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Sammanfattning  
Syfte: Syftet med denna undersökning är att få en ökad förståelse för hur mångfaldsarbetet kan 

hanteras för att på ett framgångsrikt sätt främja intern mångfald.  

Metod: Den metod som har används i denna undersökning är av kvalitativt slag och valet av 

metod grundar sig i studiens syfte. Det empiriska materialet har insamlats genom 

semistrukturerade intervjuer. Därefter har det empiriska materialet analyserats och jämförts 

med tidigare litteratur.  

Resultat: Den studerade organisationens mångfaldsarbete drivs främst av ett samhällsansvar 

då många av de interna projekten syftar till att ta tillvara på samhällets alla resurser. Dessa 

projekt har en positiv inverkan på organisationen internt samtidigt som de tar ett socialt ansvar 

gentemot samhället och dess invånare. Resultatet visar, i enlighet med teorin, att 

organisationskulturen och ledarskapet är viktiga beståndsdelar i mångfaldsarbetet. 

Organisationen har en mångfaldsfrämjande organisationskultur vilken är öppen och alla 

karaktäristiska drag är välkomna. Resultatet visar däremot att utbildning och kommunikation 

inte är lika viktiga beståndsdelar vid mångfaldsarbetet. Samtliga medarbetare i organisationen 

beskriver att organisationen har en genomgående känsla av mångfald dock visar resultatet av 

denna studie att det finns bristande kunskap om på vilket sätt de interna ledarna arbeta med att 

främja mångfalden.  

Slutsatser: En slutsats som kan dras med hjälp av denna studie är att ledare måste arbeta med 

en mångfaldsfrämjande kultur där öppenhet och acceptans gentemot människors olikheter 

präglar hela organisationen. Något som däremot har visats mindre betydelsefullt i arbetet med 

intern mångfald är kommunikation och utbildningar inom mångfald. Trots brister i dessa 

dimensioner finns det en medvetenhet och positivitet gentemot människor och dess olikheter. 

Denna medvetenhet kan, med hjälp av denna studie, härledas till den öppna 

organisationskulturen vilken har utvecklats som ett resultat av ett mångfaldsledarskap. Utifrån 

detta kan en slutsats dras om att ledarskap och kultur är två dimensioner vilka har stor positiv 

inverkan på mångfald i organisationer medan kommunikation och utbildningar anses vara 

mindre betydande. De svårigheter som har identifierats i denna studie är att förmedla kunskapen 

hur mångfald hanteras. De möjligheter som studien visar att mångfaldsarbete medför är den 

öppenhet som medarbetare får gentemot varandra. Detta genererar goda samarbeten och 

förståelse för varandras olikheter. 



	 	

	
	

Abstract  
Purpose: The aim of this study is to gain an increased understanding of how diversity work 

can be managed to successfully promote internal diversity. 

Methodology: The methodology for this research is a qualitative approach. This method was 

chosen because it was considered best suited to the purpose of the study. The empirical material 

has been collected using semi structured interviews. Lastly, to reach a discussion, the empirical 

findings was analyzed and compared with literature and articles.  

 

Findings: The studied organization, with its internal leaders, actively works with diversity in 

many different ways. The organization's diversity work is primarily driven by a social 

responsibility since many of the internal projects aim to exploit all the resources of society. 

These projects have a positive impact on the organization while also taking a social 

responsibility towards society and its inhabitants. The result of this study shows that 

organizational culture and leadership are important components of diversity work. The 

organization has a diversity-promoting organizational culture that is open and inviting, where 

all characteristic features are welcome. The result also shows that education and communication 

are not as important components of diversity work as previous literature claimed. All employees 

in the organization describe that the organization has a deep sense of diversity, but the results 

of this study show that there is lacking knowledge about how internal leaders work to promote 

diversity. 

Conclusion: A conclusion that can be drawn is that leaders must work with a diversity-

promoting culture in which openness and acceptance towards people's differences characterize 

the entire organization. Something that has been seen as less important when promoting internal 

diversity is diversity communication and education. Despite shortcomings in these dimensions, 

there is an awareness and positive attitude towards people and its differences. This awareness 

can be derived from the open organization culture which has developed as a result of a diversity 

leadership. Based on this a conclusion can be drawn that leadership and culture are two 

dimensions which have a positive impact on diversity in organizations, while communication 

and education are considered minor. The difficulties identified in this study are to convey 

knowledge about how diversity is handled. The possibilities is that diversity work involves the 

transparency that employees get to each other. This provides good cooperation and 

understanding of each other's differences.  
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1.Inledning 
I detta kapitel introduceras ämnet till denna studie. En bakgrund till begreppet mångfald återges och 

denna bakgrund ligger som grund för problematiseringen av mångfaldsarbetet. Denna 

problematisering mynnar därefter ut i studiens syfte och frågeställningar. Därefter följer en beskrivning 

av det företag som har studerats samt en argumentation till varför organisationen är relevant i 

förhållande till denna studie.  

 

1.1 Bakgrund  

Mångfald är ett begrepp som introducerades i Sverige under 1990-talet och mångfald beskrivs 

syfta till att skapa mer jämlika samhällen där alla människor inkluderas bättre (Mlekov & 

Widell, 2003). Det finns ingen universal definition av begreppet mångfald och betydelsen kan 

variera beroende av kontext vilket medför en komplexitet i mångfaldsbegreppet (Van Ewijk, 

2011). Begreppet mångfald är ett subjektivt fenomen och det används för att beskriva 

variationer av egenskaper i olika gruppsammansättningar (D´Netto & Sohal, 1999; Bassett-

Jones, 2005; Barbosa & Cabral-Cardoso, 2007). Kön, ålder, etnicitet, nationalitet, religion, 

kultur, funktionella förmågor och sexuell läggning är bara några element vilka kan rymmas 

inom begreppet mångfald.  

D´Netto & Sohal, (1999) och Seymen (2006) beskriver det sker förändringar i dagens samhällen 

och dessa förändringar beskrivs bero på att världen blir allt mer globaliserad. Den rådande 

utvecklingen innebär att människor idag inte längre lever i isolerade samhällen utan 

globaliseringen ökar den sociala interaktionen mellan människor vilka har olika etnicitet, talar 

olika språk och lever i olika kulturer. Detta innebär att diversifieringen mellan människor blir 

mer påtaglig vilket medför större krav på mångfald i organisationer (D´Netto & S. Sohal, 1999; 

Seymen, 2006; Mazur, 2010).  

 ”Sverige är ett land med en heterogen befolkning sammansatt av kvinnor och män, från olika 

samhällsklasser, med olika etniska bakgrunder, i alla åldrar, med olika sexuell läggning, utan 

eller med funktionshinder” (Näringsdepartementet, ”Alla lika olika – mångfald i arbetslivet”, 

2000:13).  

Den svenska befolkningen har förändrats och dessa förändringar beskrivs främst bero på att 

medelåldern ökar samt att andelen människor med utländsk bakgrund blir större 

(Näringsdepartementet, 2000; Migrationsverket, 2016). Genom ökad och förändrad 
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befolkningssammansättning kan det tänkas att variationer mellan människor blir större och 

detta då människor har olika erfarenheter, kunskaper och bakgrunder vilka de bär med sig. Fler 

människor innebär fler variationer och dessa variationer påverkar människors sätt att tänka, 

känna och agera.  Näringsdepartementets (2000) ovannämnda citat beskriver Sveriges 

befolkning som heterogen och detta, i kombination med ökad globalisering, resulterar i att 

organisationer idag kan beskrivas som ett "lapptäcke" av kulturer och mångtydighet (Mlekov 

& Widell, 2003). Denna förändring ställer därmed större krav på organisationers arbete med 

mångfald. Mångfald inom organisationer är inte bara ett politiskt korrekt modeord utan 

begreppet representerar organisationer med dess medarbetare och samarbetspartners och den 

demografiska verkligheten världen befinner sig i (Sadri & Tran, 2002).    

Mångfald på arbetsplatser är så mycket mer än gruppsammansättningar med människor vilka 

har olika bakgrund, erfarenhet, kunskap och intellektuell kapacitet (Bassett-Jones, 2005). I 

organisationer beskrivs mångfald generera bättre problemlösningar och detta då olika idéer och 

tankesätt sägs skapa möjlighet till nytänkande (Tipper, 2004; Barbosa & Cabral-Cardoso, 2007; 

Cox & Blake, 1991; D´Netto & Sohal, 1999). Ett aktivt mångfaldsarbete i organisationer kan 

även leda till utveckling då bland annat kulturella och språkliga skillnader leder till en bättre 

anpassningsförmåga (McKay & Avery, 2005). Det beskrivs att många företag idag möter en 

mer blandad kundkrets som ett resultat av demografiska förändringar (Näringsdepartementet, 

2000) och därför är anpassningsförmågan betydande.  En organisation vilken består av olika 

typer av människor beskrivs kunna bemästra förändringar och förnyelse bättre än homogena 

arbetsgrupper och detta då mångfald bland annat sägs generera effektivitet och 

innovationsförmåga. Ytterligare en positiv effekt av mångfald i organisationer är att det sägs 

generera respekt och kunskap gentemot individer i olika arbetsgrupper (Tipper, 2004). Utifrån 

de interna fördelarna som organisatorisk mångfald sägs generera kan en drivkraft till att arbeta 

med mångfald vara organisatorisk vinning.  

I kontrast till Tipper (2004), Barbosa & Cabral-Cardoso (2007) och Cox & Blakes (1991) 

beskrivning, om att mångfald bidrar till organisatorisk utveckling, beskriver Grankvist (2012) 

att mångfaldsarbete kan ses som ett socialt ansvarstagande. Detta ansvarstagande innebär att 

man bör driva organisationer i förhållande till det samhälle organisationen verkar i (Grankvist, 

2012). Även Näringsdepartementet (2000) lyfter betydelsen av att driva verksamheter i 

förhållande till befolkningen och detta då det anses lönsamt för både den enskilde arbetsgivaren 

samt samhället i stort. Mångfald utifrån en samhällsaspekt kan även syfta till att motverka 

utanförskap och skapa inkludering i samhället (Mlekov & Widell, 2003).  
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För att skapa en organisation som fokuserar på mångfald beskriver Cox & Blake (1991) och 

Ashikali & Groeneveld (2015) att ledarskap är en betydelsefull beståndsdel. Detta då det krävs 

ett genuint intresse och engagemang från ledingens sida för att mångfaldsarbeten i 

organisationer ska genomföras framgångsrikt. Mångfaldsledarskap är en ledarskapsstil som har 

som syfte att öka och bibehålla människors olikheter för att skapa jämlika och rättvisa 

organisationer (Ashikali & Groeneveld, 2015; Manoharan & Singal, 2017). Ett kontinuerligt 

arbete och utbildning inom mångfald är viktigt och Gotsis & Grimani (2016) menar även de att 

ett ledarskap, vilket stöttar mångfald, kan generera positiva effekter. En av de mest 

framgångsrika strategierna till att arbeta mångfaldsfrämjande är, enligt Kramar (1998), att 

kommunicera vikten av oliktänkande. Ledarskapet syftar till att utveckla och kommunicera 

policys vilka ska främja mångfalden och organisationen genom att dra nytta av skillnaden 

mellan människor (Manoharan & Singal, 2017). Mångfaldsledarskapet hjälper även de 

anställda att skapa förståelse för varandras olikheter vilket skapar motivation till ett fortsatt 

aktivt mångfaldsarbete (Tipper, 2004). För att främja arbetet med mångfald krävs det att ledare 

säkerställer att det finns en organisationskultur vilken stimulerar individers utveckling och där 

medlemmarna arbetar med sina olikheter snarare än trots dem (McKay & Avery, 2005). 

Ledarskapet innefattar även ett aktivt arbete med organisationskulturen då kulturen 

representerar attityder på arbetsplatser och kulturen kan förändras genom kommunikation (Cox 

& Blake, 1991).  

1.2 Problemformulering  
Diskrimineringslagen i Sverige berör aktiva åtgärder rörande mångfald vilka arbetsgivare måste 

ta i anspråk. Lagen syftar till att motverka diskriminering på arbetsplatser men även främja lika 

rättigheter och möjligheter bland människor oberoende skillnader (DL 2008:567). Vid 

introduceringen av mångfald i arbetslivet under 1990-talet beskrivs det att regeringen 

uppmanade Sveriges kommuner att vara goda föredömen för andra organisationer gällande 

mångfald och detta på grund av dess stora rekryteringsbehov. Dock gav regeringens ambitioner 

inte några storslagna resultat. Widell & Mlekov (2013) beskriver att det är en långsamtgående 

process att integrera äldre, lågutbildade, funktionshindrade och människor med annan etnisk 

härkomst och därför kan mångfald i arbetslivet anses vara en stor utmaning. På grund av 

utmaningarna förbiser många organisationer betydelsen av mångfald och därmed nyttjas inte 

alla resurser i samhället. Detta kan beskrivas med hjälp av Näringsdepartementets citat nedan.  
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”...denna mångfald tas dock inte tillvara fullt ut i det svenska närings- och arbetslivet idag. 

Många gånger är fortfarande den etniskt svenska tjänstemannen utan funktionshinder i rätt 

ålder norm i arbetslivet” (Näringsdepartementet, ”Alla lika olika – mångfald i arbetslivet”, 

2000:13). 

Mångfald beskrivs fördelaktigt utifrån organisatorisk utveckling men även utifrån en 

samhällsaspekt (Grankvist, 2012; McKay & Avery, 2005) men trots detta så beskrivs det att 

mångfalden inte tas till vara på i dagens organisatoriska samhälle. Bland många företag i 

Sverige går det idag att finna en uttalad policy om dess mångfaldsarbete (Riksdagen, 2016) men 

mindre information går att finna i hur det vardagliga arbetet med att främja den interna 

mångfalden fungerar. Det går att finna mångfaldslitteratur som belyser hur ledare ska arbeta 

mångfaldsfrämjande men dessa teorier upplevs främst fokusera på information om rekrytering. 

Mångfaldslitteraturen kan därmed upplevas bristande då det finns lite kunskap om hur teorin 

ska omvandlas till praktiskt handlande och hur hanteringen av intern mångfald fortlöper efter 

rekryteringsprocesser. Detta kan stärkas genom Tipper (2004) och McKay & Averys 

beskrivning om att det ofta saknas ett fortsatt integrerat mångfaldsarbete i organisationer. Även 

Näringsdepartementet (2000) beskriver problematiken. Ett uteblivet arbete med mångfald i 

organisationer kan förändra attityder gentemot arbetsplatsen (McKay & Avery, 2005). Det 

fortsatta arbetet är avgörande då anställda kan välja att lämna organisationen om olikheter inte 

värdesätts och hanteras väl (McKay & Avery, 2005).  
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1.2.1 Syfte  

Det beskrivs att ett kontinuerligt mångfaldsarbete är avgörande för att främja intern mångfald i 

organisationer men mindre information går att finna i hur arbetet kan genomföras i praktiken. 

Syftet med denna undersökning är därmed att få en ökad förståelse för hur mångfaldsarbetet 

kan hanteras för att på ett framgångsrikt sätt främja intern mångfald. Cox & Blake (1991) och 

Gotsis & Grimani (2016) menar att ledarskapet är viktigt för framgångsrika arbeten med 

mångfald. Baserat på detta upplevs det relevant utifrån ett teoretiskt perspektiv att studera hur 

ledarskapet hanterar och arbetar med mångfalden i en organisation. Genom att identifiera hur 

hanteringen behandlas, hur arbetet uppfattas av arbetsstyrkan samt vilka svårigheter och 

möjligheter arbetet kan medföra kan en förståelse skapas vilket kan bidra till kunskap inom 

ämnet och därför är detta intressant att undersöka. För att besvara studiens syfte har följande 

frågeställningar formulerats. 

• På vilket sätt arbetar ledare i den studerade organisationen för att främja mångfalden? 

• Hur upplever medarbetarna i organisationen mångfaldsarbetet? 

• Vilka svårigheter och möjligheter kan mångfaldsarbetet medföra? 	
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1.3 Avgränsningar 

För att kunna besvara studiens syfte kommer denna undersökning att genomföras med hjälp av 

en fallstudie på en organisation vilken har ett aktivt arbete med mångfald. Genom att studera 

en organisations hantering av mångfald kan förståelse skapas om huruvida man kan eller bör 

agera för att på ett framgångsrikt sätt främja intern mångfald i organisationer. Undersökningen 

kommer alltså att genomföras utifrån ett organisatoriskt perspektiv. Avsikten är inte att urskilja 

individuella preferenser eller branschbaserade beteenden och därför har studien genomförts på 

en organisation för att urskilja hur den specifika organisationen arbetar med mångfald och hur 

det upplevs. Studien kommer urskilja individuella uppfattningar men dessa uppfattningar ska 

spegla organisatoriska beteenden.  

Den studerade organisationen är ett kommunalt bostadsbolag och är, med sina cirka 400 

anställda, det största bostadsföretaget för den specifika kommunen. I fortsättningen kommer 

den studerade organisationen att benämnas som ”Bostadsjätten”. Att arbeta med mångfald 

inom kommunala organisationer är nödvändigt då lagstiftning om människors lika rättigheter 

och möjligheter finns och dessa lagar syftar till att motverka diskriminering 

(Diskrimineringslagen SFS 2008:567). Fastighetsbranschen är idag Sveriges ledande bransch 

inom jämlikhet (Dagens industri, 2017) och därför är det intressant att undersöka en 

organisation vilken verkar inom denna bransch samt har ett aktivt mångfaldsarbete för att på 

så sätt kunna studera hur arbetet genomförs samt vilka upplevelser arbetet har genererat.  

Det valda fallföretaget har sedan starten arbetat aktivt med samhälls- och hållbarhetsfrågor och 

detta arbete beskrivs vara en självklarhet inom organisationen. De beskriver sig själva som 

aktiva inom mångfaldsarbete och detta arbete påverkar såväl personal, hyresgäster och 

samarbetspartners. ”Bostadsjätten” strävar även efter en ökad intern mångfald och de har ett 

aktivt arbete men mindre information går att finna i hur de arbetar. Utifrån detta är denna 

organisation lämpad i förhållande till syftet av denna undersökning, att få en ökad förståelse 

hur mångfaldsarbetet kan hanteras för att på ett framgångsrikt sätt främja intern mångfald.  
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2. Definitionen av begreppet mångfald  
Detta kapitel består av en beskrivning av det komplexa begreppet mångfald och dess definitioner. 

Kapitlet syftar till att skapa en förståelse för mångfald och de faktorer vilka kan rymmas i begreppet. 

Därefter följer en redogörelse för hur vi, i denna studie, kommer att förhålla oss till mångfaldsbegreppet 

och detta relaterat till tidigare definitioner. 

Begreppet mångfald har en komplex innebörd då definitionen av begreppet inte är universal 

eller bestående (Van Ewijk, 2011). Trots skilda definitioner av begreppet är forskare eniga om 

att mångfald beskriver variationer av egenskaper mellan människor i olika 

gruppsammansättningar (D´Netto & Sohal, 1999; Bassett-Jones, 2005; Barbosa & Cabral-

Cardoso, 2007; Harvey & Allard, 2012; Manoharan & Singal, 2017). Mazur (2010) beskriver 

mångfald som ett subjektivt fenomen vilket skapas i grupper där medlemmarna själva avgör 

och kategoriserar likheter och olikheter vilket påverkas av sociala identiteter. I likhet med 

Mazur (2010) beskriver D´Netto & Sohal (1999) mångfald som variationer av egenskaper hos 

en grupp individer. Bassett-Jones (2005) beskriver mångfald som en term vilken innehåller en 

uppsättning av skillnader i etnicitet/nationalitet, kön, funktionella förmågor, språk, religion och 

livsstil. Barbosa & Cabral-Cardoso (2007) och D´Netto & Sohal (1999) beskriver begreppet, i 

likhet med Bassett-Jones (2005), som skillnader i bakgrund, utbildning, kön, ålder, etnicitet och 

kultur. Utifrån dessa definitioner av begreppet kan mångfald anses inkludera en mängd olika 

faktorer och faktorerna kan tänkas vara mer eller mindre viktiga beroende av kontext. 

För att få en ökad förståelse för de olika faktorer som begreppet mångfald inkluderar kan man 

använda sig av Harvey & Allards (2012) beskrivning om primära och sekundära dimensioner. 

De primära dimensionerna är mer permanenta och svåra att förändra och de kan exempelvis 

vara ålder, etnicitet och kön. Sekundära dimensioner anses vara förändringsbara och kan 

exempelvis vara inkomst eller familjestatus (Harvey & Allard, 2012). Manoharan & Singal 

(2017) talar även de om primära och sekundära dimensioner. De menar att de primära 

dimensionerna kan definieras som de kärnegenskaper som individer besitter. Dessa egenskaper 

är synliga och kan exempelvis vara ålder, kön och etnicitet. Mazur (2010) beskriver också 

primära dimensioner och författaren menar att dessa primära egenskaper ligger till grund för 

individers självbild samt påverkar människors fundamentala sätt att se världen. Dessa primära 

egenskaper har den största inverkan på grupper i samhället men även i arbetslivet (Mazur, 

2010). Sekundära dimensioner beskriver Manoharan & Singal (2017) är de aspekter av en 

människas identitet vilka utvecklas med tiden men som inte, fundamentalt sätt, utgör en 

människas identitet. Denna dimension kan inkludera faktorer så som utbildning, inkomst och 
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arbetslivserfarenhet. Manoharan & Singals (2017) beskrivning av de primära och sekundära 

dimensionerna är därmed i likhet med Harvey & Allards (2012) beskrivning. Mazur (2010) 

beskriver att de sekundära dimensionerna har ett varierande inflytande på människors 

personligheter och dessa dimensioner kan anses påverka de primära. Sekundära dimensioner 

har även en inverkan på människors självkänsla och hur människor definierar sig själva (Mazur, 

2010). Mazur (2010) liknar primära och sekundära dimensioner av mångfald med ett isberg där 

de primära dimensionerna utgörs av den synliga delen av isberget som visas ovan ytan. De 

sekundära dimensioner består av de egenskaper vilka finns precis under ytan vilka blir mer 

synliga med tiden (Mazur, 2010).   

2.1 Vår definition  
I denna uppsats definieras mångfald som ett begrepp vilket representerar en grupp individer 

vilka innehar olika förutsättningar, egenskaper och erfarenheter och detta i enlighet med 

Barbosa & Cabral-Cardoso (2007) och Sadri & Trans (2002) definition av begreppet. Mångfald 

är ett uttryck som används för att beskriva samarbeten mellan människor i grupp (Rönnqvist, 

2008) och mångfald i organisationer innebär en inkludering av samtliga medarbetare oavsett 

ursprung, bakgrund eller erfarenheter. Vi har valt att utgå från en bred definition av begreppet 

och detta för att inte exkludera faktorer vilka kan vara betydelsefulla för denna studie. 

Huvudfokus i denna studie är faktorer av primär karaktär och detta då dessa faktorer beskrivs 

vara synliga och icke förändringsbara egenskaper (Manoharan & Singal, 2017) vilken innebär 

att de är lättare att urskilja och studera.  

 

	  



	 	

9	
	

3. Litteraturgenomgång 
Detta kapitel inleds med en beskrivning om varför mångfald i organisationer är betydande. Därefter 

följer en genomgång av litteratur inom områdena ledarskap, organisationskultur och kommunikation 

och dessa är relaterade till mångfald i organisationer 

3.1 Organisatoriskt mångfaldsarbete 

Sadri & Tran (2002) beskriver att organisationer i dagens samhälle är eniga om att mångfald är 

viktig för organisationers utveckling samt att mångfald anses vara den rådande verkligheten 

men det finns meningsskiljaktigheter i hur mångfald ska hanteras. McKay & Avery (2005) 

menar att problematiken som kan uppstå grundar sig i att för stor kraft läggs vid rekrytering 

medan mindre arbete sker när personen är anställd. Tipper (2004) beskriver, i enlighet med 

McKay & Avery (2005), att rekrytering inte är tillräckligt utan att det krävs en integration och 

ett aktivt arbete för att få in den anställde i gruppen. Bassett-Jones (2005) beskriver att 

mångfaldsarbete kräver så mycket mer än att skapa gruppsammansättningar av människor vilka 

skiljer sig från varandra i form av exempelvis etnicitet, ålder och kön. Författaren beskriver att 

gruppsammansättningar av människor med olika bakgrund inte är tillräckligt då gruppen i sig 

inte garanterar utveckling utan det krävs ett fortsatt arbete för att utvecklas. McKay & Avery 

(2005) beskriver att ett uteblivet arbete kan leda till förändrad attityd gentemot organisationen 

då den anställde i vissa fall kan uppleva hinder i utvecklingsmöjligheter vilket i sin tur kan 

resultera i att personen i fråga lämnar organisationen. Hantering av mångfald kan anses 

komplext men Pitts et al (2010) beskriver att ett ledarskap, som stöttar mångfald, kan ses som 

det mest framgångsrika verktyget för en lyckad hantering. Även Bassett-Jones (2005), Gotsis 

& Grimani (2016) och Cox & Blake (1991) menar på att ledarskapet är betydande för en lyckad 

hantering av mångfald. Organisationer behöver investera i form av tid för att skapa förståelse 

till de anställdas olikheter och detta för att skapa motivation till fortsatt arbete (Tipper, 2004). 

För att locka och bibehålla människor från olika bakgrund och med olika förmågor kan en 

organisation dra nytta av ett mångfaldsledarskap (Bassett-Jones, 2005). Denna form av 

ledarskap kan ses som en betydelsefull dimension inom mångfaldlitteratur.  

3.2 Mångfaldsledarskap  

Ett samhälle som präglas av mångfald innebär även att organisationer bör präglas av mångfald 

för att de ska kunna spegla samhället som de verkar inom (Doherty et al, 2010). Det är även av 

betydelse för organisationer att kunna hantera den interna mångfalden (Doherty et al, 2010). I 

det svenska ledarskapet ligger stort fokus på jämställdhet, rättvisa och på att skapa god 
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samarbetsförmåga (Czarniawska, 2002). För att locka och bibehålla människor från olika 

bakgrund och med olika förmågor kan en organisation dra nytta av ett mångfaldsledarskap 

(Bassett-Jones, 2005). Det arbete som de interna ledarna bedriver för att förbättra och ta till 

vara på mångfalden inom organisationer kan, enligt Ashikali & Groeneveld (2015), beskrivas 

med begreppet Diversity management. Begreppet grundades under 1990-talet och är en ledarstil 

vilken påverkar alla anställda och stilen syftar till att leda mångfald. Likt begreppet mångfald 

finns det ingen enig definition om mångfaldsledarskap (Manoharan, & Singal, 2017). 

Manoharan & Singal (2017) definierar ledarskapsstilen som aktiviteter, vilka utövas av ledare, 

som syftar till att öka eller bibehålla människors olikheter i organisationer. Ledarskapet syftar 

även till en försäkran om att olikheterna mellan människorna inte hindrar organisationens arbete 

utan snarare underlättar det (Manoharan & Singal, 2017). Ashikali & Groeneveld (2015) 

definierar mångfaldsledarskap som jämställdhet bland de anställda, lika utvecklingsmöjligheter 

samt en ökad rättvisa och delaktighet. Pitts et al (2010) beskriver att ledarskapet i organisationer 

som arbetar med mångfald syftar till att främja interaktionen och samarbeten mellan 

arbetsgrupper vilka består av människor med olika bakgrund. Bassett-Jones (2005) menar att 

mångfaldsledarskapet är ett systematisk och planerat åtagande i syfte att främja mångfalden i 

organisationer. Trots olikheter i definitionerna upplevs författarna ha en enad uppfattning om 

att mångfaldsledarskap syftar till att öka och främja den interna mångfalden.  

Mångfaldsledarskap har hyllats på grund av arbetet med individuella värden och samarbeten 

mellan olika grupper av människor men trots detta har teorin fått kritik (Ashikali & Groeneveld, 

2015). Detta då denna form av ledarskap anses vara allt för fokuserade på minoritetsgrupper. 

Minoriteter är grupper av människor som i något avseende skiljer sig från majoriteten (Barbosa 

& Cabral-Cardoso, 2007). De som inte tillhör minoriteter kan uppleva sig mindre värdefulla 

och detta kan därmed leda till en förändrad upplevelse av organisationen vilket kan medföra 

risker (Ashikali & Groeneveld, 2015). Att fokusera på minoritetsgrupper kan upplevas orättvist 

vilket kan leda till att organisationen upplevs opålitlig (Ashikali & Groeneveld, 2015). 

Ytterligare en kritisk faktor med Diversity management är att de anställda kan utveckla negativa 

attityder och beteenden mot ledningen som ett resultat av att det kan uppstå barriärer mellan 

dessa grupper (Ashikali & Groeneveld, 2015). 

3.2.1 Hantering av mångfaldsarbetet 

Czarniawska (2002) beskriver att de viktigaste faktorerna för ett framgångsrikt ledarskap är att 

lyssna och ha förståelse för sina anställda. Det är även viktigt att relationen mellan ledarna och 

medarbetarna bygger på öppenhet, förståelse och tolerans (Czarniawska, 2002). Organisationer 
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behöver investera i form av tid för att skapa förståelse till de anställdas olikheter och detta för 

att skapa motivation till fortsatt arbete (Tipper, 2004). På så vis skapas det goda förutsättningar 

till att bygga upp en känsla av samhörighet vilket underlättar samarbetet mellan medarbetarna 

och ledarskapet (Czarniawska, 2002).  

För att hantera mångfald är det betydande att omvandla organisatoriska policys och aktiviteter 

gällande mångfald till daglig praxis (O´Leary & Sandberg, 2016). I hanteringen av 

mångfaldsarbetet beskriver O´Leary & Sandberg (2016) att det bör finnas aktiviteter vilka syftar 

till att dra nytta av de positiva effekterna av människors olikheter och detta för att nå 

organisatorisk vinning. Pitts et al (2010) beskriver tre primära aktiviteter vilka organisationer 

kan ta i anspråk för att hantera mångfald bland dess anställda. I liket med Pitts et al (2010) så 

beskriver Sadri & Tran (2002) att det finns tre olika synsätt i hanteringen av mångfald. Enligt 

Sadri & Tran (2002) är det första synsättet åtgärder och synsättet beskrivs syfta till ett försök 

att övervaka och kontrollera förändringar i demografi inom organisationen. Synsättet påverkar 

rekrytering, beslutsfattande och befordringar (Sadri & Tran, 2002). Detta synsätt kan liknas 

med Pitts et als (2010) beskrivning om den första primära aktiviteten vilken är rekrytering och 

uppsökning. Denna aktivitet innebär ett sökande efter anställda vilka kanske inte normalt går 

att finna på arbetsmarknaden (Pitts et al, 2010). Värdering av mångfald beskriver Sadri & Tran 

(2002) är det andra synsättet i hur hantering av mångfald ska ske och synsättet fokuserar på de 

fördelar som mångfald medför. Det beskrivs att detta synsätt utvecklar en miljö där medlemmar 

känner uppskattning och acceptans. Synsättet kan liknas med den andra aktiviteten som Pitts et 

al (2010) beskriver vilken är värdesättande av olikheter. Pitts et al (2010) beskriver att 

processen exempelvis kan vara utbildning i mångfald samt evenemang som syftar till att stärka 

medvetenheten om kulturskillnader. Det sista synsättet som Sadri & Tran (2002) beskriver är 

hantering av mångfald och synsättet präglas av etik och med en förutsättning att de som tillhör 

organisationen ska främja sina egna karaktäristiska drag samtidigt som de ska hjälpa 

organisationen att forma gemensamma värderingar. Detta synsätt grundar sig i tanken att 

mångfald genererar nya gemensamma tankesätt vilka utvecklar moral, produktivitet och vinst. 

I likhet med detta beskriver Pitts et al (2010) att den tredje och sista formen av aktivitet är 

pragmatiska program och policys och dessa aktiviteter syftar till att främja de anställdas trivsel 

och prestation. Pragmatiska program och policys används för att, på ett effektivt sätt, integrera 

medarbetare från olika bakgrund till organisationen (Pitts et al, 2010).    

Friday & Friday (2003) beskriver i sin artikel att det finns distinkta skillnader mellan en 

värdedriven mångfald och hanteringen av mångfald. Ordet värde refererar till betydelse av 
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något medan hantering innebär att ta ansvar eller samordna något (Friday & Friday, 2003). 

Utifrån dessa definitioner bör det värdedrivna perspektivet anses vara ett passivt fenomen där 

individuella beteenden värdesätt. Hanteringen av mångfald kan snarare ses som ett aktivt 

fenomen vilken innebär en samordning i syfte att nå organisatoriska mål (Friday & Friday, 

2003). Enligt Sadri & Tran (2002) är hanteringen av mångfald den mest lämpade strategin att 

använda och synsättet främjar även kommunikation och organisatorisk utveckling. För att 

kunna skapa en arbetsplats vilken främjar mångfald måste organisationers ledare säkerställa att 

det finns en kultur som stöttar oliktänkande och detta måste ske innan ens arbetet kan börja 

(Tipper, 2004). 

2.3.2 Organisationskultur 

I organisationer, vilka arbetar med mångfald, är det betydande att skapa en arbetsmiljö där 

individuella olikheter värdesätts och där ledarskapet inkluderar alla medarbetare (Mlekov & 

Widell, 2003). Även Kramar (1998) beskriver betydelsen av att bygga en organisationskultur 

vilken främjar människors olikheter och därför är organisationskultur en viktig dimension inom 

mångfaldsteori. Kulturen i en organisation är av betydelse för organisationens 

utvecklingspotential och den präglas av samtliga medarbetares gemensamma sätt att känna, 

tänka, värdera och agera (Alvesson, 2009). Mlekov & Widell (2003) beskriver 

organisationskultur som oskrivna regler, normer och värderingar på arbetsplatser. Författarna 

beskriver vidare att det ofta är ledare inom organisationer som påverkar och utvecklar kulturen 

på arbetsplatsen och därför kan organisationskultur även anses vara en betydande del inom 

ledarskapsteori. Ledarskapet har en stor inverkan på kulturen då de, baserat på sina egna 

värderingar och ageranden, kan skapa regler och riktlinjer på arbetsplatsen som sedan kan 

överföras på medarbetarna (Sergiu, 2015). Det är inte endast ledarskapet som har en påverkan 

på kulturen utan Ogbonna och Harris (2000) beskriver att kulturen även kan påverka 

ledarskapet. Ledarskapets huvudsakliga uppgift är att styra organisationers medlemmar mot 

gemensamma mål (Jönsson & Strannegård, 2012). För att lyckas med detta så är det viktigt att 

medarbetarna accepterar organisationens gemensamma normer och värderingar (Sergiu, 2015). 

Med detta sagt är det ledarna i en organisation som kan skapa en organisationskultur vilken är 

öppen för olikheter och även mångfaldsfrämjande.  

Teorin om mångfald sägs motsäga den traditionella synen på en stark organisationskultur vilken 

uppmuntrar likformighet med lika tankemönster och beteenden (Ashikali & Groeneveld, 2015). 

Nyanställda blir ofta uppmuntrade till att anamma den rådande organisationskulturen och detta 

då personer vilka kommer in i arbetsgrupper med andra idéer och värderingar riskerar att inte 
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blir accepterade (Barbosa & Cabral-Cardoso, 2007). Därför finns det behov av att förändra 

organisationskulturen på arbetsplatser då en kultur av öppen karaktär kan locka mångsidig 

arbetskraft (Barbosa & Cabral-Cardoso, 2007). I kontrast till den traditionella synen på en 

organisationskultur har det under senare tid utvecklats en ny, mer öppen, definition. Denna 

moderna definition innebär istället att värderingar, policys och beteenden utvecklas 

kontinuerligt och att andra karaktäristiska drag är välkomna (Barbosa & Cabral-Cardoso, 2007). 

Denna beskrivning av den moderna organisationskulturen kan kopplas samman med Ashikali 

& Groenevelds (2015) beskrivning av mångfaldsledarskap. Genom en förändrad 

organisationskultur och praxis på en arbetsplats, vilken värdesätter anställdas olikheter och 

nyttjar dessa i syfte att nå organisatoriska mål, kan mångfald hanteras effektivt (Ashikali & 

Groeneveld, 2015). Dock kan det anses vara komplext att arbeta med en organisationskultur på 

ett framgångsrikt sätt vilket resulterar i att många ledare tenderar att förbise betydelsen av att 

skapa stark intern kultur (Alvesson, 2009).  

En delaktig organisationskultur är en miljö där individer behandlas som en del i gruppen 

samtidigt som de uppmuntras att uttrycka sina unika kunskaper och färdigheter (Ashikali & 

Groeneveld, 2015). Genom att utveckla en delaktig miljö via mångfaldsledarskap visar 

organisationen uppskattning gentemot samtliga medarbetare. Mångfaldsledarskap är, likt 

tidigare nämnt, en form av ledarskap vilket innebär ett aktivt arbete med att förbättra 

mångfalden inom organisationer (Ashikali & Groeneveld, 2015; Seymen, 2006). Det har visats 

att uppskattning av unika värden leder till långsiktig bestående utveckling (Ashikali & 

Groeneveld, 2015). En delaktig kultur skapad via mångfaldsledarskap förbättrar individers 

upplevelse om att vara värdefulla och dess känsla av tillhörighet stärks (Ashikali & Groeneveld, 

2015). Detta leder i sin tur till att den anställde får en positiv attityd och positiva beteenden 

gentemot organisationen. Det arbetsklimat som ofta är ett resultat av mångfaldsledarskap har 

visats starkt sammankopplat med anförtroende gentemot organisationen (Ashikali & 

Groeneveld, 2015). Jönsson & Strannegård (2012) menar att förtroende är en betydelsefull 

beståndsdel inom ledarskap och förtroende är något som successivt växer fram och som 

påverkas av tidigare erfarenheter. Pittinsky (2010) beskriver att ledare förväntas arbeta 

mångfaldsfrämjande och de förväntas även leda människor från olika subkulturer. Detta innebär 

således att ledare måste främja positiv interaktion mellan individer och grupperingar där syftet 

är att skapa en samhörighet vilken ska förbättra interna gruppattityder (Pittinsky, 2010).  

Sadri & Tran (2002) beskriver att i en allt för homogen arbetsgrupp kan mångfald ge negativa 

effekter exempelvis i form av konflikter. Konflikter kan uppstå mellan oliktänkande i 
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arbetsgrupper och Pittinsky (2010) beskriver att konflikter kan grunda sig i individuella 

preferenser eller socialt konstruerade normer. För att minska konflikterna i och mellan 

gruppsammansättningar beskrivs det att man kan utveckla uppgifter som kräver samarbete 

vilket genererar positiva attityder (Pittinsky, 2010). McKay & Avery (2005) beskriver dock att 

konflikter, vilka kan uppstå i grupper där det råder stor mångfald, är ett användbart verktyg vid 

beslutsfattande då konflikter ger tillgång till olika synvinklar vilket underlättar för ett gynnsamt 

beslut. Forskning har visat att ledare, vilka anses tillhöra majoritetsgrupper, skapar sämre 

relationer med arbetare vilka tillhör minoriteter (Pittinsky, 2010). Detta beskrivs vara ett resultat 

av att arbetare från minoritetsgrupper inte blir respekterade för deras kunskap, deras idéer anses 

mindre värdefulla och de accepteras inte på samma sätt som arbetare från majoritetsgrupper 

(Pittinsky, 2010). För att motverka detta krävs ett ledarskap vilket präglas av goda relationer 

med alla individer och gruppformationer (Pittinsky, 2010).  För att utveckla goda relationer och 

skapa förtroende är det betydelsefullt att ledare innehar goda kommunikativa förmågor och 

detta för att kunna skapa förståelse (Barrett, 2006; Canning & Found, 2015). 

2.3.3 Kommunikation  

Kommunikation mellan individer är huvudkomponenten, oberoende nivå, för organisatoriska 

beteenden och Habermas (1995) menar att kommunikation kan användas som ett hjälpmedel 

för att uppnå organisatoriska mål. De mest framgångsrika strategierna till att arbeta 

mångfaldsfrämjande i organisationer går ut på att kommunicera vikten av oliktänkande 

(Kramar, 1998) och utifrån detta kan kommunikation anses vara en betydande del i arbetet med 

mångfald. Enligt Rönnqvist (2008) är ett kommunikativt mångfaldsledarskap viktigt för att 

kunna arbeta framgångsrikt med mångfald. Detta då ledarskapets engagemang och förståelse 

för andras olikheter behövs för att kunna göra en förändring i en organisation (Rönnqvist, 2008). 

Det är betydelsefullt att organisationer kommunicerar dess mångfaldspolicys och vad dessa står 

för (Tipper, 2004). För att de värderingar som mångfaldsstrategierna bygger på sedan ska nå 

fram till samtliga medarbetare på arbetsplatsen är kommunikationen mellan ledare och 

medarbetare av stor betydelse (Nilsson & Waldermason, 2016). Ett ledarskap med goda 

kommunikativa förmågor gör det även möjligt för ledare att övertyga sina anställda om att det 

som kommuniceras är trovärdigt och uppmuntrar dem att ta efter det som sägs (Barrett, 2006; 

Canning & Found, 2015; Habermas, 1995; Barrett, 2006). Sadri & Tran (2002) beskriver att 

god kommunikation skapar möjlighet till goda relationer mellan ledare och anställda och god 

kommunikation beskrivs även öka upplevd delaktighet. Öppenhet, trygghet och en känsla av 

delaktighet skapar goda förutsättningar för ett gott samarbete mellan ledare och medarbetare 
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vilket ökar möjligheten för organisationen att nå önskvärda resultat. Författarna beskriver 

vidare att öppen kommunikation är en väg till en rättvis och jämställd arbetsplats (Sadri & Tran, 

2002).  

Mångfald i arbetsgrupper behöver inte endast ses som positivt utan Pitts et al (2010) beskriver 

att mångfald kan skapa problem så som bristande kommunikation och misstro hos de anställda. 

Det kan därmed finnas en viss risk med att arbeta med organisatorisk mångfald då arbetsstyrkan 

blir mer oförutsägbar. Bristfällig kommunikation anses vara ett stort problem inom 

organisationer och denna brist kan grunda sig i språkmässiga skillnader (Andersen & 

Rasmussen, 2004). Språk är en betydande del i förmågan att leda människor och det kan uppstå 

svårigheter i kommunikationen om människor endast talar sitt modersmål och om detta språk 

skiljer sig mellan de anställda (Marschan, 1997). Urbancová, Cermakova & Vostroska (2016) 

beskriver att språkmässiga barriärer kan skapa problem i den sociala integrationen mellan 

anställda då brister kan försvaga kommunikationsflödet i organisationen. Bristande 

språkmässig kommunikativ förmåga kan medföra individuella utvecklingssvårigheter, speciellt 

om organisationen verkar internationellt, då språkliga kunskaper är av betydelse för utveckling 

(Marschan, 1997). Bristfälliga språkmässiga kunskaper kan även resultera i att en person väljer 

att ta avstånd och ignorera information som tilldelats och därmed hindras 

kommunikationsflödet (Marschan, 1997). En annan möjlig reaktion till bristande 

språkkunskaper är att man ibland tenderar att nyttja andra individers språkkunskaper för att 

översätta den tilldelade informationen. Dessa reaktioner kan anses hanterbara för individer då 

förmågan att kommunicera ökar men denna reaktion anses inte optimal, organisatoriskt sett 

(Marschan, 1997). 

Genom en enhetlig organisation, vilken talar samma språk, ökar den kommunikativa förmågan 

(Marschan, 1997). Detta kan dock anses tidskrävande men är den mest lämpliga metoden att 

använda i ett långsiktigt perspektiv (Marschan, 1997). Det är alltså betydelsefullt att inkludera 

språk som en faktor i de organisatoriska strategierna (Marschan, 1997). Dock så beskrivs det 

som att språkmässiga kunskaper tas förgivet och därmed saknas ett aktivt arbete med detta. 

Därför krävs en ökad medvetenhet i hur arbetsstyrkans språkmässiga förmågor ser ut och utifrån 

detta kan strategierna utvecklas (Marschan, 1997). En arbetsstyrka med goda språkliga 

förmågor har möjlighet att skapa starka personliga nätverk, speciellt inom organisationer vilka 

verkar internationellt (Andersen & Rasmussen, 2004; Chavan, 2005). Därmed anses språk vara 

en särskild förmåga vilken kan underlätta relationer (Andersen & Rasmussen, 2004). 
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2.4 Sammanfattning av litteraturgenomgången  

För att tydliggöra innebörden av det komplexa begreppet mångfald har nedan figur skapats och 

detta med inspiration från studerad litteratur. Illustrationen belyser mångfaldslitteraturens 

beskrivningar om vad begreppet mångfald kan innefatta samt bakomliggande drivkrafter till 

organisationers arbete med mångfald. Figuren illustrerar även de dimensioner som studerad 

litteratur beskriver är viktiga för organisationer att beakta för att på ett framgångsrikt sätt arbeta 

mångfaldsfrämjande. 

Figur 1 – Egenkonstruerad illustration av viktiga dimensioner i mångfaldsarbete. 

Harvey & Allard (2012) och Manoharan & Singal (2017) beskriver att det finns primära och 

sekundära dimensioner inom mångfaldslitteratur. Primära dimensioner beskrivs vara synliga 

och icke förändringsbara egenskaper och denna studie fokuserar på de primära dimensionerna 

hos individer. Detta då primära dimensioner är av mer synlig och konkret karaktär (Manoharan 

& Singal, 2017) och därför är lättare att urskilja och studera. Näringsdepartementet (2000) 

beskriver att den svenska befolkningen förändras och detta som ett resultat av bland annat ökad 

invandring. Ökad invandring resulterar i större variationer då fler erfarenheter och bakgrunder 

tillkommer i samhället. D´Netto & Sohal (1999) och Seymen (2006) beskriver att ökad 

globalisering ställer större krav på mångfald i organisationer. Efter att ha studerat litteratur inom 

mångfald upplevs det finnas två framträdande drivkrafter vilka ligger till grund för mångfald i 
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organisationer. I enlighet med Näringsdepartementet (2000) beskriver Grankvist (2012) att 

organisationer bör driva verksamheter i förhållande till det samhälle som de verkar inom och 

mångfaldsarbete kan därför ses som ett samhällsansvar. Utifrån detta är den första drivkraften 

till att införa mångfaldsarbete i organisationer det sociala ansvarstagandet. Intern mångfald 

beskrivs av Tipper (2004), Barbosa & Cabral-Cardoso (2007) och Cox & Blake (1991) som 

fördelaktigt då det kan leda till bättre problemlösningar och McKay & Avery (2005) menar att 

mångfald leder till organisatorisk utveckling. Detta innebär att den andra drivkraften, vilken har 

identifierats i litteraturavsnittet, är organisatorisk vinning.  

Rekrytering är en användbar strategi för att öka den interna mångfalden i organisationer men 

Tipper (2004) och McKay & Avery (2005) beskriver att rekrytering inte är tillräckligt. De 

beskriver vidare att det krävs ett aktivt arbete för att främja intern mångfald. Mazur (2010) 

beskriver att det är av betydelse att ledare utbildar personalen i en organisation om mångfald 

och dess lagar och regleringar. Efter att ha studerat komplexiteten kring begreppet mångfald 

och hanteringen av mångfald i organisationer har ledarskapet identifierats som en betydelsefull 

dimension för framgångsrika arbeten med mångfald (Gotsis & Grimani, 2016; Cox & Blake, 

1991). Ashikali & Groeneveld (2015) beskriver att mångfaldsledarskap syftar till att skapa 

rättvisa och jämlika organisationer och Manoharan & Singal (2017) definierar denna 

ledarskapsstil som aktiviteter vilka syftar till att öka och bibehålla människors olikheter i 

organisationer. 

I arbetet med mångfald är organisationskultur och kommunikation två betydelsefulla faktorer. 

Mångfald sägs motsäga den traditionella synen på en stark organisationskultur vilken 

uppmuntrar likformighet (Ashikali & Groeneveld, 2015) och därför finns det ett behov av att 

förändra kulturen på arbetsplatser för att locka mångsidig arbetskraft (Barbosa & Cabral-

Cardoso, 2007). För att öka mångfald krävs det att ledare inom organisationer arbetar med 

organisationskulturen för att säkerställa att det finns en kultur vilken stöttar människors 

olikheter (Tipper, 2004). Även Cox & Blake (1991) beskriver betydelsen av att ha en 

mångfaldsfrämjande organisationskultur. Mångfaldsfrämjande organisationskultur beskrivs 

som öppen (Barbosa & Cabral-Cardoso, 2007) och denna form av organisationskultur ökar 

känslan av tillhörighet vilket kan leda till effektiv mångfaldshantering (Ashikali & Groeneveld, 

2015). Utifrån dessa påståenden är organisationskultur en betydelsefull dimension inom 

mångfaldsledarskapet och därför anses teorier om organisationskultur betydelsefulla i denna 

studie. För att kunna leda genom mångfald är det betydelsefullt att ledarskapet har goda 

kommunikativa förmågor och detta för att kunna skapa goda relationer med och mellan 
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individer (Barrett, 2006; Canning & Found, 2015). Utifrån detta har kommunikation 

identifierats som en betydelsefull dimension i mångfaldsledarskap. De mest framgångsrika 

strategierna till att arbeta med mångfald och integrera människor i organisationer går ut på att 

kommunicera vikten av oliktänkande (Kramar, 1998) och även detta argumenterar för att 

kommunikation är en betydelsefull dimension i arbetet med mångfald. Den mest grundläggande 

byggstenen till kommunikation är språkmässiga förmågor och därför är det av betydelse att 

medlemmar i en organisation innehar dessa förmågor för att kunna främja 

kommunikationsflödet (Habermas, 1995). Språk är en betydande del i förmågan att leda 

människor (Marschan, 1997) och därför har kopplingar gjorts mellan språkets betydelse i 

kommunikationen och ledarskap. 

Att arbeta med och hantera olikheter är avgörande för att främja intern mångfald, dock är det 

en mycket komplicerad och tidsmässigt krävande process. Efter att ha studerat befintlig 

mångfaldslitteratur upplevs det finnas oklarheter i hur en organisation bör agera för att främja 

den interna mångfalden och hur ledarskapet bör arbeta för att ta tillvara människors olikheter. 

Baserat på detta upplevs det därför relevant utifrån ett teoretiskt perspektiv att studera hur 

ledarskapet hanterar och arbetar med mångfalden i en organisation.  
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3. Metod  
I detta avsnitt redogörs val av metod, beskrivning av fallföretaget, beskrivning av datainsamling samt 

bearbetning och tolkning av materialet. Detta avsnitt innehåller även en diskussion och beskrivning av 

studiens trovärdighet och kvalitet samt etiska överväganden.  

 

3.1 Studiens design  
Den forskningsmetod som nyttjats vid genomförandet av denna undersökning är av kvalitativt 

slag med utgångspunkt i befintliga forskningsstudier. Den kvalitativa forskningsmetoden 

valdes då den ansågs vara mest lämpad i förhållande till studiens syfte samt dess 

frågeställningar. Detta då studiens syftet är att få en ökad förståelse för hur mångfaldsarbetet 

kan hanteras för att på ett framgångsrikt sätt främja intern mångfald. Alvesson & Sköldberg 

(1994) beskriver att vid genomförandet av kvalitativa undersökningar är det inte forskaren själv 

som styr studien i lika stor grad som när man genomför kvantitativa undersökningar. I en 

kvalitativ metod är det viktigt att forskaren skapar sig en förståelse för vad  materialet beskriver 

är centralt och inte så mycket vad forskaren själv anser är av betydelse (Alvesson & Sköldberg, 

1994). Enligt Bryman & Bell (2013) och Rennstam & Wästerfors (2016) fokuserar kvalitativa 

ansatser på faktorer med beskrivande uppfattningar. Kvalitativa metoder är framtagna för att 

förstå sociala interaktioner samt studera något som inte kan beskrivas med siffror (Rennstam & 

Wästerfors, 2016) och därför är metoden lämpad i denna studie. En kvantitativ forskningsmetod 

bedömdes inte relevant då dessa metoder syftar till att bidra med bred kunskap snarare än djupt 

beskrivande kunskap (Bryman & Bell, 2013; Rennstam & Wästerfors, 2016). Denna studie 

önskade inte heller uppnå generaliserbart material och detta är ytterligare ett argument till varför 

en kvalitativ ansats valdes.  

3.2 Datainsamling 
Vid kvalitativa undersökningar samlar man in relativt stora mängder material, antingen 

bestående av sekundärdata eller primärdata (Lundahl & Skärvad, 1999). Lundahl & Skärvad 

(1999) beskriver att primärdata är de material som samlats in av forskaren själv, exempelvis 

genom intervjuer, medan sekundärdata består av information om organisationen som går att 

finna på andra sätt. Denna undersökning består delvis av sekundärdata då det finns en del 

information angående organisationens inställning och arbete med mångfald. Denna information 

är av sekundärt slag då vi hämtat informationen från organisationens hållbarhetsredovisningar 

och hemsida. Det empiriska datamaterialet består dock till störst del av primärdata vilket har 
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samlats in genom djupintervjuer. Djupintervjuer valdes då denna form av intervju bidrar till 

ytterligare kunskap om ett område som det redan finns en grundläggande kunskap om (Darmer 

& Freytag, 1995). Vi valde att genomföra intervjuer på grund av det aktiva närvarandet och 

interaktionen med respondenterna. Intervjuerna har genomförts individuellt och detta dels för 

att syftet inte är att urskilja gruppers beteenden och åsikter men även för att undvika att 

respondenterna blir påverkade av varandras närvaro. Att genomföra flera individuella intervjuer 

med olika personer skapar möjlighet till större kontroll av intervjuprocessen då intervjun kan 

anpassas i förhållande till respondenten (Darmer & Freytag, 1995). Individuella intervjuer 

skapar även möjlighet till vidareutveckling av det empiriska materialet (Darmer & Freytag, 

1995). Detta är fördelaktigt i denna studie då material från olika intervjuer kompletterar 

varandra och på så sätt skapas en djupare förståelse för det som har studerats. Det skapar även 

ett stort material vilket ger oss möjlighet att dra slutsatser från empirin (Krag Jacobsen, 1993). 

Att genomföra individuella intervjuer är fördelaktigt då respondenterna inte påverkas av 

varandras närvaro men dock kan vi, som forskare, påverka studieobjektet och denna påverkan 

kan ge effekt på trovärdigheten av studien. Detta är något som har beaktats vid utformandet av 

intervjuguide samt under hela intervjuprocessen. Semistrukturerade intervjuer ger 

respondenterna möjlighet att på ett relativt fritt och naturligt sätt besvara och diskutera frågorna 

som ställs (Bryman & Bell, 2013). Att få möjlighet till att fritt uttrycka och diskutera sina åsikter 

är av betydelse i denna undersökning då det finns en önskan om att urskilja åsikter om arbetet 

med mångfald. För att inte påverka svaren som respondenterna ger vid intervjuprocesserna har 

vi, som forskare, bland annat vid utformandet av intervjuguide undvikt ledande frågor. Vi har 

även försökt att inte föra samtalet allt för mycket mot ett specifikt svar utan givit respondenten 

utrymme att utveckla och diskutera på eget bevåg.  

3.2.1 Val av intervjuform 

Lundahl & Skärvad (1999) beskriver att en form av datainsamlingsmetod är intervjuer där 

forskaren själv hämtar primärdata genom att ställa frågor till en intervjuperson. I denna 

undersökning har vi valt att samla in primärdata genom att genomföra semistrukturerade 

intervjuer.  Valet grundar sig i möjligheten för respondenterna att uttrycka sig på ett relativt fritt 

sätt (Bryman & Bell, 2013). Semistrukturerade intervjuer inleds med en naturlig dialog vilken 

skapar en okonstlad intervjuprocess (Bryman & Bell, 2013) vilket kan anses fördelaktigt i denna 

studie då uppfattningar ska skildras och svaren blir mindre krystade. Denna intervjuform skapar 

möjlighet till en form av flexibilitet vilken underlättar för oss som forskare att, om behovet 

finns, ändra riktning eller fokus under intervjuprocessen (Bryman & Bell, 2013). En 
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semistrukturerad intervjuform karaktäriseras av att forskaren förhåller sig till specifika ämnen 

där samtliga ämnen behandlas under intervjun (Darmer & Freytag, 1995). Denna form är 

lämpad i studien då vi önskar bilda oss kunskap om ett specifikt ämne samtidigt som 

respondenten ges möjlighet att berätta om det som denne anser är relevant i förhållande till det 

som undersöks (Darmer & Freytag, 1995). Detta då studien delvis syftar till att undersöka 

upplevelser av arbetet med mångfald. Ytterligare en fördel med att använda sig av 

semistrukturerade intervjuer är att det ger oss som forskare möjlighet att styra respondenten i 

enlighet med studiens syfte (Bryman & Bell, 2013).  

Vid utformandet av intervjuguiden sammanställdes en form av checklista innehållande olika 

teman och detta syftar till alla respondenter ska få möta samma frågor. I enlighet med Jacobsens 

(1993) beskrivning innehåller intervjuguiden, med dess teman, frågor vilka kan bidra till 

struktur samtidigt som det ges möjlighet att diskutera nya, oförutsägbara aspekter som kan 

utvecklas under intervjuns gång. De teman om har valts är bakgrund, mångfald, ledarskap, 

kultur och kommunikation. Temana syftar till att skapa en bredd vilken kan bidra till att besvara 

studiens syfte och frågeställningar. Intervjuguiden började med inledande frågor och dessa 

frågor syftade till att få en förståelse för respondentens bakgrund. Därefter följde frågor av 

varierande karaktär och detta i enlighet med Bryman & Bells (2013) beskrivning. 

Intervjuguiden innehöll både direkta men främst indirekta frågor och detta för att ge 

respondenterna möjlighet att uttrycka sig utan påverkan. Då intervjun var av semistrukturerad 

karaktär gavs det möjlighet att ställa uppföljningsfrågor och sonderingsfrågor vid behov. Dessa 

syftar till att intervjupersonen ska utveckla sina svar och det skapar en fördjupning av de svar 

som redan getts (Bryman & Bell, 2016). Avslutningsvis gavs respondenterna möjlighet att 

tillägga information om de upplevde att viktiga ämnen, i förhållande till studiens syfte, inte 

belystes under intervjuprocessen.  

För att underlätta bearbetning och transkribering av materialet har samtliga intervjuer, vid 

medgivande, spelats in. Genom en ordagrann transkribering underlättas bearbetningen av det 

insamlade materialet. De empiriska materialet består av sex intervjuer vilka har genomförts på 

lednings- samt medarbetarnivå. Detta för att urskilja hur arbetet med mångfald gått till samt 

medförda upplevelser av arbetet. Vid den sjätte intervjun upplevdes empirisk mättnad och detta 

då svaren upplevdes upprepande och likartade. Ytterligare ett argument till att sex intervjuer 

ansågs tillräckligt för att besvara studiens syfte var den täckningsgrad som respondenterna 

representerade. Då respondenterna arbetar på olika avdelningar samt innehar olika 
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befattningsnivå kan resultatet upplevas täcka stora delar av organisationen. Därmed valde vi att 

inte genomföra fler intervjuer då fler intervjuer ej hade genererat ytterligare information.  

3.2.2 Urval  

Val av respondenter grundar sig i en tillgänglighet som är beroende av personliga kontakter. 

Detta kan dock anses vara negativt då denna tillgänglighet mest troligt inte kan representera en 

hel population (Bryman & Bell, 2013) men då generaliserbarhet inte är syftet med denna studie 

gjordes detta val. Då syftet är att skapa ökad förståelse för hur mångfaldsarbetet kan hanteras 

för att på ett framgångsrikt sätt främja intern mångfald så anses tillgängligheten och de 

personliga kontakterna obetydliga. Urvalsprocessen kan liknas ett kedjeurval och detta då vi 

kontaktade HR-chefen på organisationen vilken i sin tur användes för att kontakta ytterligare 

respondenter (Bryman & Bell, 2013). Denna form av urval anses inte slumpmässigt och kan i 

viss mån liknas med ett bekvämlighetsurval. Ett bekvämlighetsurval består av personer vilka 

för tillfället finns tillgängliga för deltagande av undersökningen (Bryman & Bell, 2013). 

Problemet med denna form av urval är att den inte anses vara representativt för en population 

men detta är heller inte syftet med studien.  

3.3 Fallföretag 
Baserat på studiens syfte har vi valt att genomföra undersökningen på en organisation vilken 

har ett aktivt arbete med mångfald. Detta då det finns bristande information i hur organisationer 

arbetar med mångfald i praktiken. Genom att genomföra studien på en organisation vilken har 

ett aktivt arbete kan vi undersöka hur arbetet genomförs av de interna ledarna samt hur detta 

uppfattas av medarbetarna. Den valda organisationen är ett stort kommunalt bostadsföretag 

som, med sina cirka 400 medarbetare, är det största bostadsföretaget i den valda kommunen. 

Företaget kommer vidare att benämnas som ”Bostadsjätten”. ”Bostadsjätten” grundades för 

cirka 70 år sedan och beskrivs sedan start ha arbetat aktivt med hållbarhetsfrågor och 

samhällsansvar (Företagets hemsida, 2017). ”Bostadsjätten” beskrivs vara aktiva inom 

mångfaldsarbete och strävar efter en ökad intern mångfald. De grundvärderingar som 

organisationen arbetar efter är människors lika värde, miljöansvar, samhällsansvar och 

öppenhet (Företagets hemsida, 2017). Organisationen beskriver på sin hemsida att det är en 

självklarhet för dem att ta ett samhällsansvar. De bedriver sin verksamhet på ett sätt som de 

anser är långsiktigt hållbart samtidigt som de tar stor hänsyn till samhället i stort. Detta 

samhällsansvar består bland annat av miljöansvar, god arbetsmiljö för sina medarbetare, 

ekonomisk hållbarhet samt en god interaktion med sina intressenter (Företagets hemsida, 2017). 

”Bostadsjätten” beskriver även att de arbetar kontinuerligt med att ge sina medarbetare de bästa 
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förutsättningarna för att de ska trivas och kunna utföra ett gott arbete (Hållbarhetsredovisning, 

2012). De beskriver att de värdesätter sina medarbetare mycket och strävar efter att skapa en 

arbetsmiljö̈ där alla trivs med sin tjänst, känner sig engagerade och mår bra tillsammans. 

Syftet med denna undersökning är att få en ökad förståelse för hur mångfaldsarbetet kan 

hanteras för att på ett framgångsrikt sätt främja intern mångfald. Baserat på undersökningens 

syfte har ”Bostadsjätten” valts då organisationen beskriver sig själva som aktiva inom 

mångfaldsarbete för såväl personal, hyresgäster och samarbetspartners vilket gör dem 

intressanta att undersöka. Organisationens VD beskriver företaget som ett varumärke vilket 

representerar kvalitet, framåtanda och nytänkande och detta i kombination med ett 

samhällsansvar (Företagets hemsida, 2017). Denna beskrivning av ”Bostadsjätten” kan kopplas 

till den rådande verkligheten, att världen blivit globaliserat vilket har resulterat i att många 

länder blivit allt med mångkulturella (D´Netto & Sohal, 1999; Seymen, 2006). För att kunna ta 

sig ann den nya verkligheten är de faktorer, vilka organisationens VD beskriver, av betydelse 

och därför är ”Bostadsjätten” intressant att undersöka då de arbetar utifrån detta. Ytterligare ett 

argument till varför just denna organisation är intressant att undersöka är på grund av att 

fastighetsbranschen beskrivs vara ledande inom jämställdhet (Dagens industri, 2017).  

3.4 Beskrivning av respondenterna  
Den första intervjun genomfördes med organisationens HR-chef. Hen har arbetat inom 

organisation i sex år och idag är hen en del av ledningsfunktionen. Hen är med i 

”Bostadsjättens” ledningsgrupp och hennes arbete innebär ett ansvar för personalfrågor. 

Yrkesrollen innebär även att Hen stöttar chefer i deras arbete med sina medarbetare samt att 

hen är personalansvarig för en mindre grupp på fem personer.  

Den andra respondenten som deltog i undersökningen är anställda på organisationen som 

bovärd. Hen har varit anställd i cirka 2 år och hen började sin anställning som sommarjobbare. 

Idag arbetar hen med fastighetsförvaltning för studentlägenheter. Detta arbete innebär 

exempelvis att hen agerar kontaktperson åt hyresgästerna samt genomför 

besiktningsundersökningar för att kontrollera skicket i lägenheterna.  

Den tredje intervjun genomfördes tillsammans med en av organisationens fastighetsekonomer. 

Denna person har arbetat i organisationen i cirka två år och fick till en början en trainee-tjänst. 

Denna tjänst innebar att hen fick gå med på olika avdelningar i organisationen under ett år och 

se hur verksamheten fungerade. Idag består hens arbetsuppgifter av utveckling och 
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nyproduktion. Hen beskriver att arbetet innefattar bland annat kalkylering och försäljning samt 

olika affärsutvecklingsprojekt.  

Undersökningens fjärde intervju genomfördes med en person som varit anställd inom 

organisationen i ca 10 år. Hen började arbeta som fastighetsskötare och idag arbetar hen mest 

fackligt då hen är huvudskyddsombud. Hen sitter även med som ordförande i organisationens 

klubb för fastighetsskötare.  

Den femte intervjun genomfördes med en person som arbetat inom många olika delar av 

organisationen. Denna person kommer ursprungligen från Kurdistan och flyttade till Sverige år 

2004. Hen började på organisationen för cirka 5 år sedan som sommarjobbare och har idag en 

tjänst inom kundservice.   

Undersökningens sjätte respondent har arbetat i organisationen sedan år 2014 och idag är hen 

chef för företagets fastighetsskötare. Personen har åtta stycken gruppchefer under sig och 

tillsammans ansvarar de för cirka 115 stycken tillsvidareanställda. Hen ansvara för de personer 

som sköter utomhusmiljöerna och städningen av trapphus i hyresgästområdena.   

 

3.5 Kvalitet och trovärdighet  

Den kritik som riktats mot kvalitativa forskningsmetoder är bland annat risken för subjektiva 

tolkningar, bristande transparens samt svårigheter med replikerbarhet och generaliserbarhet 

(Bryman & Bell, 2013). Trots denna kritik var en kvalitativ forskningsmetod att föredra 

eftersom studiens syfte var att få en ökad förståelse för svårigheter och möjligheter med 

organisationers interna mångfaldsfrämjande arbete. En fördel med kvalitativa 

forskningsmetoder är att det ger respondenterna större möjlighet att på ett djupare plan uttrycka 

sina åsikter (Bryman & Bell, 2013). För att säkerställa att det insamlade empiriska materialet 

är relevant i förhållande studiens syfte är det viktigt att säkra kvaliteten och trovärdigheten av 

undersökningen (Bryman & Bell, 2013). För att uppnå trovärdighet i studier krävs det att 

undersökningen uppnår fyra olika kriterier (Bryman, 2011). Dessa kriterier består av 

tillförlitlighet, pålitlighet, överförbarhet samt möjligheten att konfirmera (Bryman, 2011). 

Dessa fyra kriterier har kontinuerligt arbetats med innan, under och efter genomförandet av 

studien.  

Guba & Lincoln (1994) beskriver att studiens tillförlitlighet innebär hur tillförlitligt resultatet 

av undersökningen är och hur väl det går att lita på resultatet. De beskriver vidare att studiens 

tillförlitlighet kan ses som motsvarigheten till intern validitet (Guba & Lincoln, 1999). För att 
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uppfylla det första kriteriet i studien, tillförlitlighet, har en noggrann förklaring gjorts till olika 

antaganden och teorier som använts samt en utförlig beskrivning av relationerna till samtliga 

respondenter. Detta har gjorts för att beskriva den sociala verkligheten som råder (Bryman & 

Bell, 2013). Guba & Lincoln (1994) beskriver att redogörelsen av studiens påståenden har stor 

påverkan på tillförlitligheten då det inte alltid stämmer överens med hur andra människor 

upplever det. För att ytterligare stärka tillförlitligheten har studien även skickats till samtliga 

respondenter och detta, i enlighet med Bryman & Bell (2013) och Guba & Lincoln (1994), för 

att bekräfta resultatet av studien och detta för att säkerställa att vi som forskare har tolkat 

respondenterna på ett korrekt sätt.  

För att resultatet av en undersökning ska anses vara pålitligt är det av betydelse att forskaren 

beskriver studiens tillvägagångssätt noggrant. Detta då målet med kriteriet är att säkerställa att 

resultatet blir någorlunda liknande om andra forskaren skulle genomföra samma studie (Guba 

& Lincoln, 1999). Guba & Lincoln (1999) beskriver att pålitligheten kan beskrivas som 

motsvarigheten till reliabilitet. För att uppfylla det andra kriteriet, pålitlighet, har det ständigt 

funnits en medvetenhet om att det insamlade empiriska materialet kan innefatta subjektiva 

tolkningar (Bryman & Bell, 2013). Via denna medvetenhet kan en uttrycklig beskrivning av 

hela forskningsprocessens genomförande utformas vilket innebär att resultatet av 

undersökningen kan uppfattas som mer pålitligt. För att stärka pålitligheten ytterligare i denna 

studie finns valet av metod, organisation samt respondenter tydligt beskrivet i metodavsnittet. 

Undersökningens genomförande har även beskrivits i minsta detalj, allt från hur och varför 

vissa specifika beslut fattats till hur all information har samlats in under processens gång. Även 

detta för att stärka pålitligheten i studien. Detta kriteriet kan dock upplevas svårt att säkerställa 

i denna undersökningen efter det empiriska materialet samlades in via intervjuer. Vid 

intervjuerna kan det uppkomma olika funderingar beroende av respondent vilket innebär att 

följdfrågorna kan variera i viss mån.  

Kvalitativa undersökningar syftar till att skapa djupare förståelse där fokus ligger på att skapa 

en uppfattning om den sociala verklighet som forskaren studerar. Baserat på detta finns det en 

viss kritik riktat mot just kvalitativa metoder då det skapar svårigheter att generalisera resultatet 

(Guba & Lincoln, 1999). Enligt Bryman & Bell (2013) och Guba & Lincoln (1999)  uppmanas 

forskare att redogöra täta, detaljerade och fylliga beskrivningar undersökningsresultaten. Detta 

då dessa detaljerade beskrivningar endast kan ses som en grund för andra forskare och gör det  

möjligt för dem att bedöma hur mycket av resultatet som går att överföra till andra situationer 

och kontexter (Bryman & Bell, 2013, Guba & Lincoln, 1999). För att öka förutsättningarna till 
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att resultatet av denna undersökning ska kunna överföras till andra kontexter har tydliga 

beskrivningar av undersökningens utförande skapats. Detta för att uppfylla det tredje kriteriet 

vilket är möjligheten till överförbarhet.  

Det fjärde och sista kriteriet, möjlighet till att konfirmera, kan uppnås då vi under hela 

undersökningsprocessen verifierat ställningstaganden samt gjort ett försök till att neutralisera 

resultaten. Resultaten har även stärkts genom en jämförelse mellan tidigare teoretiska 

utgångspunkter och det empiriska materialet och detta i enlighet med Bryman & Bells (2013) 

beskrivning. Detta kriterium kan enligt enligt Guba & Lincoln (1999) beskrivas som 

objektiviteten av undersökningen. I denna studie har vi försökt vara så objektiva som möjligt i 

val av teori, metod samt analys av resultaten. En medvetenhet har beaktats angående att full 

objektivitet inte kan nås i samhällsenlig forskning men vi upplever att studien har genomförts i 

god tro. Detta innebär således att vi, som forskare, har försökt minska påverkan av egna 

värderingar i studien. Vi har även valt att använda oss av olika teoretiska utgångspunkter i 

teoriavsnittet och detta för att skapa en bred utgångspunkt till studien. Genom detta kan vi 

undvika teoretiska inriktningar vilka kan påverka studien och konformiteten.  

3.6 Etiska överväganden  
Informationskravet, samtyckekravet, nyttjandekravet och konfidentialitetskravet är fyra etiska 

principer som bör beaktas vid genomförandet av forskningsstudier (Bryman & Bell, 2013; 

Vetenskapsrådet, 2002). Genom att tydligt informera respondenterna om syftet och om de 

moment som ingår i undersökningen har det första kriteriet, informationskravet, uppfyllts. 

Respondenterna har även getts möjlighet att ställa frågor om undersökningen och detta för att 

bidra till tydlig information och öppenhet gentemot studien. Respondenterna har tydligt 

informerats om hur det insamlade materialet kommer att användas och detta för att förtydliga 

varför det är betydelsefullt att spela in intervjuerna. Genom att låta respondenterna själva få 

avgöra sitt deltagande har det andra kriteriet, samtyckekravet, uppfyllts. Samtyckekravet har 

även stärkts då respondenterna getts möjlighet att avbryta sitt deltagande under pågående 

intervju samt att de hade möjlighet att besluta om inspelning av intervjun skulle godkännas. Det 

tredje kriteriet innebär att den information som insamlats endast ska användas till den aktuella 

studien samt att uppgifterna ska behandlas på ett sätt så att endast vi som forskare ska kunna ta 

del av uppgifterna. Utifrån detta uppfylls även det tredje och sista kriteriet, nyttjandekravet 

(Bryman & Bell, 2013; Vetenskapsrådet, 2002). Det fjärde kriteriet som Bryman & Bell (2013) 

beskriver är konfidentialitets- och anonymitetskravet. Detta krav innebär att respondenterna 

som ingår i undersökningen ska behandlas så anonymt som möjligt och att personliga uppgifter 
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om respondenterna kommer att förvaras på så sätt att obehöriga inte kan nå informationen 

(Bryman & Bell, 2013). För att nå detta krav har ett fiktivt företagsnamn skapats vilket är 

”Bostadsjätten”. Respondenterna har heller inte beskrivits vid namn, kön eller ålder och detta 

för att öka möjligheten till anonymitet bland respondenterna. 

 

3.7 Bearbetning och tolkning av material 

För att skapa en förståelse för det material som insamlats via intervjuerna lyssnade vi igenom 

varje intervju och därefter transkriberades materialet. Transkriberingen innebar en ordagrann 

nedskrivning av det som sagts i intervjuerna och detta gjordes för att skapa en helhetsbild av 

det insamlade materialet. För att kunna skapa möjlighet till att analysera materialet som 

framkommit från intervjuerna var det därefter dags för att bearbeta materialet. Som hjälp till 

analys av vårt material har vi valt att inspireras av en modell framtagen av Rennstam & 

Wästerfors (2015). Modellen består av tre steg vilka är sortering, reducering och argumentation 

(Rennstam & Wästerfors, 2015). Det första steget är sortering och i detta skede läste vi igenom 

det transkriberade materialet och gjorde korta noteringar om vad som ansågs relevant eller inte 

i förhållande till studiens syfte och frågeställningar. Detta moment genomförde vi tillsammans 

och detta för att kunna skapa en diskussion kring vad som faktiskt ansågs relevant eller inte. I 

detta skede diskuterade vi även huruvida kroppsspråk och icke-verbal kommunikation kan ha 

gett någon effekt på materialet. 

Nästkommande steg i Rennstam & Wästerfors (2015) modell är reducering och detta steg 

handlar om att välja vad som ska kvarstå i det insamlade materialet och vad som ska tas bort 

och detta beroende av relevans relaterat till studies syfte. För att kunna reducera materialet har 

vi valt att komplettera Rennstam & Wästerfors (2015) modell med Bryman & Bells (2013) 

beskrivning om öppen kodning. Vi har inspirerats av öppen kodning och metoden kan beskrivas 

som en process där materialet från intervjuerna bryts ner, jämförs, studeras och slutligen 

kategoriseras och omvandlas till ”begrepp” (Bryman & Bell, 2013). För att finna koder i 

materialet kategoriserat materialet genom att söka den underliggande betydelsen i de meningar 

som sagts. Vi valde att utgå från vår litteraturgenomgång och aktivt söka koder vilka är 

relevanta för studien. Denna process ansåg vi vara av betydelse då kategoriseringen av 

materialet underlättade skapade möjlighet för oss att, på ett djupare plan, analysera empirin. För 

att underlätta analys av materialet valde vi att markera meningar i det transkriberade materialet 

i olika färger och dessa färger representerade koder vilka vi skapat med hjälp av tidigare 
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litteraturgenomgång. Detta gjordes för att tydligt illustrera hur varje meningsenhet kan tolkas. 

Meningsenheter om mångfald markerades med rött, ledarskap med blått, kultur med grönt och 

kommunikation med orange. Färgläggningen av de olika meningsenheterna underlättade 

sammanställningen av materialet och gav oss bättre möjligheter till att kunna gruppera in 

resultatet baserat på de teorier som använts i litteraturgenomgången. Valet av färg hade ingen 

direkt betydelse utan färgerna valdes slumpmässigt. Efter genomförandet av denna process 

ansåg vi att en del information behövdes reduceras ytterligare. Detta för att säkerställa att all 

information som användes var relevant i förhållande till studiens syfte och frågeställningar. I 

detta skede kopplade vi samman koderna och de meningsenheter vilka rymdes under varje kod 

med tidigare litteraturgenomgång. Detta kan beskrivas med hjälp av det sista steget i modellen 

som Rennstam & Wästerfors (2015) beskriver, argumentation. Steget innebär att vi som 

forskare observerade materialet och argumenterade för det relaterat till teori (Rennstam & 

Wästerfors, 2015) och denna process reducerades materialet ytterligare.  

Det material som ansågs relevant efter ovannämnda reducering har presenterats och analyserats 

i följande avsnitt. Vi har valt att presentera och analysera empirin gemensamt och detta för att 

förtydliga direkta samband eller skillnader mellan vårt resultat och den teori som har studerats. 

En komplett sammanställning av empirin går att finna i bilaga 1. Syftet med analysen är att 

beskriva likheter och skillnader mellan vårt resultat och det som tidigare har identifierats i 

litteraturen. Syftet är även att lyfta och analysera kring bakomliggande orsaker till vad som 

ligger till grund för de identifierade likheterna men främst skillnaderna. Genom att föra en 

kontinuerlig dialog mellan teorin och empirin hoppas vi bringa klarhet i mångfaldshanteringen 

och genom detta skapa en grund till slutsatserna av denna studie. För att skapa en sanningsenlig 

bild av det resultat som framkommit har vi valt att komplettera empirin med vissa citat. Detta 

för att stärka argumentationen. 

 

3.8 Metodreflektion  

Under hela studiens genomförande har vi, som forskare, haft förkunskap kring det studerade 

ämnet och detta har underlättat identifieringen av problemet i det valda området. Dock kan 

denna kunskap ha påverkat resultatet av denna studie då det kan ha haft inverkan på 

objektiviteten i tolkningen av materialet. Detta är något som har beaktats i hela studiens 

genomförande för att minska vår inverkan på materialet och nå ett så objektivt resultat som 

möjligt. Genom att ha studerat litteratur inom det valda ämnet har vår förståelse ökat och därför 
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har förkunskaperna breddats vilket även detta kan ha ökat möjligheten till att vara objektiva. Å 

andra sidan kan det diskuteras huruvida studier av kvalitativt slag kan eller egentligen syftar till 

objektivitet. Dock önskar vi, i vår studie, skildra en sanningsenlig bild utan att färga resultatet 

med egna värderingar. Givetvis kommer vår syn på det som studeras skina igenom men med 

hjälp av denna medvetenhet minskar chansen att tolkningen blir allt för subjektiv. Hade vi 

önskat en fullt objektiv studie hade en kvantitativ undersökning varit att föredra men detta hade 

inte varit i enlighet med denna studies syfte. En begränsning med denna studie är tidsaspekten 

och detta då mer tid hade kunnat generera bredare och kanske mer trovärdigt resultat. Om mer 

tid hade funnits tillförfogande hade en longitudinell studie varit lämplig då denna form av studie 

innefattar uppföljningar och upprepade undersökningar vilket skapar förståelse över tid.  

I denna undersökning valde vi att genomföra intervjuer med både personer med 

ledningsposition samt vanliga medarbetare. Innan vi gjorde detta var vi medvetna om att det 

fanns en viss risk med att genomföra intervjuer med ledare då de kan ge en förskönad bild av 

organisationens arbete. Vi valde dock ändå att genomföra intervjuerna på detta sätt då det var 

avgörande för att vi skulle kunna besvara syftet med undersökningen. Nu i efterhand upplever 

vi att ledarna hade en mer positiv inställning till mångfaldsarbetet än vad medarbetarna i många 

fall beskrev. Trots detta upplever vi att ledarna hade en objektiv inställning och gav en rättvis 

bild av organisationens arbete då de beskrev deras inställning men med förståelse för att det 

kan upplevs annorlunda av resterande delar av organisationen.  

Under intervjuernas genomförande valde vi att låta en av oss leda intervjun i förhållande till 

den intervjuguide som utformats. Detta för att säkerställa att formuleringen av frågorna är 

densamma för samtliga respondenter. Då vi är två olika individer finns det en risk att frågorna 

formuleras olika beroende av vem som uttrycker frågan och därför har vi valt att utföra 

intervjuerna på detta sätt. Den andre intervjuaren hade istället huvudansvaret för att ställa 

eventuella följdfrågor men den andra gavs givetvis även möjlighet att ställa följdfrågor vid 

behov. Detta kan ha fått en inverkan på resultatet men vi valde ändå att använda oss av denna 

metod då vi ansåg att den var mest lämpad för att skapa liknande intervjuprocesser för samtliga 

respondenter. Intervjuerna spelades även in vid medgivande och detta kan ha påverkat 

respondenterna då Bryman & Bell (2013) beskriver att inspelningar kan skapa obehag. 

Obehaget kan bero på att materialet kan komma att finnas kvar i framtiden. Dock 

uppmärksammades inga direkta reaktioner på inspelningen då samtliga respondenter hade 

positiv inställning till detta vilket bör ha minskat effekten. Ytterligare något som kan ha minskat 

påverkan på oron av inspelningen är den intervjuform vi valde, semistrukturerade intervjuer, 
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vilken skapar en okonstlad miljö. Det kan tänkas att en strukturerad intervju hade påverkat 

respondenterna mer då denna intervjuform kan upplevas mer som ett förhör än en diskussion 

mellan respondent och forskare.  

Ytterligare en faktor som kan ha påverkat resultatet är att respondenterna valdes likt ett 

snöbollsurval. Det kan tänkas att om vi fått större möjlighet att välja respondenter hade 

trovärdigheten av resultatet kunna förbättrats. Genom en respondent förmedlades kontakt med 

resterande respondenter och denna studie har inte beskrivit relationen mellan kontaktpersonen 

och resterande respondenter. Vi är omedvetna i hur och varför de specifika respondenterna 

valdes och detta kan ha gett effekt på resultatet. Dock har respondenterna olika befattningar och 

är placerade i olika områden i organisationen vilket bör ha gett en sanningsenlig skildring av 

verkligheten och det studerade fenomenet. Detta då omfattningen täcker stora delar av 

organisationen. Om vi getts större möjlighet i att påverka vilka respondenter som deltog i 

studien hade det varit av intresse att inkludera fler människor med annan bakgrund, så som 

etnicitet, och detta för att få en förståelse för hur dessa människor uppfattar mångfald i den 

studerade organisationen.  
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5. Resultat och analys  
I detta avsnitt diskuteras resultatet av studien där det empiriska materialet analyseras samt 

sätts i relation till tidigare teori. Vi har valt att presentera empirin och analysen gemensamt 

och detta för att tydliggöra skillnader och likheter i förhållande till studerad litteratur. 

Diskussionen presenterar organisationens mångfaldshantering i förhållande till studerad 

litteratur om mångfald, ledarskap, kultur och kommunikation.  

	

5.1 Organisationens syn på mångfald  
Den studerade organisationens mål med mångfaldsarbetet beskrivs vara att skapa en öppenhet 

och respekt mot befolkningen men även internt. Den interna mångfalden kan förklaras likt 

Rönnqvist (2008) beskrivning om inkludering vilket innebär att alla människor, oavsett 

bakgrund ska inkluderas. Resultatet av denna studie visar att den studerade organisationens 

främsta motiv till att arbeta med mångfald är det sociala ansvarstagandet. Detta då 

respondenterna kontinuerligt beskriver de externa fördelarna som mångfaldsarbetet i 

organisationen kan generera. Ett exempel på detta är minskad arbetslöshet som ett resultat av 

att de hjälper människor ut i arbetslivet. Mångfaldsarbetets sociala ansvarstagande kan 

beskrivas med hjälp av Granqvist (2012) och Doherty et al (2010) vilka talar om att 

organisationer bör driva sina verksamheter i relation till det samhälle de verkar i. 

Näringsdepartementet (2000) beskriver att det sker förändringar i den svenska befolkningen 

som bland annat ett resultat av ökad globalisering och invandring. Detta är även något som 

uppmärksammat i den studerade organisationen och detta kan visas genom resultatet som visar 

en uppfattning om att organisationen måste verka i relation till samhällsmässiga förändringar 

för att kunna hänga med i utvecklingen. Resultatet visar vidare att organisationen anser att det 

är viktigt att hjälpa människor ut i arbetslivet då minskad arbetslöshet kan ses som en 

samhällsmässig vinst och även detta argumenterar för att en stor drivkraft till intern mångfald 

är effekten på samhället. 

Studien visar vidare att organisationen även arbetar med intern mångfald som ett resultat av 

interna fördelar vilka leder till organisatorisk utveckling. Det finns en enad inställning om att 

mångfald i organisationen är berikande och betydelsefull för personlig utveckling men även 

organisatorisk vinning. Denna inställning kan liknas med Sadri & Tran (2002) beskrivning om 

att mångfald i organisationer leder till utveckling. Genom en blandad mix av människor 



	 	

32	
	

tillkommer perspektiv till organisationen vilket är berikande. Detta kan beskrivas med hjälp av 

följade citat. 

”Annars blir man ju väldigt enkelspårig om man bara tänker på ett sätt. Så det tror jag är den 

stora vinsten.” (Ledare) 

” Det är jättebra i diskussioner eftersom vi har hyresgäster från hela världen och därför kan 

det vara bra om det finns någon från samma land internt som är med i diskussionerna när man 

försöker utveckla boenden.” (Medarbetare) 

”Dels för personalen med respekt och öppenhet men också med våra kunder eller hyresgäster, 

vi måste på något sätt spegla dem. Det är viktigt för utvecklingen av våra tjänster.” 

(Medarbetare) 

Resultatet av denna studie visar en organisation vilken präglas av en genomgående 

mångfaldskänsla där alla behandlas lika och är lika mycket värda oavsett bakgrund. Resultatet 

av studien visar även att organisationen, i enlighet med Sadri & Tran (2002), D ́Netto & Sohal 

(1999) och Seymens (2006) beskrivning, ser vikten av att anpassa sig och hänga med i 

samhällsförändringar och den rådande demografiska verkligheten som organisationen verkar i. 

Den studerade organisationen har ett mångfaldsarbete som fokuserar på variationer av 

egenskaper så som kön, etnicitet, ålder, utbildning och bakgrund och detta kan liknas med 

Bassett-Jones (2005), Barbosa & Cabral-Cardoso (2007) och D ́Netto & Sohals (1999) 

beskrivning av begreppet mångfald. Utifrån studerad sekundärdata i form av årsredovisning 

och hållbarhetsredovisningar samt det empiriska materialet av denna studie upplevs dock 

organisationens huvudfokus ligga på skillnader i etnicitet och nationalitet. Detta kan tankas 

bero på beskrivningarna om att organisationen, internt, önskar spegla dess hyresgäster och 

hyresgästerna beskrivs komma från alla världens hörn. Givetvis representerar hyresgästerna 

även andra uppsättningar av egenskaper så som skillnader i kön, funktionella förmågor och 

ålder men etniska/nationella skillnader kan tänkas vara det mest utmärkande i den studerade 

organisationen. Denna egenskap är av primär karaktär då dimensionen är permanent (Harvey 

& Allard, 2012; Mazur, 2010; Manoharan & Singal, 2017). En möjlig orsak till att 

organisationen upplevs fokusera på primära dimensioner kan vara likt Mazurs (2010) 

beskrivning om att skillnader i egenskaper kan likas med ett isberg. Författaren beskriver att 

primära dimensioner är den del av isberget som är ovan ytan och detta innebär med andra ord 

att de primära dimensionerna är av mer synlig karaktär. Det kan därmed tänkas att dessa 

egenskaper är lättare att hantera och notera i den studerade organisationen än de sekundära 
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dimensionerna som Mazur (2010) beskriver är den del av isberget som är under ytan. Primära 

dimensioner beskrivs enligt Mazur (2010) utgöra människors fundamentala beteenden och 

påverka människors självbild. Utifrån detta kan det tänkas att dessa skillnader är av större 

betydelse att hantera i organisationer då skillnaderna tenderar att yttra sig i beteenden i större 

grad än sekundära. 

5.2 Organisationens mångfaldsarbete 
Baserat på studerad litteratur är mångfald viktigt för organisationers utveckling (Sadri & Tran, 

2012) och denna uppfattning delas av respondenterna i undersökningen. Det empiriska 

materialet visar att organisationen ser möjligheter i gruppsammansättningar med olika typer av 

människor och detta är en av orsakerna till att organisationen har ett aktivt arbete med mångfald. 

Enligt Bassett-Jones (2005) är gruppsammansättningar av olika personer med diverse 

egenskaper inte tillräckligt för att mångfalden ska generera positiva effekter utan det krävs ett 

fortsatt arbete och integration. Problematiken beskrivs vara att många organisationer lägger för 

stor kraft vid rekryteringen medan mindre arbete sker när personen är anställd (McKay & 

Avery, 2005). Resultatet i denna studie visar att organisationen använder sig av aktiv 

rekrytering för att öka mångfalden och orsaken till detta kan beskrivas med hjälp av litteraturen 

vilken talar om att rekrytering är ett användbart verktyg för ökad intern mångfald.  

Rekryteringen innefattar en kompetenssäkring vilken inte påverkas av namn eller hudfärg och 

kan därmed ses som icke diskriminerande eller kanske till och med mångfaldsfrämjande. Detta 

då alla ansökande får samma möjligheter och för att socialt konstruerade normer och 

individuella preferenser åsidosätts. Baserat på rekryteringsstrategin kan paralleller dras till 

Sadri & Trans (2002) beskrivning av åtgärder samt beskrivningen om den första aktiviteten 

vilken Pitts et al (2010) talar om. Författarnas beskrivningar syftar till att hantera mångfald samt 

att nyttja rekrytering som en plan för att öka den interna mångfalden. Organisationens 

rekryteringsstrategi ger dock inga garantier om att mångfalden kommer att öka. Utifrån 

resultatet av denna studie har antalet människor med annan bakgrund ökat och detta kan bland 

annat tänkas bero på rekryteringsformen. En annan möjlig orsak till ökningen kan vara att fler 

människor med annan bakgrund har sökt sig till organisationen som ett resultat av att 

organisationen upplevs inbjudande för alla. ”Bostadsjätten” beskrivs inte aktivt söka upp 

människor vilka har olika bakgrund men de väljer att avidentifiera personer vilka söker sig till 

organisationen vilket kan öka möjligheten till en blandad mix av anställda. 

Schwabenland & Tomlinson (2008) beskriver i enlighet med Bassett-Jones (2005) att 

mångfaldsarbete kan ses som ett försök till att locka till sig talangfull arbetskraft samt ett försök 
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att upprätthålla engagerad personal. För att bibehålla människor med olika bakgrunder i 

organisationer beskriver Tipper (2004) att det krävs ett aktivt integrationsarbete. Resultatet i 

denna studie tyder inte på några svårigheter i att bibehålla människor med olika bakgrund i 

organisationen och därmed bör det finnas andra åtgärder utöver aktiv rekrytering vilka lockar 

människor och får dem att stanna. Schwabenland & Tomlinson (2008) menar att 

mångfaldsarbetet i sig vara en anledning till att personalen stannar i organisationen och detta 

kan vara en förklaring till framgångsrika resultat. För att bibehålla och locka människor med 

annan bakgrund beskriver Bassett-Jones (2005) att en organisation kan dra nytta av ett 

mångfaldsledarskap och likt tidigare nämnt har denna form av ledarskap identifierats i 

organisationen med hjälp av denna studie. Även detta kan vara en möjlig orsak till det 

framgångsrika mångfaldsarbetet. 

                                                                                             

5.3 Mångfaldsledarskap 
Det beskrivs vara tidskrävande att skapa en förståelse för anställdas olikheter (Tipper, 2004) 

men den studerade organisationen upplevs ha lagt ned tid på detta. Den medvetenhet och 

positivitet gentemot mångfald som går att finna i resultatet av denna studie indikerar på att 

organisationen och dess ledare har lagt ned mycket tid på att förmedla betydelsen av lika värde 

genom hela organisationen. Att leda genom mångfald är en komplex uppgift och arbetet kräver 

mycket tid, kreativitet och engagemang från ledarskapets sida (Rönnqvist, 2008). Ett 

välfungerade ledarskap är dock av stor betydelse vid arbetet med mångfald och detta då Gotsis 

& Grimani (2016) och Pitts et al (2010) menar att ett ledarskap vilket stöttar mångfald kan 

generera positiva effekter. De positiva effekterna som kan visas i denna studie är bland annat 

den beskrivna känslan av mångfald vilken genomsyrar hela organisationen samt den beskrivna 

öppenheten gentemot människor och dess olikheter. Ytterligare en tänkbar effekt, vilken inte 

direkt går att utläsa med hjälp av denna studie, kan vara organisationens utveckling och storlek. 

Detta behöver nödvändigtvis inte ha ett samband men utifrån studerad litteratur beskrivs intern 

mångfald leda till utveckling. 

Czarniawska (2002) beskriver att det svenska ledarskapet i stor mån bygger på rättvisa och 

jämlikhet bland de anställda och denna beskrivning går även att finna om ledarna i den 

studerade organisationen. Ett mångfaldsledarskap kan kort beskrivas som en ledarskapsstil 

vilken syftar till att leda olika typer av människor (Ashikali & Groeneveld, 2015). Utifrån denna 

beskrivning har organisationen ett mångfaldsledarskap men det finns andra faktorer vilka 
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stärker denna teori. Bassett-Jones (2005) beskriver att ett mångfaldsledarskap kan locka 

människor vilka har olika bakgrund. Likt tidigare nämnt har exempelvis andelen människor 

med annan etnisk bakgrund ökat i organisationen och detta indikerar på att det finns ett 

mångfaldsledarskap som lockar olika typer av människor. Detta behöver nödvändigtvis inte 

vara fallet men det innebär heller inte att det inte finns ett samband. Då den studerade 

organisationens ledare beskriver att de arbetar för rättvisa, delaktighet och inkludering talar 

resultatet för ett mångfaldsledarskap och detta i enlighet med Ashikali & Groenevelds (2015) 

beskrivning om ledarstilen. 

Enligt Czarniawska (2002) är det viktigt att relationen mellan ledarna och medarbetarna bygger 

på öppenhet, förståelse och tolerans. Tipper (2004) beskriver att ledarskapet i organisationer 

måste förmedla vikten av att ha människor intern med olika erfarenheter och bakgrunder. 

Respondenterna beskriver att organisationen har duktiga och engagerade ledare vilka arbetar 

med att få in personer med olika bakgrund och ledarna för en kontinuerlig dialog om vikten av 

oliktänkande personer i arbetsgrupperna. Denna beskrivning indikerar på att organisationens 

ledare arbetar i enlighet med det Tipper (2004) beskriver är av betydelse. Det beskrivs att ny 

arbetskraft, redan vid rekryteringsprocessen, informeras om att mångfald är en viktig fråga 

inom den studerade organisationen. Detta bör således ge effekt i form av en medvetenhet om 

det rådande tankesättet vilket i sin tur innebär att nyanställda, redan från start, får en uppfattning 

om vad som organisationen representerar. 

5.3.1 Kritik om mångfaldsledarskap 

Studerad litteratur lyfter en del kritik kring mångfaldsledarskap där kritiken bland annat 

innefattar att minoritetsgrupper i organisationer får för stort fokus vilket kan upplevas orättvist 

för resterande delar av organisationen (Ashikali & Groeneveld, 2015). Denna problematik 

upplevs inte förekomma i den studerade organisationen då resultatet snarare visar en positivitet 

gentemot människors olikheter, oberoende av nivå. Respondenterna tillhör både minoritets- och 

majoritetsgrupper men trots detta skiljer sig inte åsikterna åt. En av organisationens 

grundläggande värderingar är att alla ska ha respekt för varandra och resultatet av studien visar 

att organisationen har hög tolerans och acceptans gentemot människors olikheter inom 

företaget. Det empiriska materialet visar att det finns många människor med utländsk bakgrund 

inom organisationen och det är oftast dem som har de enklaste jobben. I vissa fall kan dessa 

personer uppleva sig själva som mindre värdefulla och att de inte blir sedda på samma sätt som 

övriga medarbetare. I ”Bostadsjätten” finns det en medvetenhet om problemet och detta är 

någonting som organisationen arbetar aktivt med för att motverka. Ledarskapet i organisationen 
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arbetar med detta genom att bland annat anordna möten där människor med olika befattningar 

får träffas. Vid dessa tillfällen går de igenom avtal och detta för att tydliggöra vem det är som 

ansvarar för vad. Ledaren beskriver att dessa tillfällen leder till ökad respekt gentemot varandra. 

Även detta initiativ som ledaren beskrivs ta visar att organisationen arbetar utifrån ett 

mångfaldsledarskap. Detta då initiativet syftar till att minska konflikter och öka förståelsen 

mellan de anställda. 

Ashikali & Groeneveld (2015) beskriver även att det kan utvecklas negativa attityder och 

beteenden mot ledningen som ett resultat av mångfaldsledarskap men detta upplevs inte vara 

fallet i den studerade organisationen. Det kan visas genom medarbetarnas uppfattning om att 

högsta ledningen och de interna ledarna visar engagemang och stöd gentemot medarbetarna i 

dess arbete och även i frågor som berör mångfald. Respondenterna beskriver att högsta 

ledningen talar om organisationens arbete med mångfald vid företagsintroduktionerna för de 

nyanställda. Dessa tillfällen syftar till att få en gemensam uppfattning om hur organisationen 

arbetar och vilka grundvärderingar de arbetar efter. Samtliga respondenter har en positiv 

inställning till mångfald och de beskriver den som en genomgående känsla. Denna känsla 

beskrivs positivt och därför tolkar vi det inte som att kritiken som finns kring 

mångfaldsledarskap är någonting som upplevs i denna organisation. 

 

5.4 Ledarskapets arbete med mångfalden 

5.4.1 Mångfaldsfrämjande aktiviteter   

Manoharan & Singal (2017), Bassett-Jones (2005), Pitts et al (2010), O´Leary & Sandberg 

(2016) och Sadri & Tran (2002) beskriver alla att ledarskapet i organisationer vilka har ett aktivt 

mångfaldsarbete syftar till att främja interaktion mellan människor och att detta kan göras 

genom olika former av aktiviteter. O´Leary & Sandberg (2016) beskriver att det bör finnas 

aktiviteter i organisationen som syftar till att dra nytta av de positiva effekterna i människors 

olikheter. Ledarskapet i den studerade organisationen arbetar ständigt med att värdesätta och 

öka medvetenheten om mångfald internt bland annat genom en likabehandlingsgrupp. Denna 

likabehandlingsgrupp syftar till att diskutera och dokumentera diverse beteenden i 

organisationen och hur det uppfattas och gruppens åtgärder är ett exempel på att organisationen 

har aktiviteter vilka syftar till främja människors lika värde, oavsett bakgrund. 

Varje vecka har alla olika avdelningar i organisationen veckomöten och vid dessa tillfällen får 

de anställda möjlighet att uttrycka åsikter och komma med förslag på förbättringar av olika slag. 
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Detta indikerar på att medarbetare i organisationer, oberoende av nivå, har möjlighet att 

framföra åsikter. En av medarbetarna berättar att dessa möten syftar till att behålla gemenskapen 

mellan de anställda då det dagliga arbetet inte alltid innefattar någon naturlig kontakt. Dessa 

sammanträden beskrivs av respondenterna som positiva då de får möjlighet att påverka. Genom 

att ledarna arrangerar dessa veckomöten indikerar det på att även ledarna ser de positiva 

effekterna av stärka gemenskapen i gruppen och dessa möten kan beskrivas som aktiviteter i 

mångfaldsarbetet. Detta då många arbetsgrupper består av människor med olika erfarenheter 

och bakgrunder och genom att skapa god gemenskap i arbetsgrupperna bör även förståelse 

skapas för varandras olikheter vilket kan tänkas underlätta mångfaldsarbetet i organisationen. 

Mötena involverar och engagerar medarbetarna i diskussioner samt skapar goda förutsättningar 

till att skapa en jämställd och rättvis arbetsplats där alla anställda får ta plats och tycka till. 

Veckomötena kan kopplas med Bassett-Jones (2005) beskrivning av systematiska och 

planerade åtagandet som mångfaldsledarskapet medför och mötena kan även tänkas generera 

positiva effekter och detta då olikheter vid diskussioner bidrar till nytänkande (D ́Netto & 

Sohal, 1999). 

 

5.4.2 Mångfaldsfrämjande utbildningar 

Sadri & Tran (2002) beskriver att utbildningar kan skapa en medvetenhet vilken kan bidra till 

en arbetsmiljö där medlemmarna känner uppskattning och acceptans. Den studerade 

organisationen är medlemmar i föreningen Mine vilken är riktad till ledare där syftet är att skapa 

kunskap om mångfald och integration och hur organisationer kan hjälpa nysvenskar in på 

arbetsmarknaden. Detta kan beskrivas som en specifik aktivitet vilken syftar till att främja den 

interna mångfalden (O´Leary & Sandberg, 2016). Ytterligare en aktivitet vilken organisationen 

planerar att införa är interna ledarskapsutbildningar vilka syftar till att ge kunskap till ledarna i 

hur rekrytering ska ske, betydelsen av objektivitet samt att de ska informeras om 

diskrimineringslagstiftningen. Även detta syftar till ökad kunskap inom mångfald och hur den 

ska hanteras för att kunna använda människors olikheter på ett framgångsrikt sätt.  Dessa två 

exempel på utbildningar vilka är riktade till ledare syftar till förbättrad kunskap i 

mångfaldshantering och med andra ord kan det beskrivas som att ”Bostadsjätten” utbildar dess 

ledare i mångfaldsledarskap. 

Tipper (2004) beskriver att ledarskapet inom organisationer behöver arbeta med att bibehålla 

motivationen till ett fortsatt arbete med mångfald. Att utbilda sig via föreningen Mine är inte 

obligatoriskt utan respondenterna beskriver att det sker på eget bevåg och hittills har det funnits 
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intresserade vilket indikerar på att det finns ett personligt intresse hos ledarna att lära sig mer 

om mångfald. Dock är framtiden oviss och det finns inga garantier för att det kommer fortsätta 

finnas ett intresse hos ledarna att delta i föreningens utbildning. Enligt Gotsis & Grimani (2016) 

och Pitts et al (2010) kan ett mångfaldsfrämjande ledarskapsarbete skapa positiva effekter. 

Därför kan det tänkas vara betydelsefullt för ledarskapet i ”Bostadsjätten” att fortsätta arbeta 

med mångfalden för att bibehålla motivationen samt införa obligatoriska och kontinuerliga 

mångfaldsutbildningar för att alla ska ha samma kunskap inom området. 

Resultatet av studien visar på att det tidigare funnits bristfälliga utbildningar för de interna 

ledarna inom mångfald. Detta då en ledare beskriver att denne inte har fått någon 

ledarskapsutbildning inom mångfald men personen i fråga upplever inte något behov av detta 

då mångfald berörs i det dagliga arbetet. Införandet av de interna mångfaldsutbildningarna 

indikerar dock på att organisationen håller på att utveckla utbildningar för ledare i hur hantering 

av människor med olika bakgrund ska ske. Medlemskapet i Mine är även relativt nyinfört vilket 

även det indikerar på att organisationen, i detta nu, arbetar för att utbilda ledarskapet mer. Dock 

upplevs det inte finnas några direkta utbildningar i mångfald för medarbetarna vilket indikerar 

på att det finns bristande aktiviteter och åtgärder inom den andra kategorin vilka Pitts et al 

(2010) och Sadri & Tran (2002) beskriver. Resultatet av studien beskriver dock att 

organisationen har och planerar på att införa aktiviteter där anställda, vilka tillhör annan 

etnicitet, ges möjlighet att föreläsa i arbetsgrupper. Detta kan ses som aktiviteter kopplade till 

den andra gruppen som Pitts et al (2010) beskriver. Det kan även kopplas till Sadri & Trans 

(2002) andra synsätt, värdering, och detta då utbildningar kan generera kunskap om människors 

olikheter vilket kan tänkas främja värdesättandet av mångfald i organisationer. 

Litteratur beskriver utbildningar som betydelsefulla då det ökar medvetenheten om människors 

olikheter (Cox & Blake, 2015) men empirin visar att respondenterna ej upplever saknad av 

utbildning. Detta indikerar på att utbildningar kanske inte är lika viktiga för framgångsrika 

mångfaldsarbeten som tidigare hävdats. Mångfaldsutbildningarna syftar till att främja 

värdesättandet av olikheter (Cox & Blake, 2015) men detta värdesättande går att finna i 

organisationen utan utbildningar. Därför bör det finnas andra faktorer vilka ökar positiviteten 

gentemot mångfald i organisationen än de beskrivna utbildningarna. Detta kan bero på att 

organisationen arbetar utefter den värdedrivna mångfalden som Sadri & Tran (2002) beskriver 

och detta då resultatet tyder på att medlemmarna främjar sina karaktäristiska drag samtidigt 

som de har gemensamma värderingar. De gemensamma värderingarna kan visas genom en enad 

uppfattning om att de anställda i organisationen är lika mycket värda och att mångfald är 
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berikande. Den tredje aktivitetskategorin som Pitts et al (2010) beskriver är pragmatiska 

program och policys vilka syftar till att främja de anställdas trivsel och prestation och dessa 

aktiviteter kan kopplas samman med Sadri & Trans (2002) beskrivning om hantering av 

mångfald. Resultatet av denna studie indikerar på att organisationen inte har aktiviteter, vilka 

Pitts et al (2010) beskriver, kopplade till denna kategori. Detta då det inte framgår av resultatet 

vilka pragmatiska program och policys som organisationen arbetar utifrån. Det kan vara så att 

de inte har några aktiviteter kopplade till detta men att de vardagliga rutinerna ökar trivseln på 

arbetsplatsen. Organisationens icke arbetsrelaterade aktiviteter kan tänkas vårda 

gruppgemenskapen vilket kan resultera i en uppfattning om att program och policys inte behövs 

utvecklas. Sadri & Tran (2002) beskriver att hantering av mångfald leder till individuell 

utveckling och resultatet av denna studie indikerar på att organisationen på något vis arbetar 

utifrån detta synsätt. Detta kan exempelvis visas genom att en respondent har, på ett personligt 

och arbetsrelaterat sätt, utvecklats genom avancering av arbetsuppgifter. Detta bör i sin tur bidra 

till organisatorisk utveckling. 

5.4.3 Sammanställning av mångfaldsfrämjande aktiviteter  

Resultatet av denna studie tyder på att organisationen arbetar utifrån Sadri & Trans (2002) 

samtliga synsätt. Detta då de innehar en aktiv rekrytering vilken ska främja mångfalden och 

detta kopplas till åtgärder. Organisationen upplevs även visa uppskattning och acceptans 

gentemot människors olikheter och de har format gemensamma värderingar. Detta indikerar på 

att de har en värdedriven mångfald. De upplevs även arbeta utifrån individuell utveckling i syfte 

att nå organisatoriska mål och detta indikerar på att de arbetar utifrån hantering av mångfald. 

Dock visar inte resultatet av denna studie några specifika policys i hur den individuella 

utvecklingen sker och detta kan tyda på att hanteringen är en mindre betydelsefull komponent. 

Det kan även bero på att resultatet av studien inte inkluderat information om detta. Dock 

beskriver Friday & Friday (2003) att det finns en betydelsefull skillnad mellan värdedriven och 

hanteringen av mångfald. De menar att värde har en betydande form medan hantering är att ta 

ansvar för något. Detta argumenterar för att organisationen kan inneha både det passiva 

värdedrivna perspektivet och det aktiva fenomenet hantering samtidigt. 

Utifrån Pitts et al (2010) teori så upplevs den studerande organisationen arbeta med samtliga 

aktiviteter. Detta då de, likt tidigare nämnt, har en rekrytering vilken avidentifierar människor 

och därför inte påverkas av namn eller etnicitet. De upplevs även värdesätta sina anställda och 

dess olikheter men resultatet visar bristande utbildningar vilka anses vara en del i dessa 

aktiviteter. Organisationen upplevs ha anställda vilka trivs och presterar och detta indikerar på 
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att de har program vilka syftar till att integrera medarbetare med olika bakgrund. Dock visar 

inte resultatet av denna studie vilka former av program eller policys de arbetar efter. 

5.5 Organisationskultur 
Organisationer som arbetar för att främja intern mångfald behöver skapa ett arbetsklimat där 

individuella olikheter lyfts och värdesätts (Mlekov & Widell, 2003) och detta är något som går 

att finna i resultatet av denna studie. Organisationen beskrivs av dess ledare och medarbetare 

som utvecklande, familjär och med god gemenskap vilken genomsyrar hela organisationen. 

Resultatet av denna studie visar vidare en organisation vilken inte gör skillnad på människor 

och värdesätter alla lika mycket och detta indikerar på att de har en kultur vilken är öppen och 

där olikheter värdesätts. Att organisationen har en god organisationskultur kan stärkas men 

hjälp av nedan citat. 

”Det är som en regnbåge, man blandar alla idéer, alla sorters tankar och alla förslag. Det 

finns ingenting som är enskilt.” (Medarbetare) 

”Det är inga stängda dörrar någonstans, exempelvis på huvudkontoret där det är öppet 

landskap. Man stänger inte in sig på olika ställen där ingen får komma in.” (Medarbetare) 

”Det är ju en bra känsla, en vikänsla, tycker jag.” (Ledare) 

Organisationskulturen påverkar utvecklingspotentialen i en organisation och den påverkas av 

medarbetarnas sätt att känna, tänka, agera och värdera (Alvesson, 2009). Samtliga respondenter 

har en positiv inställning till olikheter och beskriver att olikheter leder till utveckling. Den 

tidigare nämnda rekryteringsformen, vilken inte tar hänsyn till namn eller etnicitet, visar även 

på att organisationen är öppen för olikheter. Dessa beskrivningar indikerar på att kulturen i 

organisationen är av öppen, välkomnande och accepterande karaktär. Detta kan liknas med 

Barbosa & Cabral-Cardosos (2007) beskrivning om den moderna organisationskulturen vilken 

innebär att alla karaktäristiska drag är välkomna och där värderingar, policys och beteenden 

utvecklas kontinuerligt. Teori om mångfald sägs motsäga den traditionella synen på en stark 

organisationskultur vilken uppmuntrar likformighet (Ashikali & Groeneveld, 2015). Den 

studerade organisationen upplevs i viss mån vara likformig men i andra avseenden kan den 

upplevas vara av mer modern karaktär. Det som tyder på att de har en organisationskultur vilken 

är lik den traditionella synen är att det upplevs finnas en gemensam uppfattning om 

organisationen som helhet. Detta indikerar på att personer, vilka ansluter sig till organisationen, 

anammar det rådande tankesättet (Barbosa & Cabral-Cardoso, 2007). Enligt författarna tvingas 

dock nyanställda att anpassa sig till den rådande organisationskulturen men detta behöver 
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nödvändigtvis inte vara fallet i den studerade organisation då människor kan adaptera beteenden 

av egen vilja. Detta visas exempelvis genom att en respondent beskriver att hen inspireras av 

och efterliknar sin chefs beteenden och som ett resultat av detta kan det tänkas att personer 

inspireras till att ta efter beteenden och tankemönster. Utifrån dessa beskrivningar kan det 

tänkas att det är betydande för organisationskulturen att det finns en form av likformighet och 

detta för att medlemmarna ska känna en gemenskap och en tillhörighet. Å andra sidan indikerar 

resultatet på att kulturen i en organisation vilken arbetar med mångfald bör vara öppen gentemot 

olikheter. Resultatet av denna studie visar att de olika formerna av organisationskultur 

nödvändigtvis inte behöver vara uteslutande varandra. Detta då den studerade organisationen 

upplevs ha en god kultur som ett resultat både av en modern och av en traditionell 

organisationskultur. 

D ́Netto & Sohal (1999) beskriver att en organisationskultur vilken främjar mångfald kan göra 

det möjligt för individer att utvecklas och nå sin fulla potential. En av respondenterna som 

deltog i denna undersökning har avancerat från fastighetsskötare till kundtjänstmedarbetare och 

detta kan indikera på att organisationen har en kultur vilken utvecklar individer. Ashikali & 

Groeneveld (2015) talar om en delaktig organisationskultur vilken uppmuntrar personer att 

uttrycka sina individuella kunskaper samtidigt som medarbetarna anses vara en del av gruppen. 

Resultatet av denna studie visar att organisationen har en delaktig kultur och detta argument 

grundar sig i att nya idéer och tankesätt välkomnas till organisationen. Den delaktiga 

organisationskulturen kan tänkas vara skapad av det tidigare konstaterade 

mångfaldsledarskapet som finns i organisationen och detta då samtliga respondenter beskriver 

sig uppleva att de är värdefulla och att de har en känsla av tillhörighet. Mångfaldsledarskap är 

sammankopplat med anförtroende gentemot organisationen och resultatet av denna studie tyder 

på att respondenterna har ett stort anförtroende för företaget. Detta kan visas genom den positiva 

attityd som respondenterna beskriver. Anförtroendet behöver nödvändigtvis inte bero på 

ledarskapsformen men det kan tänkas finnas ett samband. Mångfaldsledarskap i kombination 

med en delaktig organisationskultur har visat sig, enligt Ashikali & Groeneveld (2015), leda till 

långsiktig bestående utveckling. Detta är inte något som resultatet av denna studie kan bevisa 

men det kan vara en möjlig orsak till organisationens utveckling och storlek. 

Kramar (1998) och Alvesson (2009) beskriver att ledarskapet behöver arbeta aktivt för att 

bygga en organisationskultur vilken präglas av och inkluderar samtliga medarbetare i 

organisationen. Även Mlekov & Widell (2003) talar om att det ofta är ledare vilka utvecklar 

organisationskulturen på arbetsplatser. Resultatet av studien visar att samtliga medarbetare 
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värdesätts lika mycket men respondenterna beskriver att man behöver arbeta med detta hela 

tiden för att bibehålla uppfattningen. Alvesson (2009) talar om att det är tidskrävande och 

komplext att arbeta för en stark organisationskultur och därmed tenderar ledare att förbise 

betydelsen. Resultatet i denna studie visar inte att de interna ledarna har ett bristande arbete 

med kulturen och detta då ledarna tar ansvar för, utvecklar och arbetar för att bibehålla den 

tidigare konstaterade goda organisationskulturen. Detta kan visas då ledarna, i detta nu, arbetar 

för att utveckla organisationskulturen samtidigt som de arbetar för att motverka delar av 

kulturen vilka inte är önskade. Syftet med detta arbete är att få starkare gemenskap och att arbeta 

mot subgrupperingar. Ytterligare ett argument som stärker sambandet mellan Mlekov & 

Widells (2003) teori och resultatet av denna studie är att medarbetarna beskrivs inspireras av 

ledarna i organisationen. Detta argumenterar för att ledarna påverkar medarbetarna i 

organisationen och därmed även kulturen då kulturen är ett resultat av samtliga personer i 

organisationen. Sergiu (2015) talar om att ledares inverkan på kulturen baseras på egna 

värderingar och ageranden. Ogbonna och Harris (2000) beskriver däremot att kulturen även 

sätter prägel på ledarna. I den studerade organisationen upplevs det finnas en samstämmighet 

mellan ledares uppfattningar och den rådande kulturen. Orsakssambandet är svårt att utläsa men 

det kan antas att faktorerna ger effekt på varandra. Med andra ord bör ledarnas inställning 

gentemot människors olikheter i organisationen påverka arbetsplatsen och dess medarbetare 

samtidigt som arbetsplatsen och dess medarbetare bör influera ledarna. 

 

5.5.1 Subkulturer & Konflikter 

Resultatet av studien visar en upplevd gemenskap i organisationen men trots detta beskrivs det 

förekomma en känsla av en vi- och ni-kultur och denna känsla delar organisationens ledare men 

även medarbetare. Denna upplevelse är en del av organisationskulturen som ledarna arbetar för 

att motverka. En möjlig förklaring till de rådande grupperingarna kan vara organisationens 

storlek vilket resulterat i segmentering då det blir mindre företag i företaget. Vi- och ni-kulturen 

kan tänkas vara ett resultat av rådande subkulturer i organisationen och Pittinsky (2010) 

beskriver att ledare som arbetar mångfaldsfrämjande förväntas leda människor från olika 

subkulturer. Trots subgrupperingar visar denna studie en upplevd samhörighet vilken kan bero 

på ledarnas förmåga att skapa en organisationskultur vilken står stadigt som ett resultat av 

gemenskapen. Organisationen beskrivs tidigare ha vidtagit åtgärder för att minska den upplevda 

vi- och ni-kulturen och ett exempel på detta är att de har haft intern praktik på olika avdelningar 

i syfte att skapa förståelse för andra och dess arbete. Då ett antagande har gjorts om att 
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organisationen arbetar utifrån mångfaldsledarskap och att de har en delaktig kultur kan det 

tänkas att de interna praktikerna i samband med ledarskapet och kulturen stärker individers 

upplevelser om att vara värdefulla och detta genererar positiva attityder och beteenden gentemot 

organisationen (Ashikali & Groeneveld, 2015). Dessa positiva attityder och beteenden bör även 

ge effekt på gemenskapen mellan människor och grupper. För att skapa samhörighet beskriver 

Pittinsky (2010) att ledare måste främja positiv interaktion mellan individer och grupperingar 

och detta ledarskap kan tänkas vara en möjlig förklaring till den rådande samhörigheten. 

I en allt för homogen arbetsgrupp beskriver Sadri & Tran (2002) att diversifiering kan ge 

negativa effekter exempelvis i form av konflikter. Det empiriska materialet visar att människor 

med annat etnisk bakgrund har ökat på tjänstemannasidan men det beskrivs att det fortfarande 

är en relativt homogen arbetsgrupp. Trots detta beskrivs det inte förekomma några direkta 

konflikter som ett resultat av diversifieringen i gruppen. Baserat på detta är resultatet inte i linje 

med Sadri & Trans (2002) beskrivning. Detta kan istället vara ett resultat av den tidigare 

nämnda öppna kulturen som råder i organisationen. Trots att respondenterna beskriver att det 

inte förekommer några direkta konflikter så visar resultatet att det inte alltid är helt smärtfritt 

att arbeta med mångfald i organisationen vilket framgår i nedanstående citat. 

”Det är klart att det finns utmaningar med detta men det handlar om att kommunicera vikten 

av att vi behöver dessa personer.” (Ledare) 

En av medarbetarna berättar att det ibland har uppstått lite kulturskillnader vilka har resulterat 

i missförstånd, dock är dessa former av diskussioner väldigt sällsynta i organisationen. 

Resultatet visar även att det i vissa fall uppstått konflikter i huruvida det är okej att utöva sin 

religion på arbetstid. Denna händelse behöver nödvändigtvis inte ses som en konflikt beroende 

av människors olikheter utan händelsen kan uppfattas som en diskussion angående huruvida 

det är okej att utföra icke arbetsrelaterade aktiviteter på arbetstid. Detta kan beskrivas med hjälp 

av Pittinskys (2010) förklaring om att konflikter ofta grundar sig i individuella uppfattningar 

eller socialt konstruerade normer. Respondenterna beskriver att det kan vara nyttigt för 

organisationen att ifrågasättas och få en tankeväckare då människor ofta blir bekväma i sina 

arbetssätt.  

Även Mazur (2010) diskuterar huruvida mångfald genererar positiva eller negativa effekter 

beroende av hur homogen eller heterogen arbetsgruppen är. Författaren beskriver, likt Sadri & 

Tran (2002), att en liten mängd heterogenitet i en homogen organisation kan skapa 

subgrupperingar och detta då olikheter mellan människor blir mer synliga och tydliga. 
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Resultatet av denna studie indikerar på att det sällan förekommer konflikter som ett resultat av 

människors olikheter. Det som kan diskuteras i förhållande till teorin är om organisationen är 

heterogen eller homogen. Utifrån ett organisatoriskt perspektiv, inkluderat samtliga 

medlemmar, består personalstyrkan bland annat av olika kön, ålder och etnicitet. Detta tyder på 

en heterogen organisation vilket kan vara en förklaring till de uteblivna konflikterna. Å andra 

sidan kan det tänkas förekomma en viss mängd av homogenitet i de olika avdelningarna och 

mellan nivåerna i organisationen. Detta kan exempelvis visas genom beskrivningen om att 

tjänstemannasidan i organisationen består av en relativt homogen arbetsgrupp och att 

fastighetsskötarna ofta består av människor med utländsk bakgrund. Då arbetsgrupperna inte 

kan anses vara homogena fullt ut kan det tänkas att den lilla delen av heterogenitet bör generera 

konflikter och kommunikationsproblem vilka Mazur (2010) beskriver. Dock är detta inte fallet 

i den studerade organisationen och orsaken kan vara att organisationen i helhet upplevs 

heterogen eller att Mazurs (2010) teori inte kan bekräftas med hjälp av denna studie. 

För att minska eventuella konflikter berättar Pittinsky (2010) att ledare kan utveckla uppgifter 

vilka kräver samarbete och detta kan även tänkas vara orsaken till de nämnda uteblivna 

konflikterna. Resultatet av studien beskriver att människor vilka har enklare arbetsuppgifter 

ibland kan uppleva sig som mindre värdefulla och att de inte blir sedda på samma sätt som 

övriga medarbetare. Denna upplevelse behöver nödvändigtvis inte klassificeras som en konflikt 

men uppfattningen bör ses som ett problem. Pittinsky (2010) menar att anställda från 

minoritetsgrupper inte alltid blir respekterade för deras kunskap och deras idéer anses mindre 

värdefulla och detta har visats av resultatet i denna studie.  För att motverka detta menar 

Pittinsky (2010) att det krävs ett ledarskap vilket präglas av goda relationer med alla individer 

och detta är något som organisationen upplevs arbeta för. Det kan visas genom att en av ledarna 

beskriver att hen anordnar gemensamma möten för att överbrygga problemet vilket i sin tur 

leder till ökad respekt för de människor som anses inneha en lägre position. Hen beskriver att 

tillfällena leder till ökad respekt gentemot varandras arbete. 

  

5.5.2 Aktiviteter för att stärka gemenskapen 

O ́Leary & Sandberg (2016) beskriver att god hantering av mångfald är av stor betydelse då 

bristande hantering kan resultera i konflikter och ökad personalomsättning. Författarna 

beskriver vidare att det bör finnas aktiviteter vilka syftar till att generera positiva effekter av 

människors olikheter vilket kan tänkas stärka den interna kulturen i organisationen. Resultatet 

av denna studie visar att organisationen anordnar olika former av aktiviteter för motverka 
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uppkomsten av subgrupperingar samt för att stärka gemenskapen i arbetsgrupper och 

organisationskulturen. Ett praktiskt exempel på detta är att organisationen vartannat år har en 

stor personalfest samt att de har en personalklubb vilken anordnar aktiviteter så som 

julgransplundringar och fiskeresor. Dessa tillfällen skapar möjlighet för de anställda att träffas 

på sidan av arbetet och detta beskrivs stärka gemenskapen. Medarbetarna i organisationen 

beskriver dessa aktiviteter som positiva och givande vilket kan visas genom nedanstående citat. 

”Man ska lära känna varandra inom arbete men även utanför. Det är inget måste men det är 

nyttigt för jobbet.” (Medarbetare) 

Organisationen anordnar även årliga julbord i de olika områdena där det ofta är knytkalas. 

Aktiviteten innebär att anställda tar med sig egen mat vilket resulterar i att samtliga medarbetare 

får möjlighet att prova mat från andra kulturer. Detta initiativ är något som upplevs positivt av 

respondenterna då det stärker förståelsen och gemenskapen på arbetsplatsen. Denna aktivitet 

kan kopplas till en öppen organisationskultur där olikheter välkomnas (Barbosa & Cabral-

Cardoso, 2007). Dock kan ett ifrågasättande göras huruvida det är öppet och 

mångfaldsfrämjande att endast fira svenska högtider. Barbosa & Cabral-Cardoso (2007) 

beskriver att mångfald är kopplat till en ny, öppen form av organisationskultur och därför kan 

det tänkas att den studerade organisationen även bör fira högtider som härstammar från andra 

kulturer. Det är möjligt att den studerade organisationen faktiskt firar högtider tillhörande andra 

kulturer men detta var ingenting som framgick utifrån resultatet av denna studie. 

Organisationen bör uppmärksamma högtider från andra kulturer i samma bemärkelse som 

svenska högtider för att visa acceptans och intresse för hur andra människor lever. Firandet av 

högtider kan anses vara en liten del i beskrivningen om hur öppen en organisationskultur är, 

dock kan det upplevas vara viktigt att ha i åtanke. 

 

5.6 Kommunikation 

Habermas (1995) beskriver att kommunikation är ett användbart hjälpmedel för att nå olika 

organisatoriska mål. Den studerade organisationen har en bra struktur för hur kommunikationen 

ska fungera men det finns svårigheter i hur kommunikationen sker i praktiken och därför 

beskriver respondenterna att den behöver förbättras. Då mångfaldsarbetet är en del av 

organisationens verksamhetsmål så bör kommunikationen arbetas med om den, likt Habermas 

(1995) beskriver, ska kunna användas för att nå önskvärda resultat med arbetet.  
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Nilsson & Waldermason (2016) beskriver att kommunikationen mellan ledare och medarbetare 

är av betydelse för att de värderingar som mångfaldsstretagerierna bygger på ska nå fram till 

samtliga medarbetare. I “Bostadsjätten” förmedlas informationen genom ett intranät. Ett 

problem som organisationen har är dock att intranätet inte utnyttjas till fullo av alla medarbetare 

och detta resulterar i en bristande internkommunikation. ”Bostadsjätten” arbetar för att förbättra 

kommunikationen via intranätet och detta kan exempelvis visas genom att de just nu arbetar 

med att utveckla intranätet så att det finns tillgängligt i samtliga medarbetares telefoner. Då 

många i organisationen är ute och arbetar beskriver ledarna att det skapas svårigheter i att nå ut 

med kommunikationen och detta är något som ledarna arbetar med att förbättra vilket framgår 

i nedanstående citat.  

”Så vi sliter vårt hår ständigt med det här hur man ska nå ut till alla, det är mycket chefens 

uppgift förstås.” (Ledare) 

Intranätet beskrivs av ledare som betydelsefull då informationen läggs ut snabbt och det 

beskrivs vara översiktligt och tydligt. Dock kan det tänkas att det krävs en annan form av 

kommunikationsverktyg när det informeras om mångfald. Detta då det kan anses vara viktigt 

att informationen angående organisationens mångfaldsarbete tolkas på liknande sätt snarare än 

att informationen sprids snabbt. Om organisationens medlemmar tolkar informationen 

angående mångfaldsarbetet på olika sätt kan det resultera i att de även arbetar mot målen på 

olika sätt. Då Habermas (1995) beskriver att kommunikationen är ett användbart verktyg för att 

nå organisatoriska mål så kan dessa variationer i tolkningar försvåra organisationens arbete. 

Kramar (1998) beskriver att de mest framgångsrika strategierna för att främja mångfald i 

organisationer är att kommunicera vikten av oliktänkande på fler än ett sätt. Även detta 

indikerar på att organisationen bör se över de kommunikationsverktyg som de använder för att 

förmedla information angående mångfaldsarbetet.  

 

5.6.1 Kommunikation av mångfaldspolicys 

Tipper (2004) beskriver att det är betydelsefullt att kommunicera mångfaldspolicys men detta 

är inte i enlighet med resultatet av denna studie. Det empiriska materialet visar bristande 

kommunikation av mångfaldpolicys från ledare och detta då ingen av medarbetarna har kunskap 

om företagets policys gällande mångfalden. En möjlig förklaring till varför kunskap angående 

mångfaldspolicys upplevs bristfällig från medarbetarnas sida kan tänkas vara då organisationen, 

likt tidigare nämnt, använder intranätet som kommunikationsverktyg. Denna funktion beskrivs 
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av respondenterna inte utnyttjas av samtliga medarbetare och baserat på detta når informationen 

inte fram till alla. Ett kommunikativt mångfaldsledarskap är, enligt Rönnqvist (2008), viktigt 

men respondenterna i denna undersökning beskriver dock att ytterligare kommunikation 

angående mångfald inte är nödvändigt då de upplever att arbetet fungerar bra ändå. 

Anledningen till detta är då mångfalden inom organisationen snarare handlar om en känsla och 

att mångfald är något som man bör förstå och som inte behöver kommuniceras.  

Det beskrivs finnas bra riktlinjer och likabehandlingsplaner men studiens resultat visar att dessa 

inte kommuniceras fullt ut. Rönnqvist (2008) beskriver att ledarskapets kommunikativa 

förmåga är av betydelse för att kunna arbeta med mångfald framgångsrikt. Utöver 

kommunikationen via intranätet så visar resultatet av studien att ledarna kommunicerar 

mångfald med hjälp av sina affärsplaner där det bland annat finns en punkt gällande 

jämställdhet och inkluderande arbetsgivare. Detta indikerar på att ledarskapet arbetar med att 

förmedla information angående mångfald och detta är enligt Rönnqvist (2008) viktigt för att 

organisationen ska kunna genomföra förändringar och nå önskvärda resultat. Dock beskriver 

ingen av medarbetarna att de tagit del av dessa affärsplaner och detta kan tyda på att det även 

finns brister i kommunikationen via affärsplanerna. Å andrasidan kan det tänkas att det krävs 

ett personligt intresse för att ta del av informationen vilket kan vara orsaken till att medarbetarna 

inte beskriver affärsplanerna som ett kommunikationsverktyg. Baserat på detta kan det tänkas 

vara problematiskt för ledare att kommunicera information angående mångfaldspolicys då det 

både finns ett bristande intresse hos mottagarna samt att de kommunikationsverktyg som 

tillhandahålls inte utnyttjas av alla. Trots bristande kommunikation samt bristande intresse visar 

resultatet inte på en bristande medvetenhet om att mångfald är en betydande del i 

organisationen. Mångfald är även något som ingår i introduktionen av nyanställda vilket 

innebär att alla anställda blir medvetna om att organisationen arbetar med mångfald redan från 

start. Kommunikationen bör dock kommunicerar mer under årets lopp då den inte inkluderar 

varför och på vilket sätt organisationen arbetar med mångfalden.  

Resultatet av studien beskriver att organisationen präglas av mångfald och detta på grund av 

den beskrivna genomgående känslan i organisationen. Denna känsla tycks dock inte bero på 

kommunikation utan kan snarare grundas i den tidigare nämnda betydande 

organisationskulturen och goda ledaregenskaper. Baserat på detta kan det tänkas att 

kommunikationen av mångfald som Tipper (2004) och Kramar (1998) beskriver inte är så 

betydande för ett framgångsrikt mångfaldsarbete som de påstår. En respondent beskriver sig 

hellre kalla sin chef för ledare än just chef. Hen beskriver att ledaren snarare visar hur arbetet 
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ska gå till än säger det och detta kan tänkas vara i linje med Barrett (2006), Canning & Found 

(2015) och Habermas (1995) beskrivning. Författarna beskriver att ledares kommunikativa 

förmågor leder till en trovärdighet vilken uppmuntrar anställda att ta efter det som sägs. Baserat 

på medarbetarens beskrivning kan det tänkas att goda ledarförmågor är minst lika viktiga för 

att skapa trovärdighet som de kommunikativa förmågorna är. Trots en upplevd bristande 

kommunikation så tycks organisationen nå ut med den information som är nödvändig angående 

mångfald. Barrett (2006) och Canning & Found (2015) beskriver att ledare måste besitta goda 

kommunikationsförmågor för att skapa förtroende och resultatet av studien visar bristande 

verbal kommunikation men att personalen, trots detta, uppvisar ett förtroende och förståelse för 

det mångfaldsarbete som sker.  

 

5.6.2 Språkmässiga kunskaper 

Marschan (1997) beskriver att språkmässiga kunskaper är betydelsefulla för organisatorisk 

utveckling och att språkbrister kan resultera i att en person väljer att ta avstånd och ignorera 

informationen som tilldelats. I ”Bostadsjätten” finns det personer vilka har bristfällig svenska 

men detta beskrivs inte vara ett problem. Detta kan bero på, likt Marschans (1997) beskrivning, 

att människor vilka har bristande språkkunskaper tenderar att nyttja andra personers kunskap 

för att översätta det som kommuniceras. Marschan (1997) beskriver att denna reaktion inte är 

optimal, organisatoriskt sätt, men utifrån studien upplevs hanteringen inte hindra 

organisationens utveckling. Dock kan det tänkas att utfallen förbättras om alla anställda talar 

och har goda kunskaper inom samma språk och detta i enlighet med Marschans (1997) 

beskrivning. En enhetlig organisation vilken talar samma språk ökar den kommunikativa 

förmågan och att detta är fördelaktigt i ett långsiktigt perspektiv. 

Urbancová, Cermakova & Vostroska (2016) menar att språkmässiga barriärer kan skapa 

problem i den sociala interaktionen mellan de anställda och detta då kommunikationsflödet 

försvagas. Den studerade organisationen beskrivs uppleva språkmässiga svårigheter som 

hanterbara. En av medarbetarna beskriver att om problem med mångfald skulle uppstå på grund 

av språkmässiga svårigheter så bör individer snarare granska sina egna värderingar än förändra 

mångfalden inom organisationen. Marschan (1997) beskriver att språkmässiga kunskaper är 

viktiga för utveckling. Författaren beskriver vidare att om språkmässiga brister finns så kan det 

medföra individuella utvecklingssvårigheter (Marschan, 1997).  Det empiriska materialet visar 

en enad uppfattning om att bristande språkkunskaper inte ska hindra arbeten och detta speciellt 

då många nyanlända har bra utbildningar och erfarenheter. Respondenterna beskriver att man 
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måste ta tillvara på dessa kunskaper och inte se språket som ett hinder. Detta då medarbetarna 

lär sig av varandra och genom detta utvecklas språket. Språkbrister beskrivs av medarbetaren 

som positiva då man lär sig av varandra och hen beskriver att språkmässiga missförstånd kan 

vara roliga vilket kan utläsas i citatet nedan.  

”Det är ju roligt ibland när man får lära sig av andra eller om man säger fel. Då får andra 

skratta åt en eller med en. Så länge man inte tar det på ett negativt sätt så är det bara roligt.” 

(Medarbetare) 

I motsats till Marschans (1997) beskrivning om att språkmässiga brister kan skapa problem i 

organisationen så väljer “Bostadsjätten” att se möjligheterna med människors olika 

språkkunskaper. Respondenterna beskriver att det finns människor i organisationen vilka talar 

olika språk så som arabiska och somaliska och dessa människor kan kallas in vid behov om 

språkmässiga problem uppstår. Detta kan ske både internt men även gentemot hyresgästerna.  

Många arbeten inom organisationen är av enklare karaktär och kräver därmed inte språkmässiga 

färdigheter i samma utsträckning som andra arbeten. Det beskrivs att vissa arbeten inom 

organisationen kan genomföras trots vissa språkbrister via enklare utbildningar. Organisationen 

har även tolkar vilka kan nyttjas vid behov och därför kan de problem som uppstår som ett 

resultat av språkmässiga brister ses som hanterbara. Marschan (1997) beskriver att det är 

tidskrävande att få en organisation som talar samma språk men detta är inte något som upplevs 

i den studerade organisationen. Detta då det inte beskrivs vara ett problem att människor talar 

olika språk men även på grund av att respondenterna beskriver att språket utvecklas i och med 

arbetets gång. Marschan (1997) beskriver vidare att språkmässiga kunskaper tas för givet och 

därför saknas det ett aktivt arbete med det. I ”Bostadsjätten” finns det en medvetenhet om 

människors språkmässiga brister och organisationen erbjuder språkutbildningar i de arbeten där 

det krävs kunskap. Detta kan visas genom att ”Bostadsjätten” exempelvis har utbildningar så 

som fastighetsengelska och språkutbildningar anpassade till fastighetsskötare. Organisationen 

genomför även vissa projekt för människor som är språksvaga och detta kan visas genom att 

”Bostadsjätten” exempelvis har en form av bemanningspool inom lokalvård där fem språksvaga 

personer är anställda. Dessa arbetare har en handledare vilken kan arbetsuppgifterna samt talar 

arabiska och detta underlättar för de fem personerna i sina arbeten. Genom detta kan personerna 

komma in i arbetet väldigt snabbt och projektet sker via ett samarbete med arbetsförmedlingen 

där de anställda, innan anställning, får gå en svenskkurs. För att förbättra kommunikationen 

mellan anställda och människor med bristande svenska kunskaper gör organisationen 

ansträngningar och detta visas genom exempelvis den ovannämnda engelskakursen.  Utifrån 
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detta kanske de tidsmässiga aspekterna, vilka Marschan (1997) beskriver, inte är så betydande 

utan att fördelarna väger tyngre. 
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6. Slutsatser  
Syftet med denna undersökning var att få en ökad förståelse för hur mångfaldsarbetet kan 

hanteras för att på ett framgångsrikt sätt främja intern mångfald. I inledningen av denna studie 

beskrevs begreppet mångfald som komplext då betydelsen varierar beroende av kontext och då 

det inte finns någon universal betydelse. Denna komplexitet består men studien har bringat 

klarhet i hur komplexiteten kan hanteras för att, på ett framgångsrikt sätt, främja mångfalden i 

organisationer. Följande frågeställningar användes som verktyg för att besvara studiens syfte. 

• På vilket sätt arbetar ledarna för att främja intern mångfald? 

• Hur upplever medarbetarna det interna mångfaldsarbetet?  

• Vilka svårigheter och möjligheter kan mångfaldsarbetet medföra? 

För att skapa en förståelse för mångfald i organisationer skapades en illustration av 

betydelsefulla dimensioner med hjälp av tidigare mångfaldslitteratur och denna illustration går 

att finna i litteraturavsnittet. Litteraturgenomgången identifierade ledarskapet och dess arbete 

med organisationskultur och mångfaldskommunikation som betydelsefulla dimensioner vid 

mångfaldshantering. Genom denna studie kan delar av tidigare forskning inom området 

bekräftas men studien skiljer sig även åt i vissa avseenden.  

En betydelsefull strategi vilken ledare kan ta i anspråk för att öka intern mångfald är, likt 

tidigare forskning förespråkat, rekrytering. Mångfaldsrekryteringen kan dock endast generera 

positiva effekter om den kombineras med andra betydelsefulla dimensioner av arbetet. En 

dimension som är av betydelse för framgångsrika arbeten är ett ledarskap vilket accepterar 

anställda, oberoende bakgrund och erfarenhet, och detta då det ger effekt på hela organisationen 

i positiv mening gällande mångfald. Studien visar vidare att ledare måste arbeta med en 

mångfaldsfrämjande kultur där öppenhet och acceptans gentemot människors olikheter präglar 

hela organisationen. Något som däremot har visats mindre betydelsefullt i arbetet med intern 

mångfald är kommunikation och utbildningar inom mångfald. Trots brister i dessa dimensioner 

finns det en medvetenhet och positivitet gentemot människor och dess olikheter. Denna 

medvetenhet kan, med hjälp av denna studie, härledas till den öppna organisationskulturen 

vilken har utvecklats som ett resultat av ett mångfaldsledarskap. Utifrån detta kan en slutsats 

dras om att ledarskap och kultur är två dimensioner vilka har stor positiv inverkan på mångfald 

i organisationer medan kommunikation och utbildningar anses vara mindre betydande. Detta 

hjälper oss att besvara den första frågeställningen. För framgångsrika mångfaldsarbeten kan 
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ledare nyttja ett mångfaldsledarskap i kombination med en öppen organisationskultur för att 

främja den interna mångfalden.  

Den andra frågeställningen innefattade medarbetarnas uppfattning om ledarnas hantering av 

mångfald. Studien visar bristande uppfattningar i hur ledarna faktiskt arbetar i syfte att främja 

den interna mångfalden och därmed skapas svårigheter i att besvara den andra frågeställningen. 

Svaret på den denna frågeställning kan tänkas vara att medarbetarna uppfattar en känsla av 

mångfald snarare än faktiska åtgärder. Organisationen som helhet präglas av mångfald men hur 

den känslan har skapats och bibehållits finns det bristande kunskap om. Utifrån denna 

beskrivning kan ytterligare en slutats dra om att medarbetare kan uppleva mångfald i 

organisationer och detta med hjälp av en mångfaldsfrämjande organisationskultur. Detta stärker 

argumentet för att organisationskultur är en av de mest framträdande dimensionerna i arbetet 

med intern mångfald. Starka och rättvisa ledare är en betydelsefull faktor för medarbetarna i 

den studerade organisationen. Genom denna form av ledarskap skapas en jämställd organisation 

där utvecklingsmöjligheter finns och detta är något som värdesätts av medlemmarna i 

organisationen. Detta talar för att ett mångfaldsledarskap även värdesätts utifrån ett 

medarbetarperspektiv vilket ytterligare stärker slutsatsen om att ledarskap är en framträdande 

roll i framgångsrika arbeten med mångfald.  

Denna studie visar att ledarskap och organisationskultur är de två främsta faktorerna vilka 

påverkar mångfald i positiv mening. Studien visar att kommunikation och utbildningar är 

betydelsefulla men inte lika betydande som tidigare litteratur beskriver. De svårigheter som har 

identifierats i denna studie är att förmedla kunskapen hur mångfald hanteras. De möjligheter 

som studien visar att mångfaldsarbete medför är den öppenhet som medarbetare får gentemot 

varandra. Detta genererar goda samarbeten och förståelse för varandras olikheter. Ett aktivt 

mångfaldsarbete kan vara en bidragande orsak till utveckling för organisationen och detta då 

olikheter genererar en bredare förståelse. Den rådande förståelsen för människors olikheter kan 

vara ett resultat av mångfaldsarbete i organisationer men det kan även tänkas bero på förändrade 

attityder i samhället. I takt med att samhället har blivit allt mer mångkulturellt kan individuella 

åsikter ha förändrats vilket har bidragit med en ökad förståelse. 
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6.2 Uppsatsens bidrag  

Denna studie har genererat ökad kunskap och förståelse för vilka dimensioner som är av 

betydelse vid arbetet med mångfald i den studerade organisationen. Undersökningen har 

bidragit med en teoretisk kartläggning av mångfaldsarbetets dimensioner och dess betydelse. 

Detta har genomförts genom att studera en specifik organisation och kartläggningen har 

identifierat två framträdande dimensioner vilka påverkar arbetet positivt. Dessa identifierade 

dimensioner är en främjande organisationskultur och ett starkt ledarskap och identifieringen 

kan ses som ett bidrag utifrån både ett teoretiskt och ett praktiskt perspektiv. Med hjälp av denna 

kartläggning har kommunikation och utbildning identifierats som mindre betydelsefulla 

dimensioner och detta resultat är intressant i förhållande till tidigare litteratur inom mångfald.  

Studien har genererat kunskap om att den problematik som tidigare mångfaldslitteratur har lyft 

inte kan bekräftas med hjälp av denna studie. Språkbarriärer och subkulturer förekommer i den 

studerade organisation men med hjälp av den rådande organisationskulturen och ett gott 

ledarskap upplevs dessa problem som hanterbara. Baserat på denna undersökning har 

medvetenheten ökat om vilka dimensioner som är betydelsefulla och denna kunskap är 

användbar i praktiken i andra organisationer som arbetar för att främja intern mångfald. 

Kunskapen är även intressant utifrån ett teoretiskt perspektiv då kartläggningen både bekräftar 

och motsäger tidigare litteratur vilket argumenterar för att området bör undersökas ytterligare.  

 

6.3 Reflektion  
Studerad mångfaldslitteratur belyser främst fördelar med organisatorisk mångfald, både utifrån 

ett resultatmässigt perspektiv samt ur ett samhällsperspektiv. Mångfaldsbegreppet är dock, likt 

tidigare nämnt, ett väldigt brett och komplext begrepp vilket innebär att även arbetet med det 

kan anses komplext. Vi är väl medvetna om att de diskussioner som sker kring mångfaldsarbetet 

i denna undersökning kan framstå som normativa då studien främst belyser fördelarna med 

mångfald och mindre fokus ligger på nackdelarna. Detta är dock någonting som vi försökt 

undvika då studien även till viss del belyser svårigheter med mångfaldsarbetet. Svårigheterna 

med arbetet framgår inte i samma mån som fördelarna med mångfaldsarbetet av den anledning 

att organisationen, med dess respondenter, alla hade en positiv inställning till mångfaldsarbetet. 

Syftet med studien var heller inte att urskilja skilda åsikter om mångfald utan hur mångfald kan 

hanteras på ett framgångsrikt sätt. 
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För att undvika att exkludera faktorer som kunde vara av betydelse för undersökningen valde 

vi att utgå från en bred definition av begreppet mångfald. Studien fokuserar på primära faktorer 

vilka är synliga och icke förändringsbara. Detta då dessa är enklare att urskilja och därmed även 

enklare att studera. Eftersom studien inte har fokuserat på en specifik dimension av mångfald, 

som exempelvis kön, ålder eller etnicitet, så är vi medvetna om att resultatet av studien inte blir 

så inriktat. Det är möjligt att organisationens hantering av mångfaldsarbetet varierar beroende 

av vilka olikheter de arbetar med. Dock upplever vi, baserat på resultatet av studien, att 

organisationen inte fokuserar så mycket på vilken typ av mångfald det handlar om utan de 

arbetar på lika sätt oberoende av vilka olikheter det rör sig om.  

 

6.4 Förslag till fortsatt forskning 

Syftet med denna undersökning var att få en ökad förståelse för hur mångfaldsarbetet kan 

hanteras för att på ett framgångsrikt sätt främja intern mångfald. Efter studiens genomförande 

har en bredare förståelse för betydelsefulla dimensioner i mångfaldsarbetet skapats. Vår studie 

har fokuserat på organisatoriska beteenden och uppfattningar men ett förslag till fortsatta studier 

är att undersöka individuella uppfattningar om mångfald i en organisation. Det vore av intresse 

att studera hur minoriteter upplever mångfald och hur de har integreras i organisationer. Detta 

då detta kan bredda förståelsen ytterligare för vilka dimensioner som är av betydelse i 

mångfaldsarbetet och detta relaterat till individuella uppfattningar. Ytterligare ett förslag till 

fortsatt forskning inom området kan vara att genomföra undersökningen på två organisationer 

där en av organisationerna inte har ett aktivt mångfaldsarbete. Detta skulle vara av intresse för 

att kunna urskilja inställningarna till mångfald samt huruvida exempelvis jämställdhet och 

gemenskap skiljer sig mellan organisationerna.  

För att studier inom mångfald ska kunna generera något av praktisk nytta för organisationer 

skulle förslag till framtida forskning vara att genomföra specifika handlingsplaner för 

mångfaldsarbetet. På så vis kan undersökningen generera kunskap angående vilka verktyg som 

är effektiva samt om dessa verktyg förändras beroende av vilket fokus på mångfald 

organisationen har. Det hade varit av intresse att undersöka huruvida hanteringen skiljer sig åt 

beroende av om organisationen arbetar med mångfald för att nå organisatoriska, resultatmässiga 

mål eller om de arbetar med det för att ta ett samhällsansvar.    

I denna studie har fokus legat på de primära dimensionerna av mångfald då dessa innefattar 

permanenta egenskaper vilka är enklare att urskilja. Ett förslag till fortsatt forskning inom 
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området hade kunnat vara att undersöka hur det interna mångfaldsarbetet inom organisationer 

skulle skilja sig åt om större fokus hade legat på de sekundära dimensionerna av mångfald. 

Genom att genomföra denna typ av undersökning skulle studien kunna generera ökad förståelse 

för hur arbetet med mångfald skulle påverkas om organisationen även beaktade de sekundära 

dimensionerna.  Dock kan detta anses vara problematiskt då de sekundära dimensionerna är 

förändringsbara samt mindre påtagliga och därför svårare att urskilja.  
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Bilaga 1 – en sammanställning av empirin 
4.1 Respondenternas uppfattning av mångfaldsarbetet 

Studien visar att organisationens arbete med mångfald ses som ett socialt ansvarstagande som 

genomsyras av CSR. Detta då respondenterna beskriver att samhället ständigt förändras och 

organisationen måste anpassa sig efter samhället för att kunna hänga med. Respondenterna 

beskriver att ett av organisationens målområden med mångfaldsarbetet är att skapa en form av 

öppenhet och respekt mot befolkningen men även internt. Det empiriska materialet visar att 

organisationen arbetar med mångfald utifrån ett socialt ansvarstagande. Detta då organisationen 

anser att det är viktigt att hjälpa människor ut i arbetslivet då minskad arbetslöshet kan ses som 

en samhällsmässig vinst. Samtliga respondenter har en gemensam uppfattning om at ökad intern 

mångfald är berikande och betydelsefullt för organisatorisk vinning men även för personlig 

utveckling.  

4.2 Mångfaldsledarskap  

”Bostadsjätten” beskrivs alltid ha sett mångfald som betydelsefullt och organisationen arbetar 

ständigt med olika projekt för att få en blandad mix av människor. Detta då respondenterna, likt 

följande citat, beskriver att medarbetare med olika bakgrund bidrar med olika perspektiv vilket 

beskrivs tillföra mycket till företaget.  

”Annars blir man ju väldigt enkelspårig om man bara tänker på ett sätt. Så det tror jag är 

den stora vinsten.” (Ledare) 

För att främja den interna mångfalden arbetar organisationen med aktiv rekrytering. Den aktiva 

rekrytering innefattar en kompetenssäkring vilken innebär att organisationen använder ett 

urvalssystem som poängsätter människors kvalifikationer utan att påverkas av namn eller 

hudfärg. Det beskrivs av respondenterna som innehar ledarpositioner att genom rekrytering av 

oliksinnade får man in olika personligheter, oavsett hudfärg, etnisk bakgrund eller religion, 

vilket tillför väldigt mycket aspekter i värderingar. Redan vid rekryteringsprocesserna så 

informeras de ansökande om att mångfald är en viktig fråga inom organisationen och att de har 

ett aktivt arbete för att främja mångfalden. För att öka den interna mångfalden har 

”Bostadsjätten” bland annat satt som krav att minst 30% av de som anställs till sommarpersonal 

ska bestå av hyresgästers barn.  

”Detta gör att, eftersom hyresgästerna kommer från alla världens olika hörn, så får vi in 

ganska många med annan etnicitet på det sättet.” (Ledare) 
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Antalet människor med annan etnisk bakgrund har ökat på tjänstemannasidan inom den 

studerade organisationen och detta som ett resultat av ett aktivt mångfaldsarbete. En ledare 

beskriver att detta dels kan bero på att organisationen har blivit bättre på att mångfaldsrekrytera 

eller att fler människor med annan härkomst har sökt sig till organisationen. Hen beskriver 

vidare att den ökade andelen människor med annan härkomst även kan grunda sig i en ökad 

flyktingström samt att de som kommer till Sverige idag är högre utbildade. Hen beskriver att 

Sverige behöver dessa personer och att det inte finns något företag som kommer klara sig utan 

denna tillgång till ökad kompetens. Det empiriska materialet visar att organisationen ser 

möjligheter i gruppsammansättningar med olika typer av människor och detta är en av 

orsakerna till att organisationen har ett aktivt arbete med mångfald. 

”Bostadsjättens” ledare arbetar aktivt för att skapa ett mångfaldstänk genom hela 

organisationen genom att bland annat föra en kontinuerlig dialog om vikten av oliktänkande 

personer i arbetsgrupperna. Organisationen har duktiga och engagerade ledare vilka, via olika 

arrangerade projekt, arbetar med att få in personer med olika bakgrund. Medarbetarna i 

organisationen beskriver att de upplever att ledarskapet visar stort engagemang i arbetet med 

att främja mångfalden. Respondenterna beskriver att ledarna bland annat gör detta genom att 

arbeta mycket för att stärka gemenskapen i arbetsgrupperna och få de anställda att känna sig 

värdefulla. Detta kan exempelvis visas genom att ledare genomför återkommande veckomöten 

där arbetsgruppens medlemmar ges möjlighet att lyfta fram viktiga punkter och åsikter. En av 

medarbetarna berättar att dessa möten syftar till att behålla gemenskapen mellan de anställda 

då det dagliga arbetet inte alltid innefattar någon naturlig kontakt. En annan medarbetare 

berättar att veckomötena alltid drivs av en person och därmed blir samtliga medarbetare 

involverade och engagerade i diskussioner. Detta har visats ge positiva effekter på 

gruppgemenskapen. En av medarbetarna berättar att hen hellre kallar sin chef för ledare och 

detta för att ledaren snarare visar hur saker och ting ska gå till än att säga det. Ledaren beskrivs 

få medlemmar i gruppen att känna sig lika mycket värda och hen gör inte skillnad på människor. 

Empirin av denna studie visar att de interna ledarna i ”Bostadsjätten” har ett aktivt arbete för 

att stärka gemenskapen mellan individer i arbetsgrupperna men materialet visar även att arbetet 

ständigt kan förbättras.  

4.2.1 Mångfaldsfrämjande utbildningar  

För att främja den interna mångfalden är ”Bostadsjätten” medlemmar i en förening kallad Mine. 

Denna förening arbetar för mångfald och integration och hur organisationer kan hjälpa 

nysvenskar in på arbetsmarknaden. En av ledarna berättar att utbildningen via Mine sker på 
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eget initiativ då medarbetarna får anmäla sitt intresse. Detta beskrivs bra och hittills har det 

funnits deltagande vilket visar att ett intresse finns hos ledarna inom organisationen. Relaterat 

till dessa aktiviteter har ”Bostadsjätten” ett aktivt arbete med ledarskapet i förhållande till 

mångfald. Organisationen arbetar just nu även för att införa interna ledarskapsutbildningar för 

att få en bättre förståelse för hur ledarskapet uppfattas och fungerar i organisationen. Dessa 

utbildningar bygger på en ledaranalys mellan chefer och medarbetare. I utbildningen får ledarna 

kunskap om rekrytering och betydelsen av objektivitet samt så informeras ledarna om 

diskrimineringslagstiftningen. Innan införandet av dessa ovannämnda utbildningar beskrivs det 

inte funnits några utbildningar inom mångfald för de interna ledarna i organisationen. Detta då 

en ledare beskriver att denne inte har fått någon ledarskapsutbildning inom mångfald. Personen 

i fråga upplever dock inte något behov av utbildningar inom mångfald detta då det sker ett 

kontinuerligt arbete. Utöver dessa utbildningar beskrivs ”Bostadsjätten” arbeta med 

mångfalden genom en likabehandlingsgrupp. Denna beskrivs påverka såväl ledningen som 

personalen och gruppen arbetar utifrån en likabehandlingsplan.  

En respondent beskriver att när hen började arbeta som ledare i organisationen så inledde hen 

med att arbeta tillsammans med sina anställda för att lära sig om yrket och lära känna 

medarbetarna. Respondenten beskriver detta som mycket lärorikt då hen fick se hur 

introduceringsarbetet gick till samt hur personalen tog emot nyanställda. Detta är någonting 

som respondenten i fråga upprepar varje högsäsong. Det empiriska materialet visar att 

introduktionen för nyanställda består av en endagarsutbildning vilken kompletteras med en 

upplärningsperiod. Denna introduktion varierar beroende av tjänst och den innefattar 

exempelvis säkerhet, miljö, arbetssätt och system. Startintroduktionen upplevs, enligt 

medarbetarna, som bristfällig då det inte finns några direkta rutiner för hur introduktionen ska 

ske utifrån arbetsledningens sida. Dock beskrivs detta vara något som ledarna i organisationen 

är medvetna om då de, i detta nu, arbetar för att framställa metodkort vilka ska underlätta 

introduktionen samt skapa tydliga riktlinjer. Detta för att alla nyanställda ska få samma 

introduktion och för att betydelsefull kunskap inte ska missas. Metodkorten kommer att 

innefatta bilder och korta instruktioner. Korten kommer att underlätta för nyanställda, speciellt 

i de fall där språkkunskaperna är bristande. ”Bostadsjätten” gör ansträngningar för att underlätta 

för människor vilka står långt ifrån arbetsmarknaden på grund av bland annat språkbrister.  

Utöver startintroduktionen beskriver respondenterna att det även sker en gemensam 

företagsintroduktion vilken är två halvdagar, två gånger per år. Vid dessa tillfällen får alla 

komma vilka har blivit anställda under det senaste halvåret. VD:n, människor i ledningsgruppen 
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och personer från de olika funktionerna medverkar vid dessa företagsintroduktioner. Dessa 

personer pratar om sitt arbete och här säkerställs det att organisationen förmedlar samma sak 

till samtliga medlemmar. Det beskrivs vidare att ”Bostadsjättens” VD anordnar luncher där alla 

medarbetare bjuds in. Det empiriska materialet visar, genom ovannämnda exempel, att 

ledningen inom organisationen visar sitt engagemang och deltagande i medarbetarnas arbete. 

Det empiriska materialet visar även att ledningens engagemang uppskattas av medarbetarna. 

Medarbetarna beskriver att de upplever att det finns personer med höga positioner i 

organisationen vilka har ett stort intresse för mångfaldsarbetet och att detta engagemang visas 

genom en organisatorisk känsla.  

Baserat på det empiriska materialet beskrivs ”Bostadsjätten” ta ett samhällsansvar då mycket 

av de arbete som organisationen genomför har som syfte att hjälpa människor in i arbetslivet. 

Organisationen anordnar utbildningar som inte endast är riktade till företagets anställda utan 

syftar till att utbilda hela branschen inom området. Dessa utbildningar riktar sig främst mot 

unga och försöker locka människor med annan bakgrund. Idag har ”Bostadsjätten” även ett 

projekt vilket innebär att hyresgäster från bostadsområdena hjälper till vid nyproduktioner. 

Projektet syftar till att skapa arbetsmöjligheter för människor i organisationens bostadsområden 

och integrera dessa personer i organisationen. Dessa aktiviteter upplevs positiva då det skapar 

erfarenheter för personer vilka kan underlätta för fortsatt arbete.  

För att öka medvetenheten om människors olikheter och erfarenheter har organisationen satt 

upp som mål att bjuda in medarbetare, med annan etnisk bakgrund, som föreläsare i olika 

arbetsgrupper. Dessa personer får möjlighet att berätta om sin resa till jobb i organisationen och 

detta syftar till att skapa lärdom och förbättra organisationen gällande inkludering av alla. 

Studien visar att organisationen även tidigare har haft människor vilka har föreläst för grupper 

internt. Detta beskrivs i nedanstående citat som positivt då man får större förståelse för 

varandra.  

” Man får en helt annan bild av varandra när man får höra om människors historia.” 

(Ledare) 

Dessa ovannämnda beskrivningar är praktiska exempel på att organisationen arbetar för att 

främja mångfald i företaget.    

4.4 Organisationskultur 

Organisationskulturen i ”Bostadsjätten” upplevs vara bra då samtliga respondenter delar denna 

uppfattning. De respondenter som innehar en ledarposition beskriver ”Bostadsjätten” som 
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utvecklande och familjär med engagerade medarbetare. Medarbetarna beskriver organisationen 

som öppen och utvecklande med god gemenskap och detta upplevs genomsyra hela 

organisationen. Följande citat beskriver respondenternas uppfattningar om 

organisationskulturen.  

”Det är inga stängda dörrar någonstans, exempelvis på huvudkontoret där det är öppet 

landskap. Man stänger inte in sig på olika ställen där ingen får komma in.” (Medarbetare) 

”Det är ju en bra känsla, en vikänsla, tycker jag.” (Ledare)  

Det empiriska materialet visar en enad uppfattning om att samtliga medarbetare i organisationen 

värdesätts lika mycket, oavsett bakgrund, men respondenterna beskriver att detta är något som 

man hela tiden aktivt måste arbeta med. Dock beskriver en av medarbetarna att det finns en 

tendens av att människor ibland kan vara lite trångsynta och att detta är någonting som kan 

förbättras.  

”Det finns en liten underton att så här ska det vara och avviker man från det så kanske 

man är lite udda. Det tycker jag att vi kan bli bättre på, att fånga upp människors 

olikheter.” (Medarbetare) 

En av medarbetarna berättar att hen tror att det handlar om sådant som sitter grundat långt inne 

hos människan men att göra skillnad på människor är något som börjar försvinna. Medarbetaren 

tror att vår generation ställer större krav på lika värde mellan människor och att detta tankesätt 

börjar bli en självklarhet hos de flesta.  

4.4.1 En komplex organisationskultur  

4.4.1.1 Subkulturer  

Ledarnas uppfattning är att organisationskulturen alltid har varit stark men det beskrivs att den 

börjar dra åt olika håll. Ledarna berättar att de är stolta över att arbeta på ”Bostadsjätten” men 

att det på senare tid har utvecklats en vi- och ni-kultur. De beskriver vidare att detta är någonting 

som ledningsforumet arbetar mycket med just nu för att komma fram till hur den interna 

kulturen ser ut, vad de vill behålla och vad som behöver jobbas bort. Även en av medarbetarna 

beskriver att det, i vissa fall, kan uppstå en känsla av en vi- och ni-kultur och att detta beror lite 

på nivå och var man arbetar. Respondenten beskriver att en förklaring till detta kan vara 

organisationens storlek och att det upplevs segmenterat då det blir mindre företag i företaget. 

Dock beskriver denna medarbetare att det finns en känsla av samhörighet trots den beskrivna 

uppdelningen och segmenteringen. Empirin visar att organisationen har vidtagit åtgärder för att 
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minska känslan av en vi- och ni-kultur. Ett exempel är att man tidigare har genomfört praktiker 

på andra områden och detta för att få en större inblick i och förståelse för andras arbeten. Denna 

praktik beskrivs utföras en gång per år och pågår under en hel eller en halv dag. Projektet 

beskrivs ha gett blandade resultat då en del tycker att det är bra att få ta del av andras arbete 

medan andra ger intrycket av att sitt eget arbete är viktigare och därför inte vill lägga tid på 

praktik. Samtliga respondenter är överens om att denna interna praktik är viktig då den hjälper 

till att skapa en god gemenskap i organisationen. En av medarbetarna beskriver i nedanstående 

citat att det dock kan vara svårt att motverka en vi- och ni-kultur då människor tenderar att 

gruppera sig.  

”Det är ju vi mot er tyvärr men det är ju för att hålla sig på det torra också.” (Medarbetare) 

Baserat på ledarnas beskrivningar visar empirin att det finns en form av kultur där man ”gör lite 

som man alltid har gjort” och där mycket sitter i huvudet på människor och därför kan arbetet 

för nyanställda försvåras. En ledare beskriver att det har blivit lite väl mycket arbetsmässig 

bredd och variation i organisationen och att det behöver bli lite mer strukturerat. Detta har blivit 

en del av kulturen vilken de anställda inom organisationen är medvetna om och detta är något 

som respondenterna beskriver behövs arbetas med. Det empiriska materialet visar även att det 

kan finnas subgrupperingar i organisationen och detta kan visas i exempelvis fikarummen där 

personer vilka har samma etnicitet ofta sitter vid samma bord. Dock beskriver en medarbetare 

att hen inte upplever arbetsplatsen som segregerad för det utan att man ofta väljer dem som man 

känner sig närmast med.  

”Bostadsjätten” arbetar aktivt för att stärka relationen mellan människor och detta visas genom 

exempelvis gemensamma aktiviteter. Dessa tillfällen skapar möjlighet för de anställda att 

träffas på sidan av arbetet och detta stärker gemenskapen. För att minska subkulturer beskriver 

ledarna att de måste arbeta mer med att stärka den interna organisationskulturen. För att stärka 

organisationskulturen har de till exempel en stor personalfest vartannat år och de har även en 

personalklubb vilken anordnar aktiviteter så som fiskeresor och julgransplundringar. Även 

medarbetarna beskriver i nedanstående citat att dessa former av aktiviteter minskar uppkomsten 

av subkulturer.  

”Man ska lära känna varandra inom arbete men även utanför. Det är inget måste men det 

är nyttigt för jobbet.” (Medarbetare) 

Ytterligare en aktivitet vilken kan stärka organisationskulturen är att organisationen anordnar  

julbord i de olika områdena. Det är oftast knytkalas vilket bland annat innebär att medarbetarna 
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som kommer från andra länder tar med sig egen mat och traditioner vilka alla får prova på. 

Detta är något som uppskattas och beskrivs vara lärorikt.  

4.4.1.2 Problematik i arbetet  

”Det är klart att det finns utmaningar med detta men det handlar om att kommunicera 

vikten av att vi behöver dessa personer.” (Ledare) 

Baserat på det ovannämnda citatet är det inte alltid smärtfritt att arbeta med mångfald i 

organisationen. Detta då konflikter kan uppstå i de fall där människor tycker olika men 

respondenterna beskriver att fördelarna överväger nackdelarna. En ledare beskriver att det är 

nyttigt för alla att vara självkritiska och detta då människor tenderar att placera in personer i 

olika fack och ha fördomar gentemot varandra. Hen beskriver även att det är nyttigt för 

organisationen att få en tankeväckare då människor ofta blir bekväma i sina arbetssätt och därför 

är det betydelsefullt att ifrågasättas. Det empiriska materialet visar att det sällan uppstår 

konflikter som ett resultat av människors olikheter. Dock berättar en av ledarna att det har 

uppstått diskussioner kring exempelvis huruvida det är okej att utöva sin religion på arbetstid. 

En av medarbetarna berättar att det ibland kan ha uppstått lite kulturskillnader vilka har 

resulterat i missförstånd. Dock är dessa former av diskussioner väldigt sällsynta i 

organisationen.  

”Jag är faktiskt rätt stolt över att säga att mångfald inte är nått problem hos oss.” (Ledare) 

”Bostadsjätten” har en intern grundpolicy vilken beskriver att medarbetarna i organisationen 

ska spegla hyresgästerna vilka har olika bakgrunder, kommer från olika länder och tillhöra 

diverse etniciteter. Baserat på denna grundpolicy anses mångfaldsarbete vara viktigt för 

organisationen. En av organisationens grundläggande värderingar är att alla ska ha respekt för 

varandra och resultatet av studien visar att organisationen har hög tolerans och acceptans 

gentemot människors olikheter inom företaget. Det empiriska materialet visar att det finns 

många människor med utländsk bakgrund inom organisationen och det är oftast dem som har 

de enklaste jobben. I vissa fall kan dessa personer uppleva sig själva som mindre värdefulla och 

att de inte blir sedda på samma sätt som övriga medarbetare. I ”Bostadsjätten” finns det en 

medvetenhet om problemet och att detta är någonting som organisationen arbetar aktivt med att 

motverka. För att överbrygga detta problem beskriver en ledare att hen samlar personer med 

olika anställningar för gemensamma möten. Vid dessa tillfällen går de igenom avtal och detta 

för att tydliggöra vem det är som ansvarar för vad. Ledaren beskriver att dessa tillfällen leder 

till ökad respekt för fastighetsskötarna då dessa är kompetenta och kan arbetet bäst. 
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Det empiriska materialet visar att det finns människor med olika bakgrund på olika nivåer i hela 

organisationen. En av ledarna beskriver att i hens arbetsgrupp, bestående av åtta chefer, är det 

god fördelning av könen och två av dessa en annan etnisk bakgrund. Dock beskriver samma 

respondent att variationen är mindre på tjänstemannasidan och detta kan bero på 

utbildningsnivå. Det beskrivs att det inte är lika höga kompetens- eller utbildningskrav på 

arbetarsidan. Det empiriska materialet visar att medarbetarna upplever att samarbetet mellan 

distrikt och nivåer i organisationen fungerar bra. Organisationskulturen beskrivs öppen och 

medarbetarna får komma med förslag på åtgärder, oavsett var eller vad man arbetar med. 

Empirin visar vidare att människor kan påverka, bara de vill.  

4.5 Kommunikation 

Kommunikationen i organisationen har en bra struktur för hur den ska fungera men att det finns 

svårigheter i hur kommunikationen sker i praktiken och därför beskriver respondenterna att den 

behöver förbättras. Studien visar att den allmänna, snabba informationen är något som 

”Bostadsjätten” behöver arbeta med. Då många i organisationen är ute och arbetar beskriver 

ledarna att det skapas svårigheter i att nå ut med kommunikationen och detta är något som 

ledare arbetar med att förbättra. 

”Så vi sliter vårt hår ständigt med det här hur man ska nå ut till alla, det är mycket chefens 

uppgift förstås.” (Ledare) 

”Bostadsjätten” använder ett intranät för att förmedla information och denna funktion beskrivs, 

av ledare, som betydelsefull då informationen läggs ut väldigt snabbt och det beskrivs vara 

översiktligt och tydligt. Många medarbetare använder intranätet för att ta del av information 

men även på grund av att det går att skriva meddelanden. Ett problem är att intranätet inte 

utnyttjas till fullo, speciellt av medarbetarna vilka arbetar ute, och detta resulterar i en bristande 

internkommunikation. Denna uppfattning är enig mellan ledare och medarbetare. och ta del av 

den information som finns tillgänglig då det idag finns ett bristande intresse.  

4.5.1 Kommunikationer av mångfaldspolicys  

Mångfaldspolicys beskrivs inte kommuniceras till de anställda i ”Bostadsjätten” idag. 

Anledningen till detta beskrivs, enligt ledarskapet, bero på att mångfaldsarbetet fungerar bra 

ändå och att ytterligare information inte är nödvändigt. Respondenterna beskriver att ytterligare 

kommunikation angående mångfalden inte är behövs då mångfalden snarare handlar om en 

känsla. De beskriver att mångfald är ett fenomen som människor bör förstå och som därför inte 

behövs kommuniceras. Resultatet visar dock att medarbetarna i organisationen är dåligt insatta 
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i organisatoriska mål och visioner med mångfaldsarbetet och därför är kommunikationen 

någonting som kan förbättras. Detta kan utläsas i citatet nedan.  

”Mångfald bör egentligen vara enkelt, men det är inte enkelt och det måste man förstå. 

Alla är vi människor och människor fungerar på olika sätt och det som är självklart för 

dig kanske inte är självklart för mig”. (Medarbetare) 

Resultatet av denna undersökning visar att organisationen har bra riktlinjer och 

likabehandlingsplaner men att dessa inte kommuniceras fullt ut. En av medarbetarna beskriver 

att denne, av eget intresse, aktivt satt sig in och engagerat sig i mångfalden inom organisationen. 

Ledarna beskriver att de använder sina affärsplaner som ett kommunikationsverktyg där det 

bland annat finns en punkt gällande jämställdhet och inkluderande arbetsgivare. Mångfald är 

även något som ingår i introduktionen av nyanställda men det empiriska materialet visar att 

arbetet behöver kommuniceras mer under årens lopp. Detta då kommunikationen gällande 

mångfaldspolicys är bristande i företaget.  

”Man skulle kunna använda en arbetsplatsträff för att diskutera dessa saker för det är ju 

ständigt att man ska arbeta med dessa frågor för att hålla det på en bra nivå.” 

(Medarbetare).  

4.5.2 Språk  

Medarbetarna och ledarna i ”Bostadsjätten” upplever inte att mångfald i organisationen medför 

några direkta utmaningar. En av medarbetarna beskriver att om problem med mångfald skulle 

uppstå så bör individer snarare granska sina egna värderingar än förändra mångfalden inom 

organisationen. Detta upplevs dock inte vara ett problem i den studerade organisationen. Det 

empiriska materialet visar en enad uppfattning om att bristande språkkunskaper inte bör hindra 

arbeten, speciellt inte då många nyanlända har bra utbildningar och erfarenheter. En av 

medarbetarna berättar att hens svenska inte är speciellt bra men att detta inte har hindrat hen i 

arbetet. Språkbrister beskrivs av medarbetaren som positiva då man lär sig av varandra och hen 

beskriver att språkmässiga missförstånd kan vara roliga.  

”Det är ju roligt ibland när man får lära sig av andra eller om man säger fel. Då får andra 

skratta åt en eller med en. Så länge man inte tar det på ett negativt sätt så är det bara 

roligt.” (Medarbetare) 

Språk är en grundläggande del i kommunikation men det empiriska materialet visar att bristande 

språkkunskaper inte hindrar alla typer av arbeten. Det beskrivs att vissa arbeten inom 
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organisationen kan genomföras trots vissa språkbrister via enklare utbildningar. Organisationen 

genomför projekt för människor som är språksvaga, ett av dessa projekt är en form av 

bemanningspool där fem språksvara personer är anställda. Dessa personer får arbete i 

organisationen men de får ha med sig en handledare vilken kan arbetsuppgifterna samt talar 

flera språk vilket underlättar arbetet för dessa personer. Syftet med projektet är att hjälpa 

personer in i arbetslivet snabbt. Projektet sker i samarbete med arbetsförmedlingen där de 

personer som blir anställda får möjlighet att gå en svenskkurs innan anställning. Den studerade 

organisationen beskrivs dra nytta av människors olika språkmässiga kunskaper. Inom 

”Bostadsjätten” finns personer vilka talar olika språk så som arabiska och somaliska och dessa 

människor kan kallas in vid behov om språkmässiga problem uppstår. Detta kan ske både internt 

men även gentemot hyresgästerna. En av medarbetarna beskriver betydelsen av språkkunskaper 

i följande citat.  

”Vi har tillexempel en tjej som kan prata lite arabiska som man kan använda sig av. Det 

behövs i receptionen och så. Jag pratade spanska förra veckan, det var inte det lättaste 

men det gick.”(Medarbetare) 

En medarbetare berättar att denne ska få utbilda sig i fastighetsengelska vilket underlättar 

kommunikationen gentemot de hyresgäster vilka inte talar svenska. För att förbättra 

kommunikationen mellan anställda och människor med bristande svenska kunskaper gör 

organisationen ansträngningar och detta visas genom exempelvis den ovannämnda 

engelskakursen.  


