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Sammanfattning

Denna studie handlar om mångfald i arbetslivet. Syftet med studien är att identifiera olika 

definitioner och förhållningssätt  till fenomenet mångfald på arbetsplatsen. Kvalitativ textanalys med 

hermeneutisk ansats används för att analysera 15 empiriska texter och dokument: 6 

mångfaldsplaner från olika privata och offentliga arbetsplatser, 8 artiklar från DN och talarforum 

samt en handbok om mångfaldsarbete i organisationer. Det empiriska materialet analyseras med 

hjälp av olika svenska och amerikanska forskare som har studerat mångfald både på arbetsplatsen 

och generellt  i samhället. Studieresultat visar att det finns två skilda sätt att  definiera mångfald på: 

1) i termer av människors bakgrund och grupptillhörighet  och 2) i termer av människors 

individuella egenskaper och kompetenser. Fyra olika förhållningssätt  eller sätt  att  bemöta och 

hantera mångfald på arbetsplatsen på har identifierats: 1) motstånd 2) positiv särbehandling 3) 

likabehandling 4) mångfaldsledning. Det finns även en misstanke om en koppling mellan 

definitioner och förhållningssätt.

Nyckelord: mångfald,  positiv särbehandling, likabehandling, glass ceiling, diversity management
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1. Inledning

”We may have come in different ships, but we are all in the same boat now” 
Martin Luther King, Jr 

Vi lever idag i en globaliserad värld var människor är i ständig rörelse. Stora folkmängder förflyttar 

sig mellan olika världsdelar, världen blir som en stor global by. En del människor migrerar på grund 

av konflikter och krig i sina hemländer. Andra flyttar av ekonomiska orsaker, för att hitta ett nytt 

spännande arbete och göra karriär. Oavsett anledningen är det ett oundvikligt faktum att 

globalisering och migration har orsakat att en vid blandning av människor med skilda kulturella 

bakgrunder, erfarenheter och värderingar nu måste leva tillsammans. Som Martin Luther King Jr så 

bra uttryckte det: ”we are all in the same boat now”. Moderna samhällen kan inte längre vara 

isolerade och homogena utan blir allt mer mångkulturella. Samhällssammansättningen påverkar 

arbetskraftssammansättningen så att arbetsstyrkan blir allt  mer heterogen och mångfaldig. Detta 

mångfald i samhället och i arbetslivet är ett faktum som alla måste förhålla sig till. Dock finns det 

motstridiga förhållningssätt till detta fenomen mångfald.

Sofia Rönnkvist skriver i sin avhandling att det finns en oro i allmänheten i Sverige över att 

motstånd till kulturell mångfald kommer att  påverka den svenska samhällsutvecklingen negativt. 

Detta motståndiga förhållningssätt kan enligt Rönnkvist uttryckas i form av ökade sociala 

spänningar och rasism mellan invandrare och svenskar. (Rönnkvist 2008, s. 1). Eva Skog, som är en 

av de forskare som har introducerat mångfaldsiden i Sverige, visar däremot i sin rapport (1995) att 

många amerikanska företag och organisationer har ett positivt förhållningssätt till en mångfaldig 

arbetsstyrka och arbetar för att inkludera människor med skilda bakgrund. Det råder olika 

förhållningssätt till fenomenet mångfald i samhället  och i arbetslivet som är viktiga att undersöka 

och få förståelse för så att man också bättre skall kunna handskas med och få det bästa utav det  

mångfald som råder i samhället. 

För att bättre förstå de olika förhållningssätt till mångfaldsfenomenet är det också viktigt att förstå 

vad mångfald är och hur detta fenomen både kan definieras och uppfattas på flera olika sätt. 

Forskarna Katarina Mlekov och Gill Widell skriver att det idag talas nästan dagligen om mångfald i 

både media, utbildningsväsende och i arbetslivet, men att det ändå råder ganska stor förvirring kring 

mångfaldsbegreppet (Mlekov & Widell 2003, s. 7). Skog skriver: ”Diversity, som på svenska 

betyder mångfald, har blivit  ett  uttryck som används när människor med olika bakgrund och 
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egenskaper ska samarbeta i arbetslivet eller i andra sammanhang” (Skog 1995, s. 5) Rönnkvist 

skriver att mångfalds debatten i USA framför allt handlar om kvinnor och etniska minoriteter i 

samhället och i arbetslivet (Rönnkvist 2008 s. 1). Hur definierar vi mångfald i Sverige?  Handlar det 

som i USA om kön och etnicitet eller inkluderar vi också andra aspekter i mångfaldsbegreppet? 

Vilka är dessa aspekter i så fall? Vilka lägger vi fokus på? 

Mitt forskningsproblem rör sig alltså kring olika definitioner och förhållningssätt till fenomenet 

mångfald. Här kan avgränsningen göras specifikt till mångfald i arbetslivet.

1.1 Syfte och frågeställningar

Syftet med denna studie är att identifiera och analysera olika, varierande definitioner och 

förhållningssätt till mångfald på arbetsplatsen genom att  utföra en kvalitativ textanalys med 

hermeneutisk ansats på olika empiriska texter och dokument. 

Studiens huvudsakliga frågeställningar är:

- Hur definieras mångfald på arbetsplatsen i det utvalda empiriska materialet? Vilka aspekter 

inkluderas i definitionen? Vilka aspekter ligger i fokus?

- Vilka förhållningssätt till mångfald på arbetsplatsen finner man i det empiriska materialet? Hur 

skall man enligt de olika förhållningssätten bemöta och hantera mångfald i arbetslivet? 

Det är den kvalitativa analysen och problematiseringen av förhållningssätt som står i centrum för 

studien. Inga kvantitativa eller statistiska frågor berörs. Således försöker uppsatsen inte besvara 

frågor av statisk eller kvantitativ natur, så som hur pass representativ varje förhållningssätt är, eller 

hur stor del av arbetsstyrkan som intar ett bestämt förhållningssätt. 
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1.2 Uppsatsens disposition

Denna studie är uppdelad i fem kapitel. Det inledande första kapitlet introducerar läsaren till 

studieämnet, problematiserar det och beskriver syftet samt frågeställningar som skall besvaras.  Det 

andra kapitlet behandlar metodologiska tillvägagångssätt som har använts i studiet. Först beskriver 

jag det valda metodet, kvalitativ textanalys med hermeneutisk ansats och hur jag gått tillväga i min 

undersökning samt vilka redskap som användes i textanalysen. Sedan motiverar jag urvalet av mitt 

empiriska material och beskriver precis hur jag gått tillväga i min sökning och urval. Jag för sedan 

en diskussion kring validiteten och reliabiliteten i mitt  studie. Kapitel tre behandlar tidigare 

forskning om mångfald i arbetslivet både i USA och i Sverige. Flera begrepp som används i studien 

presenteras här. I slutet av kapitlet presenteras också en teori om demokratisk mångkulturalism av 

Seyla Benhabib. Denna teori tjänar som en tolkningsram för det empiriska materialet på lika fot 

med den tidigare forskningen. Kapitel fyra, resultat och analys, består av tre huvudrubriker som har 

en underrubrik var. Varje huvudrubrik presenterar resultatet från respektive artiklar, 

mångfaldsplaner och handboken. I underrubrikerna genomförs en analys av respektive empirisk 

material. Analysen går ut på att hermeneutisk tolka de olika definitioner och förhållningssätt till 

fenomenet mångfald med hjälp av tidigare forskning och teori. Man börjar här se hur den 

hermeneutiska spiralen pendlar mellan forskningen och empirin för att gräva sig ner i tolkningar. I 

kapitel fem diskuterar jag och reflekterar kring de mönster som jag har funnit i empirin och för en 

fortsatt  diskussion om mina fynd med tidigare forskning. Den hermeneutiska spiralen gräver sig 

ännu djupare i tolkningar av hur mångfald kan definieras, hanteras och bemötas på arbetsplatsen. 

Jag diskuterar även att sättet man definierar mångfald på eventuellt kan påverka hur man förhåller 

sig till det. I slutet av kapitlet diskuterar jag svagheter och styrkor vid min undersökning, samt 

konsekvenser av mina metod val. Uppsatsen avslutas med mina förslag till vidare forskning.
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2. Metod

I mitt studie har jag valt att använda kvalitativ textanalys med hermeneutisk ansats som analys 

metod för mitt empiriska material. Ingrid Westlund skriver att hermeneutiken kommer från grekiska 

och betyder att  tolka och förklara. Hermeneutiken handlar om att läsa, förstå och skapa mening ur 

texter (Westlund i Fejes och Thornberg 2009, s. 138). Westlund skriver att i hermeneutiken finns det 

inte någon generell enhetsmetod, ingen generell arbetsmodell eller arbetsgång för analys- och 

tolkningsprocessen. Orsaken till detta är bland annat att forskare har olika ingång och förförståelse 

och utifrån det  kan välja olika tillvägagångssätt för att  förstå och tolka sitt empiriska material. De 

skriver att forskarens förförståelse kan både vara en nackdel och en tillgång i tolkningsprocessen. 

Våra övertygelser, förutfattade meningar och fördomar och även den litteratur vi har läst utgör vår 

förförståelse. Den kan vi inte bli av med, dock är det viktigt att synliggöra sin förförståelse och 

förhålla sig till den igenom hela tolkningsprocessen. Ett sätt att synliggöra sin förförståelse för 

läsaren är att beskriva våra erfarenheter av den företeelse som studeras så att  läsaren ser vilka 

ingångsvärden som finns med och så att forskaren själv blir uppmärksam på de i sin 

tolkningsprocess (Ibid 62, 70-71).

I mitt  fall är det mångfald på arbetsplatsen som studeras och där har jag mina förförståelser som är 

baserade på min erfarenhet av fenomenet mångfald på arbetsplatsen. Jag har haft  erfarenhet av att 

arbeta i en ganska heterogen arbetsgrupp som bestod av personal av skilda kulturella bakgrund, 

etnicitet, religion, olika åldrar och kön, allt i samma grupp. Min erfarenhet var att de olika 

individers förhållningssätt till mångfald, speciellt i termer av kultur och kön, påverkade den 

psykosociala arbetsmiljön på arbetsplatsen starkt. När vissa individers negativa förhållningssätt till 

mångfald i arbetsgruppen uttrycktes, orsakade det att  människor kände att de måste försvara vem de 

är eller vara instängda. Detta negativa förhållningssätt  till mångfald i arbetsgruppen spreds tyvärr 

och orsakade fientlighet och destruktiva konflikter. När dessa individer lämnade arbetsgruppen var 

positivt förhållningssätt till mångfald också mycket smittsam och orsakade väldigt  öppen klimat var 

människor vågade öppna upp sig och dela med sina unika intressen, erfarenheter och meningar, 

vilket i sin tur skapade kreativitet och utveckling för verksamheten och arbetstillfredställelse för alla 

individer. Detta är min förförståelse och jag är uppmärksam på den i mina tolkningar av det 

empiriska materialet.
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Jag vill nu återkomma till hur jag analyserade och tolkade mitt material. Westlund föreslår olika 

steg, som jag delvist har inspirerats av i min analys. De steg som jag tog var: först  läste jag igenom 

de utvalda empiriska texter som behandlade mångfald på arbetsplatsen och registrerade 

återkommande utsagor om hur mångfald kan definieras och hur man kan förhålla sig, bemöta och 

hantera mångfald på arbetsplatsen. Sedan jämförde jag och ordnade de huvudbudskap som fanns 

och började se ett mönster i dessa budskap och vände mig då till relevant forskning och teorier för 

att  tolka dessa mönster. Till sist förmedlade och diskuterade jag det jag kom fram till. Dessa steg är 

inspirerade av den hermeneutiska ansatsen (Ibid s. 74-77).

Den hermeneutiska tolkningsprocessen kan liknas med en spiral som söker nya delar samtidigt med 

att gräva sig djupare ner i förståelsen. Man pendlar mellan det empiriska materialet och litteraturen 

och för varje pendling gräver man sig längre ner och fördjupar sig i tolkningen (Ibid s 76). Läsaren 

av min uppsats följer med mig på min upptäcktsresa i den hermeneutiska spiralen var jag igenom 

hela uppsatsen pendlar mellan mitt empiriska materialet och litteraturen för att gräva längre ner och 

fördjupa min tolkning av materialet. Det kan ibland kännas som att man har varit här tidigare, dock 

finner man att man nu har kommit djupare i tolkningen än förut. Följ med mig på min resa.

2.1 Urval av det empiriska materialet

Mitt empiriska material består av 15 texter och dokument:

- 6 mångfaldsplaner  från olika arbetsplatser (3 offentliga, 3 privata)

- 8 artiklar (6 från Dagens Nyheter, 2 från Talarforum)

- 1 handbok

Varför jag valde just detta empiriska material

Jag valde att analysera mångfaldsplaner från olika arbetsplatser då dessa är direkt relevanta för 

arbetslivet och för mitt studieområde mångfald. Jag har valt lika många mångfaldsplaner från 

offentliga som från privata arbetsplatser. Detta gjordes med tanken på att definitioner och 

förhållningssätt till mångfald eventuellt kan skilja sig något mellan privata och offentliga 

verksamheter och för att få med båda delar. Dock ansåg jag att  det  inte var tillräckligt att endast 

analysera mångfaldsplanerna för att uppfylla syftet med mitt studie, vilket  är att finna olika  eller 

varierande definitioner och förhållningssätt  till mångfald i arbetslivet. Jag valde därför att också 

analysera vad som skrivs i media, i olika dagstidnings- och forum artiklar. Med hjälp av både 
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mångfaldsplaner och artiklar var det alltså min tanke att finna variation, att  identifiera eventuellt 

avvikande eller annorlunda definitioner och förhållningssätt till mångfald på arbetsplatsen. 

Dagens Nyheter valdes då det  är en av de största svenska rikstäckande dagstidningar. Enligt DNs 

chefredaktör läses DN av mer än två miljoner läsare i Sverige mellan 15 och 79 år (http://info.dn.se/

info/om-oss/). Talarforum valdes då den enligt de själva har Europas största kompetensnätverk med 

över 8000 talare, utbildare, experter, moderatorer, underhållare och inspiratörer från såväl Sverige 

som resten av världen (http://www.talarforum.se/talarforum/info/91/88/talarforum.html).  Mitt val 

av just DN och Talarforum motiverades alltså av deras brukarbredd och av att  de ger en rik 

variation av bilder av olika förhållningssätt och definitioner av mångfald.

Även i de 8 utvalda artiklar representeras människor av skilda yrken och sysselsättningar:

- Journalist, debattör, tjänsteman, utbildare och föreläsare (Edna Eriksson)

- Expert på kulturkrockar, utbildare, författare och föreläsare (Kjell Kampe)

- Psykoanalytiker (Tomas Böhm)

- Forskare (Margareta Havung)

- Näringsministern (Annie Lööf) 

- Företrädare för facket (flera namn)

- Arbetsgivare (flera namn)

- Skribenter på DN (flera namn)

Alla dessa människor har sina egna unika erfarenheter av och syn på mångfald i arbetslivet och 

studier av deras olika uppfattningar tillför därför bredden och mångsidighet  till min studie, vilket är 

grunden till att jag valde analysera dessa artiklar.

Handboken ”Mångfald i praktiken - handbok för verksamhetsutveckling” av Gabriella Fägerlind 

(2004) valdes eftersom att  både forskaren Rönnkvist (2009) och forskaren Schölin (2007) från 

studiens teoretiska förankring refererar till Fägerlind. Det faktum att  Fägerlind är en 

organisationskonsult  med inriktning på frågor kring mångfald och verksamhetsutveckling 

motiverade valet ytterligare.

6

http://info.dn.se/info/om-oss/
http://info.dn.se/info/om-oss/
http://info.dn.se/info/om-oss/
http://info.dn.se/info/om-oss/
http://www.talarforum.se/talarforum/info/91/88/talarforum.html
http://www.talarforum.se/talarforum/info/91/88/talarforum.html


Hur jag valde mitt empiriska material

Urvalet av de sex mångfaldsplaner var baserad på google sökningar på ”mångfaldsplan” samt 

”handlingsplan för mångfald” i april 2012. De första tre mångfaldsplaner för offentliga arbetsplatser 

och de första tre mångfaldsplaner för privata arbetsplatser valdes för analys. 

Urvalet av de sex DN artiklar var baserad på sökningar på www.DN.se i april 2012 på  ”mångfald i 

arbetslivet” samt ”mångfald”. Då sökträff antal var ganska hög, läste jag igenom ca 100 första titlar 

på artiklar och valde fem som jag ansåg vara intressanta och relevanta för ämnet. Urvalet  av de två 

artiklar på talarforum var baserad på att det endast fanns två artiklar där som behandlade ämnet 

”mångfald” och dessa två blev då utvalda.

Handboken ”Mångfald i praktiken - handbok för verksamhetsutveckling” av Gabriella Fägerlind 

(2004) valdes som ovannämnt eftersom att  både forskaren Rönnkvist (2009) och forskaren Schölin 

(2007) refererar till Fägerlind. Jag gjorde en google sökning på Gabriella Fägerlind och valde 

hennes ovannämnda handbok då jag ansåg den vara intressant och relevant för denna studie.

2.2 Validitet
.

Bergström och Boreus diskuterar validitet och reliabilitet med en undersökning i sin metodbok i 

textanalys. De skriver att validitetsfrågan handlar om ”huruvida den undersökning man genomför 

för att  besvara en bestämd fråga verkligen kan ge ett svar på just denna fråga” (Bergström och 

Boreus 2005, s. 34). I min undersökning har jag två centrala frågeställningar: 

1) Hur definieras mångfald på arbetsplatsen i det utvalda empiriska materialet? Vilka aspekter 

inkluderas i definitionen? Vilka aspekter ligger i fokus?

2) Vilka förhållningsätt till mångfald på arbetsplatsen finner man i det empiriska materialet? Hur 

skall man enligt de olika förhållningssätten bemöta och hantera mångfald på arbetsplatsen?

Mitt empiriska material är olika texter och dokument som behandlar mångfald på arbetsplatsen och 

undersökningen som jag genomför för att besvara mina frågeställningar är en kvalitativ textanalys 

med hermeneutisk ansats. Fejes och Thornberg, 2009 skriver att kvalitativ textanalys som metod 

passar bra när skriftliga dokument och texter skall undersökas (Ibid. s 136). Bergström och Boreus 

7

http://www.DN.se
http://www.DN.se


skriver att tolkning ingår i praktiskt taget varje textanalys, att  oavsett hur man vill analysera en text, 

måste den tolkas. För att tolka mina texter har jag valt hermeneutiken, vilket Bergström och Boreus 

kallar för ”läran om läsning och tolkning” (Bergström och Boreus 2005, s. 23-24). Hermeneutisk 

textanalys är därför ett  passande redskap  för att hjälpa mig förstå och tolka de avsedda texter för att 

få svar på mina frågeställningar. Därför kan jag konkludera att min undersökning har god validitet.

2.3 Reliabilitet
.

Bergström och Boreus skriver att  reliabilitet eller tillförlitlighet handlar om ”att vara noggrann i 

undersökningens alla led” (Bergström Boreus 2005, s. 34) De skriver också att i de flesta 

textanalyser är tolkningsaspekten en fråga om reliabilitet, att textläsning måste vara tillräckligt 

noggrann för det syfte man har. De beskriver att testning av reliabiliteten går ut på ”att jämföra 

resultat av oavhängiga undersökningar utförda på samma sätt av samma fenomen” (Ibid s. 35). 

Det handlar alltså om att läsa texter noga och tolka de rätt. Med rätt menas att om en annan forskare 

hade genomfört samma undersökning under samma villkor då hade han nått ett  likvärdigt resultat. 

När man genomför en kvantitativ textanalys som exempelvis innehållsanalys där man kvantitativt 

skall räkna förekomsten av bestämda ord, kan en annan forskare lätt genomföra samma 

undersökning för att mäta reliabiliteten. När man genomför en kvalitativ hermeneutisk textanalys 

som handlar om ”läsning och tolkning” (Ibid s. 23-24) kan man dock inte på samma sätt tala om att 

mäta reliabilitet. Bergström och Boreus skriver att varje läsare närmar sig varje text med en 

förförståelse eller med ‘fördomar’ att utan en viss förförståelse är tolkning omöjlig. De skriver: ”En 

text har en föränderlig betydelse eftersom olika subjekt ger den olika tolkningar ... Det är omöjligt 

att  rekonstruera exakt vad författaren velat säga med texten, följaktigen också hur andra mottagare 

förstått  den”  (Ibid 2005, s. 25). Kortfattat, har varje läsare av en text sin egen förförståelse och 

tolkningen är därför beroende av läsaren.
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3. Tidigare forskning

Detta kapitel behandlar tidigare forskning om mångfald i arbetslivet både i USA och i Sverige. 

Flera begrepp som används i studien presenteras här. I slutet av kapitlet presenteras också en teori 

om demokratisk mångkulturalism av Seyla Benhabib. Denna teori tjänar som en tolkningsram för 

det empiriska materialet på lika fot med den tidigare forskningen.
.

Eva Skog skriver i sin rapport om mångfaldsarbete i amerikanska företag, att begreppet mångfald/

diversity används när människor med olika bakgrund och egenskaper skall samarbeta i arbetslivet 

eller i andra sammanhang (Skog 1995, s. 1). Själva ordet mångfald kan ha olika innebörd beroende 

på vilket sammanhang det används i. Det är därför viktigt  att definiera vad man menar med 

mångfald, menar hon. I det amerikanska arbetslivet använder man uttrycket  workforce diversity 

vilket Skog översätter som anställdas mångfald. Detta uttryck definieras i Skogs rapport som 

”Människor med olika egenskaper, vilka skall samverka inom ett företag eller en 

organisation” (Skog 1995, s. 3).
.

Skog menar att  man inte kan undvika mångfald, att  rent homogena grupper av människor finns bara 

i teorin eftersom alla personer är unika. Skog nämner en rad olika egenskaper som kan göra 

människor olika. Dessa har jag lagt in i tabellen nedan:

Enligt Skog är alla anställda alltså olika och mångfald finns därför av sig själv helt naturligt i alla 

arbetsgrupper (Skog, 1995, s 8).
.

kultur 

ras

kön

ålder

handikapp

utbildning

språk

religion

arbetsetik

civilstånd

hälsa

ekonomi

status 

sexualitet

fysik

osv.
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Skog skriver att begreppet managing diverity används flitigt i amerikanska organisationer. Det 

betyder enligt henne, ”Att på bästa sätt handskas med de anställdas mångfald så att alla kan 

utvecklas till sin fulla potential, samverka och bidra med sitt bästa för att nå organisationens 

mål” (Skog 1995, s. 3). Skog påpekar att managing diversity i USA inte handlar om att skapa någon 

social rättvisa utan mer om att gynna organisationen och dess intressen. Det betyder dock inte att 

diversity management missgynnar individen, utan att det är organisationen och dess intressen som 

står i fokus för diversity management. 

Skog talar om begrepp som Equal Employment Opportunity (EEO) och översätter det som lika 

möjligheter i arbetslivet. Hon förklarar att EEO är ett samlat namn på lagar i USA som förbjuder 

diskriminering i alla sammanhang i arbetslivet, t ex vid anställning, befordran och avskedande. 

Skog skriver:  ”Man menar att ingen skall kunna särbehandlas på grund av ras, hudfärg, kön, 

religion, ålder, handikapp  eller något annat, som inte är relevant  för förmågan att utföra aktuell 

arbetsuppgifter (Skog 1995, s. 5). 
.

Ett annat begrepp Skog nämner är Affirmative Action, som hon översätter till Bejakande åtgärder. 

Begreppet definierar hon som ”åtgärder för att öka representationen av diskriminerade grupper i 

arbetslivet, genom att sätta mål för antal anställda, utbildade och befordrade personer ur dessa 

grupper, samt att aktivt arbeta för att nå dessa mål” (Skog 1995, s. 5). Alternativt kan det också 

kallas för kvotering. Skog skriver att intentionen med Affirmative Action är att förbättra möjligheter 

i arbetslivet för minoritetsgrupper och för kvinnor. Detta försöker man att göra igenom att åtgärda 

missförhållanden och orättvisor mellan vita amerikaner och personer med annat ursprung samt 

mellan män och kvinnor  (Skog 1995, s. 5).
.

Skog beskriver hur en del människor menar att man skall ha ett  politisk korrekt förhållningssätt till 

mångfald i samhället. Hon definierar detta förhållningssätt  som ”korrekt uppträdande, vilket innebär 

vad man bör säga och inte säga, samt bör göra och inte göra, för att undvika att förolämpa 

någon” (Skog 1995, s 5) Detta förhållningssätt innebär att man skall använda de fastlagda uttrycken 

angående människors bakgrund så som exempelvis African American, Hispanic osv för varje 

folkslag och undvika slangbetonade benämningar. Skog föredrar dock själv benämningen svarta för 

Afrikanska Amerikaner, då hon anser att det passar bra i förhållande till benämningen vita personer.  

Hon anser att benämningen svarta kan i vissa fall vara mera korrekt, då en person kan exempelvis 

vara afrikan utan att  ha någon tidigare anknytning till USA, eller tvärtom, vara svart  utan att ha 

anknytning till Afrika. En del föredrar även att benämnas som svarta, menar Skog. Politisk korrekt 
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förhållningssätt kan enligt Skog även uttryckas i att man exempelvis undviker att skicka 

företagskort för att  fira religiösa högtider som kristen julafton eller judisk nyår. (Skog 1995 s. 4, 5) 

Skog påstår att debatten kring ”att  vara politisk korrekt” och kring vad det bör innebära är ganska 

livlig i amerikansk massmedia (Skog 1995, s 5).  

Skog introducerar det amerikanska uttrycket Glass Ceiling och översätter det till svenska som 

glastaket. Forskaren definierar uttrycket som ”Det symboliska tak som många personer ur 

minoritetsgrupper kan ”slå i”, när de försöker avancera inom ett företag” (Skog 1995, s. 5). Med 

andra ord finns det ett förhållningssätt av motstånd mot att en mångfaldig arbetsstyrka skall inta 

högre positioner inom företag och organisationer. Skog redogör för att välutbildade kvinnor och 

personer ur minoritetsgrupper säger upp sig på grund av otrivsel oftare än vita amerikanska män. 

När de försöker att  komma vidare inom ett  företag känner de sig ovälkomna bland de befintliga 

etablerade ledare och flera väljer därför att sluta. Företag och organisationer förlorar med detta 

värdefulla talanger, erfarenhet, samt tid och pengar som de investerade i dessa människors 

rekrytering och utbildning. (Skog 1995, s.12).

Sofia Rönnkvist delar upp mångfald i två olika dimensioner: den primära och den  sekundära. Den 

primära dimensionen innebär enligt Rönnkvist individernas ålder, kön, etnicitet, ras, sexuella 

läggning och fysiska förmåga. Hon anser att dessa egenskaper utgör våra grundläggande mänskliga 

identiteter som präglar oss och bilden av vår omvärld. Dessa identiteter (bortsett från ålder) är 

ganska svåra att förändra, argumenterar hon, eftersom att  de är så fundamentala. Den sekundära 

dimensionen innebär enligt Rönnkvist individernas arbetslivserfarenhet, utbildning, 

familjesituation, sociala status, inkomst och geografiska hemvinst. Hon påpekar att dessa 

egenskaper också påverkar individernas självbild och sätt att  se på världen, men inte lika 

fundamentalt som egenskaper i den primära dimensionen. (Rönnkvist 2008, s. 11).

Rönnkvist skriver att  när begreppet mångfald används deskriptivt och kvantitativt, talar man om 

demografisk mångfald och skillnader av olika slag. När begreppet används normativt och kvalitativt  

handlar det  om en positiv värdering av olikheter, vilket också kan benämnas som det ideologiska 

mångfaldsbegreppet ( Ibid, s. 11).

Rönnkvist menar att mångfaldsbegreppet har i Sverige framförallt associerats med etnicitet och med 

en reaktion mot etnisk homogenisering i det svenska arbetslivet. Hon menar att mångfaldsbegreppet 

är tät förbunden med kulturell pluralism och mångkulturalism. Mångfald är enligt Rönnkvist ett 
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”plusord”, dvs det är ett  positivt laddad ord ( Ibid s.11). Rönnkvist lägger således ett positivt värde i 

fenomenet mångfald och har ett positivt förhållninggssätt till fenomenet. Rönnkvist talar om det 

svenska begreppet  positiv särbehandling och relaterar det  till de amerikanska begreppen equal 

employment opportunity (EEO), affirmative action och positive action. Forskaren menar att det är 

viktigt att skilja på de starkare och de svagare former av positiv särbehandling. De svagare  former 

ligger mer i linje med equal employment opportunity och dessa former av särbehandling fokuserar 

man mer på lika möjligheter och rättvisa procedurer. Här ingår exemplelvis också riktad 

annonsering eller särskilda stipendier för minoriteter. Till de starkare former hör affirmative action, 

som oftast används i den amerikanska kontexten; här talar man mer om lika resultat. Rönnkvist 

påpekar att kvotering hör till just de starkare former av positiv särbehandling.  Positive action 

används mer i den europeiska kontexten och man säger att  det innehåller svagare former av positiv 

särbehandling än affirmative action. (Rönnkvist 2008, s. 10).

Forskaren Taylor Cox talar om diversity management och menar att mångfald i sig är varken positiv 

eller negativ. Allt beror på ledningens förmåga att  handskas med/leda mångfald. Om ledningen 

förmår att handskas med mångfald på så viss att alla anställda ges tillräckliga möjligheter att bidra, 

och om ledningen förmår att  skickligt handskas med potentiella kommunikations-problem, grupp-

sammanhållning och interpersonella konflikter, då kommer mångfald att förbättra organisationens 

prestationer. Om ledningen dock ignorerar mångfald eller hanterar det på ett felaktigt sätt, kommer 

mångfald att  försämra organisationens och individers prestationer. Cox skriver att diversity 

management som affärside främst handlar om att  skapa goda resultat för organisationer (Cox 1993, 

s. 26).

Cox talar om ‘Glass Ceiling’-effekten som han förklarar med att många kvinnor och icke-vita män i 

USA stöder på motstånd när de försöker att inta ledarpositioner inom olika organisationer och 

företag. Cox redogör för flera exempel av det i den amerikanska Federal Reserve Banken. Utav 72 

chefer av den regionala FRB i 1990 var det bara 3 kvinnor och 2 icke-vita chefer.  På samma sätt 

utgör icke vita mer än 20% av det amerikanska arbetskraften, men de erhåller mindre än 3% av 

chef-jobben. Cox bemärker att underrepresentationen i sig själv inte nödvändigtvis betyder sämre 

möjligheter för befordran, eftersom en del andra faktorer också kan spela in. Cox pekar dock på 

flera bevis att möjligheter för att avancera sig inom ett företag påverkas av gruppidentiteter. 

Exempelvis redogör han för data från ‘Quality of Employment Panel’ om att  kvinnor hölls till högre 

avancerings-standard än män och mottog färre avancerade positioner än män med samma förmågor. 

Angående etnicitet skriver Cox att de svarta avanceras mer sällan och spenderar längre tid på 
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samma position än de vita. Vissa studier har enligt Cox också visat att kvinnor trädde in i 

organisationer på ett mycket lägre nivå än män, trots det faktum att de huvudsakligen hade identiska 

utbildningar och erfarenhet. Det som komplicerar situation ytterligare är att det nivå man trädde in i 

organisationen på hade en avgörande effekt på senare karriär utveckling (Cox 1993, s 20-21).

Forskaren Tobias Schölin skriver att diversity management eller  mångfaldsledning har sitt  ursprung 

i tre olika skeenden i USA. Det första skeendet var när presidenten Lyndon Johnson i 1965 lade 

grunden för ett  hjälpsystem för individer som hade varit utsatta för förtryck. Det handlade först  och 

främst om individernas villkor på arbetsmarknaden. Detta hjälpsystem intog en form av 

särbehandlingsprogram. Johnson menade att när en individ hade varit förtryckt kan man inte ställa 

honom/henne gentemot icke förtryckta individer och låta de tävla på arbetsmarknaden. För att skapa 

mer rättvisa skulle minoritetsgrupper kvoteras in i de amerikanska arbetsorganisationer. Schölin 

skriver att detta särbehandlings-program inte var utan problem. De blev omstridda av både 

arbetsmarknadens majoritetsgrupper som menade att  programmet ledde till omvänd diskriminering 

och av olika minoritetsgrupper som inte ville bli utvalda på grund av sitt ursprung. De 

gemensamma tankegångarna mellan de olika kritiska grupperna var enligt Schölin att 

grupptillhörighet inte skulle gå före efterfrågad kompetens (Schölin 2007, s. 19).

Det andra skeendet tog plats när särbehandlings-programmets berättigande prövades av den 

amerikanska högsta domstolen. Det handlade om en student som inte blivit antagen till den 

utbildning han sökte eftersom att mindre kvalificerade kandidater från minoritetsgrupper hade fått 

företräde. Rättens ledamöter var oense, fyra var för och fyra emot. De nionde, domaren sökte en 

gyllene medelväg. Han valde att  inte utgå från det vanliga argumentet för positiv särbehandling för 

de tidigare förtryckta grupper, utan att utgå ifrån ett annat  argument. Han ansåg att ras kunde utgöra 

en positiv faktor och bidra till en ökad pluralism i utbildningen, vilket  i sin tur också kunde bidra 

med pedagogiska vinster. Domaren menade att ökad mångfald kunde leda till ökad kvalitet och 

kompetens inom utbildningssystemet. Denna domarens argument resulterade i att nyttotänkande 

ersatte kompensationsargumentet, dvs man började tala om vilka positiva faktorer mångfald kunde 

bidra med istället för varför man var tvungen att inkludera minoriteter för den sociala rättvisans 

skull. 

Det tredje viktiga skeendet i utvecklingen mot diversity management orsakades av den amerikanska 

diskussionen om de framtida demografiska förändringarnas betydelse för rekrytering av arbetskraft. 
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I denna diskussion uppstod sloganet ”diversify or die”. Mångfald blev således med dessa tre viktiga 

skeenden till en ide som skulle ersätta särbehandlingsprogrammen (Schölin 2007, s. 18-20).

Forskaren Phillips diskuterar också positiv särbehandling av de grupper som är 

underrepresenterade. Hon menar att dilemmat med kvotering är att den inte kan tillämpas på alla de 

underrepresenterade grupper. Phillips anser att man måste ta olika åtgärder beroende på vilken 

minoritetsgrupp  man vill inkludera (Phillips 1995, s. 167). Hon menar att en passande åtgärd för 

kvinnor är kvotering eftersom att det  finns två tydliga kön (sexes) och då det kvinnliga könet ofta är 

starkt underrepresenterad. Dock menar hon att kvotering inte är en passande åtgärd för etniska 

grupper. Hon argumenterar med att samhället består av många olika etniciteter som korsbefruktar 

varandra och skapar nya etniciteter.  Det ville därför vara omöjligt att ha alla dessa etniciteter lika 

represeneterade igenom kvotering (Phillips 1995, s. 167-170). Phillips anser att problematiken med 

kvotering av de underrepresenterade grupper är vart  man skall dra gränsen och vilka grupper man 

skall kvotera för. Kvinnor, homosexuella, invandrare, troende, föräldrar? Om en minoritet kvoteras, 

men inte en annan, kan detta anses som diskriminerande för den minoritet som inte kvoteras, menar 

Phillips (Ibid, s. 27-57).

Teoretikern Seyla Benhabib diskuterar begreppet  ”universalism” och förklarar att  hon förbinder det 

med: ”principen att alla människor, oberoende av ras, kön, sexuell läggning, etnisk, kulturell, 

språklig och religiös bakgrund skall betraktas som moraliska likar och därför anses ha lika stor rätt 

till moralisk respekt” (Benhabib 2004, s. 50) Dessa universalistiska principer gäller enligt Benhabib 

alla människor. 

Benhabibs talar om en frigörande demokratisk mångkulturalism som försöker förena två olika 

teoririktningar. Den ena, demokrati-teoretiska riktningen stöder identitets/olikhets-rörelsers kamp 

för erkännande och demokratisk inkludering, så länge det medför social och politisk rättvisa och 

kulturell flexibilitet (Ibid, s. 9). Demokrati-teoretiker accepterar att  nya minoritetsgrupper som 

integreras i etablerade samhällen kommer att påverka och förändra majoritetskulturen och resultera 

i en hybridisering mellan kulturella arv från båda sidor. Den andra, mångkulturalistiska teori 

riktningen är enligt  Benhabib inte öppen för den kulturella hybridiseringen men försöker istället att 

”bevara kulturers renhet och egenart” (Ibid, s. 9). Benhabib anser att de moderna 

mångkulturalistiska teoretikers arbeten fortfarande påverkas av felaktiga föreställningar om 

kulturers sammanhang och “renhet” (Ibid, s.49). Benhabib motsätter sig iden om ”rena” och ”hela” 

kulturer. Hon menar att kulturers karaktär är flerstämmig, mångskiktad, splittrad och omstridd. 
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Kulturer korsbefruktas och förändras ständigt igenom människors interaktion och dialog med 

varandra (Ibid, s. 9-15, 49).

Benhabib skriver att om hon måste välja mellan demokrati och mångkulturalism, skulle hon välja 

det första, men att dessa två även går att förena: 

Om jag måste välja sätter jag ökad demokratisk inkludering och jämlikhet före bevarad kulturell egenart, 
men ofta kan man uppnå båda i viss utsträckning. Demokratisk jämlikhet och deliberativ praxis kan 

mycket väl förenas med kulturellt experimenterande och med nya rättsliga institutionella arrangemang 
som tillgodoser den kulturella pluralismen (Benhabib 2004 s. 10-11)

På så sätt förenar Benhabib dessa två teoririktningar i en frigörande demokratisk mångkulturalism. 

Benhabib menar att  denna demokratiska mångkulturalism med fördel kan kompletteras med 

följande tre principer:

- egelitär ömsesidighet (jämlik ömsesidighet) där minoriteter har samma rättigheter som 

majoriteter.

- frivillig självtillskrivning vilket innebär att  individen inte skall automatiskt  klassificeras efter den 

kulturella, religiösa eller språkliga gruppen, hon är född i. En individ skall ha så breda 

förutsättningar som möjligt för självtillskrivning och självidentifiering med en grupp; gruppen 

skall inte definiera och kontrollera medlemskapet  på individens bekostnad. Individen skall själv 

uttrycka att hon accepterar medlemskapet i sin ursprungsgrupp.

- frihet att träda ut och att ansluta sig innebär individens obegränsade frihet att lämna sin 

ursprungsgrupp. Om individen bestämmer sig för att träda ur en och ansluta sig till en annan 

grupp, skall hon inte gå miste om sina rättigheter och skall inte utestängas. Den 

liberaldemokratiska staten har rätt att gripa in och ”reglera priset för utträde enligt principerna om 

medborgarnas jämlikhet” (Benhabib 2004 s 172).

Denna forskning och teori används i denna studie som en tolkningsram för det empiriska materialet 

som presenteras nedan. 
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4. Resultat och analys

I denna empiriska delen av uppsatsen redovisar jag först för mitt resultat  av empiri insamlingen.  

Mitt empiriska material består av tidnings- samt forum artiklar, mångfaldsplaner från olika 

arbetsplatser och en handbok. Jag analyserar sedan detta resultat med hjälp av tidigare forskning 

och teori. Fokus i min presentation och analys av dessa texter ligger på hur mångfald definieras och 

på hur texterna förhåller sig till mångfald på arbetsplatsen.

4.1 Tidnings- samt forum artiklar 

I detta avsnitt presenteras och analyseras olika tidningsartiklar från Dagens Nyheter hämtade från 

www.dn.se samt artiklar från www.talarforum.se De åtta artiklar utvaldes för analys då de var 

intressanta och relevanta för diskussionen om olika definitioner och förhållningssätt till fenomenet 

mångfald på arbetsplatsen.

4.1.1 Hur definieras mångfald i de utvalda artiklarna?

Edna Eriksson, skribenten av artikeln ”What you see is not what you get” (Talarforum) anser att 

begreppet mångfald ofta definieras i termer av etnicitet och kön. I sin artikel är hon kritisk mot detta 

sätt att definiera mångfald på. Hon menar att ursprung och utseende är inte mångfald, och att  vi inte 

kan värderas utifrån de yttre olikheter då man inte har valt dessa utan är född med dessa. Hon menar 

att  landet man föds i inte nödvändigtvis ger några särskilda egenskaper, erfarenheter, eller unika 

kompetenser i relation till andra människor födda i andra länder. Hon exemplifierar med sig själv, 

hon är född i Mexico men talar inte spanska och kan inte deras seder eller deras kultur. Hon 

representerar alltså inte den mexikanska kulturen även om hon är född i Mexico. Det finns otaliga 

exempel på individer som henne, menar hon. Ändå menar hon att  man i arbetslivet strävar så 

mycket efter att  ha personal som speglar befolkningens födelseländer, kön eller ålder och man 

menar att det skulle vara lönsamt, kreativt och spännande. 
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Eriksson skriver:

Den som INTE förstår att kön, ålder och ursprung inte är mångfald 2010 kommer förlora 
trovärdighet, lönsamhet och precision i relation till kompetens hos personalen och behov 

hos kunder (Eriksson - Talarforum).

Eriksson menar att det inte går att ta något för givet eller att läsa hur en person är baserat på 

ursprung och kön. Det går inte att utifrån vilken grupp individen tillhör att  veta vem denna 

människan är. Eriksson exemplifierar med att hon talar franska, men har inga släktingar i Frankrike, 

att  hon älskar Bollywood filmer, fast hon aldrig varit i Indien - dessa och andra karakteristiker 

baseras på hennes individuella intressen och har inget med hennes etnicitet eller kön att göra. 

Eriksson skriver:

I en tid där Facebook har över 500 miljoner användare där själva poängen är att du själv 

definierar vem du är och vilka gemenskaper och intressen du tillhör måste vi hitta helt 
andra sätt att förstå mångfald på. (Eriksson - Talarforum) 

Hon menar att man måste kommunicera med människor för att kunna förstå vilka de är som 

individer. Man måste definiera mångfald i termer av människors individuella egenskaper och 

kompetenser, anser Eriksson. Istället  för att se på grupptillhörigheten måste man se på individen, 

menar Edna Eriksson.

Resterande artikel skribenter talar om mångfald huvudsakligen i termer av bakgrund och 

grupptillhörighet.

4.1.2 Vilka förhållningssätt till mångfald finner man i de utvalda artiklarna?

I dessa artiklar diskuteras olika förhållningssätt till fenomenet mångfald. Ett  exempel av ett tolerant 

förhållningssätt till fenomenet mångfald finner man i psykoanalytikerns Tomas Böhm’s artikel. Han 

skriver: ”Att vara svensk är att vara tolerant” (Böhm DN, 2010-01-09). Han menar att ”människor i 

Sverige består av heterogena grupper under ett gemensamt svenskt paraply” (Böhm DN, 

2010-01-09). Denna paraply är enligt honom toleransen för alla olikheter. Han menar också att de 

som tycks vara för det svenska, nämligen Sverigedemokraterna, saknar den fundamentala svenska 

egenskapen: tolerans. 
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Han skriver också att den svenska toleransen ger plats till alla slags människor och även till de som 

motstår den kulturella mångfalden: 

Sverigedemokraterna är alltför osvenska. Men eftersom vi inte vill vara som SD - utan 
räknar toleransen som en eftersträvansvärd svensk egenskap - kan de få stanna här om de 

håller sig inom demokratins gränser (Böhm, DN, 2010-01-09).  

En annan artikelskribent, Lasse Granestrand skriver i sin artikel ”Utan invandrare stannar 

Sverige” (DN, 2011-12-04), att  oerhört mycket kompetens finns bland invandrare, och att 

exempelvis var fjärde läkare i Sverige är född utanför Norden. Han skriver att branscher i Sverige 

så som sjukvård, äldreomsorg, hotell, restaurang, transport och service bärs upp  av utrikes födda. 

Utan utlandsfödda skulle stora delar av dessa branscher snabbt sluta fungera, menar han. Han påstår 

dock också att kompetensen hos invandrare inte tas till vara tillräckligt  bra. Han hävdar att en del 

välutbildade utrikes födda jobbar i fel yrke, vilket han anser är ett slöseri ur samhällets synsvikel. 

Han skriver i artikeln:

Det är bedrövligt att vi i Sverige är så dåliga på att ta tillvara de nyanländas kompetens. 
Många inom näringslivet pratar om mångfald, men i praktiken har vi en diskriminering som 

utestänger personer med utländska namn. Framför allt gäller det nyanlända flyktingar. 

(Granestrand, DN, 2010-01-09)

Kjell Kampe diskuterar samma ämne i sin artikel, ”Vi måste bli bättre på att tillgodogöra oss 

mångfaldens fördelar” (Talarforum). Han frågar i sin artikel varför vi i Sverige misslyckas med att 

ta tillvara på men snarare förlorar den kompetens som finns hos invandrare? Han diskuterar om det 

är för att vi är främlingsfientliga och motstår mångfald men svarar att det inte är fallet. Han menar 

istället att vi i det svenska samhället ännu inte helt är vana vid den kulturella mångfalden. Han 

jämför med USA och England var invandring har pågått i många generationer och mångfald därför i 

högre grad har blivit en norm, ett faktum som av alla accepteras och räknas med i dessa samhällen. 

Han menar att  vi i Sverige helt enkelt ännu inte är vana vid att ”fungera tillsammans med människor 

som har en helt annan bakgrund” (Kampe, Talarforum). Enligt Kampe handlar det alltså inte om ett 

svenskt motstånd mot mångfald, utan snarare om att vi till en viss del är ovana, okunniga och 

omedvetna om kulturella och språkliga skillnader oss emellan. Man kan exempelvis misstolka en 

polsk brytning som uttryck för irritation och beskäftighet. Att diskutera högljutt, gestikulera, 

ständigt opponera sig och avbryta den som talar kan misstolkas som orespekt. Dessa misstolkningar 
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kan hända på grund av att vi inte är medvetna om innebörden av den andres kulturella och språkliga 

uttryck. Han menar att när man vid exempelvis anställning är medveten om dessa skillnader, kan 

man se bortom dessa oväsentligheter och göra en saklig bedömning av individens kompetens istället 

för att gå på det första intrycket.

Positiv särbehandling och kvotering av minoritets-grupper diskuteras i flera artiklar. Johannes 

Åman, skribenten av artikeln ”Feltänkt särbehandling” (DN, 2006-02-24), menar att kvotering och 

positiv särbehandling är problematiska metoder. Han argumenterar för detta och säger att de som 

sorteras bort i kvoteringen känner sig kränkta och diskriminerade. Samtidigt finns det vissa som 

känner sig nedvärderade av att inte få vinna i en konkurrens på grund av sin kompetens utan på 

grund av sitt kön eller etnicitet. Åman skriver också att  när kvotering tillämpas på etniska grupper 

uppstår problemet hur gruppindelningen skall se ut. Hur skall man bedöma vem som passar in som 

etnisk minoritet och vem som inte gör? (Åman, DN, 2006-02-24).

I en annan artikel menar olika representanter från arbetslivet att vissa grupper diskrimineras på 

arbetsmarknaden igenom etnisk kvotering:

En positiv särbehandling som innebär att individer ur en viss etnisk grupp gynnas enbart därför att 
de tillhör den gruppen medför omvänt att individer ur en annan etnisk grupp missgynnas för att de 

inte tillhör den första gruppen.  Detta kan i många fall stå i strid mot den likabehandlingsprincip 

som ska råda på arbetsmarknaden (Duker Jan-Peter med flera, DN, 2006-02-23).

Näringsministern Annie Lööf, som blev intervjuad i artikeln ”Kvoteringslag behövs inte” menar att 

man istället för kvotering kan arbeta medvetet  för att förändra attityder för att få in fler kvinnor i 

styrelserna. Detta har de också lyckats med igenom att utbilda kvinnor i regeringens ”skola” för 

kvinnliga styrelsesledamöter. Hon anser också att det är ägarnas ansvar att se till att det blir bättre 

jämvikt mellan könen i styrelserna. Näringsministern anser också att bristen på kvinnliga 

styrelseledamöter inte beror på att det saknas kompetenta kvinnor för dessa positioner. Hon menar 

att  ”Det handlar snarare om att männen som redan sitter i styrelserna eller föreslår ledamöter till 

dem väljer personer ”från sina egna trygghetszoner” (Karlsson, DN, 2012-03-07).

Andreas Jennische (DN, 2007-09-28) skriver om könsproblematiken bland förskoleanställda i 

Stockholm. DNs undersökning i området har visat att förskolan i Stockholm är nästan enkönad, 

bara 4 procent  av de kommunalt anställda är män. En av barnomsorgschefer uttrycker att detta är ett 

stort problem eftersom att barnen måste få lära känna vuxna som både är män och kvinnor, men det 
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är nästan omöjligt  att  få tag på manlig personal. En anställd argumenterar för att barn måste få se att 

en man kan laga mat och en kvinna kan spela fotboll, inte bara höra om det. Margareta Havung som 

har forskat  om män i förskolan, efterlyser drastiska åtgärder för att öka andelen av män bland 

förskoleanställda:

För att männen i förskolan ska bli fler krävs en förändring av attityder. Och jag tror inte att det 
är något som "den vackra valfriheten" kommer att ordna åt oss. De flesta av oss väljer som vi 

alltid gjort. Jag tror på kvotering och lagstiftning.  Det här går så oerhört långsamt (Havung i 
Jennische, DN, 2007-09-28)

I artikeln beskrivs att  en förskolechef på Södermalm har åtgärdat problematiken igenom att tillämpa 

positiv särbehandling vid rekruteringen vilket har resulterat i att 9 utav 27 anställda hos henne är 

män. Förskolechefen anser att det manliga könet i detta tillfälle spelar mer in än  kvalifikationer vid 

anställning: ”I stället för att stirra sig blind på förskollärarexamen försöker hon se till andra 

kompetenser och erbjuda vidareutbildning” står det i artikeln. Här är det alltså både forskare och 

arbetsgivare som förespråkar positiv särbehandling och kvotering som nödvändiga åtgärder för att 

öka mångfald och jämställdhet på arbetsplatsen (Jennische, DN, 2007-09-28).

4.1.3 Analys

Man kan konkludera att artikel skribenterna har olika definitioner och förhållningssätt till 

fenomenet mångfald. De flesta artikelskribenter talar om mångfald i termer av etnicitet och kön, 

medan andra är kritiska för det och ser mångfald i termer av individuella egenskaper och 

kvalifikationer. Vissa skribenter talar om ett förhållningssätt av motstånd, andra om tolerans och 

inklusion. Flera skribenter diskuterar positiv särbehandling och kvotering av de underrepresenterade 

grupper i arbetslivet och argumenterar emot denna metod att  skapa mångfald i arbetslivet. De 

argumenterar istället  för att alla individer skall likabehandlas och att man skall se på de individuella 

egenskaper och kompetens. Mycket av det som artiklarna diskuterar relaterar till tidigare forskning 

som behandlas i denna studie.

Exempelvis talar Edna Eriksson, skribenten av artikeln ”What you see is not  what you 

get” (Talarforum)  om att mångfald ofta definieras i termer av etnicitet och kön. Detta syns tydligt i 

tidigare forskning som beskrivs i detta studiets teoretiska förankring. Aspekter som etnicitet och 

kön nämns som de främsta när dessa forskare definierar fenomenet mångfald. Skribenten Eriksson, 

är dock kritisk för detta sätt att  definiera begreppet mångfald på då hon menar att mångfald inte 

skall definieras i termer av grupptillhörighet utan i termer av individuella olikheter.
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Många artikel skribenter talar om positiv särbehandling och kvotering, vilket också diskuteras i 

tidigare forskning. Skribenterna argumenterar emot positiv särbehandling av de underrepresenterade 

grupper i arbetslivet speciellt i form av kvotering. Argumenten som används emot kvotering är att 

denna metod är diskriminerande för de som sorteras bort i kvoteringen. De som sorteras bort 

upplever att de inte är lika behandlade som de grupper som kvoteras. En annan argument är att vissa 

individer inte vill få en ställning på grund av sitt  etniska tillhörighet eller kön, utan på grund av sina 

kvalifikationer (Åman DN, Duker DN). Forskaren Phillips tar upp  samma argument emot kvotering 

(Phillips 1995, s. 27-57). Skribenten av artikeln ”Vi säger nej till positiv särbehandling av 

invandrare” (2006-02-23 DN.SE) argumenterar för att positiv särbehandling i många fall står i strid 

med likabehandlingsprincipen som skall råda på arbetsmarknaden. Forskaren Schölin använder 

dock den amerikanska presidentens Lindon Johnssons argument om att när en individ har varit 

förtryckt kan man inte ställa honom/henne gentemot icke förtryckta individer och låta de tävla på 

arbetsmarknaden. Han förespråkar därför kvotering av minoritetsgrupper i arbetsorganisationer för 

att skapa mer rättvisa. 

En av artiklarna konstaterar att en del välutbildade invandrare arbetar i fel yrke eftersom att de i 

praktiken diskrimineras och utestängs när de försöker att få ett arbete som motsvarar deras  höga 

kompetens  (Granestrand, 2011-12-04 - DN.SE).  I en annan artikel konstateras det att bristen på 

kvinnliga styrelseledamöter inte beror på att det saknas kompetenta kvinnor för dessa positioner 

utan ”det handlar snarare om att männen som redan sitter i styrelserna eller föreslår ledamöter till 

dem väljer personer ”från sina egna trygghetszoner” (Karlsson, 2012-03-07, DN.SE). Man kan 

konkludera att dessa artikel-skribenter refererar till det som flera forskare också har nämnt, 

nämligen glastaket. Skog definierar detta fenomen med: ”Det symboliska tak som många personer 

ur minoritetsgrupper kan ”slå i” , när de försöker avancera inom ett företag” (Skog 1995, s. 5). 

Forskaren Cox talar också om detta fenomen och förklarar det med att många kvinnor och icke vita 

män i USA stöder på motstånd när de försöker att inta ledarpositioner inom olika organisationer och 

företag. Man kan därför konkludera att  dessa artikel skribenter menar att  det finns ett 

förhållningssätt av motstånd mot mångfald i termer av etnicitet och kön i ledarpositioner inom olika 

organisationer och företag. 
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4.2 Mångfaldsplaner

I detta avsnitt presenteras och analyseras sex mångfaldsplaner från tre kommunala och tre privata 

arbetsplatser. Mångfaldsplaner som analyseras här är: Mångfaldsplaner för Norrköpings kommun 

(2005), Södertälje kommun (2010-2012), Hultsfreds kommun (2005), samt mångfaldsplaner från 

Volvo Car Corporation (2010-2012), arenabolaget GotEvent (2009) och Infranord järnvägstekniska 

tjänster (2012). 

En mångfaldsplan är ett dokument som upprättas av arbetsgivare för att visa hur deras arbetsplats 

arbetar rent konkret för att främja mångfalden bland de anställda. Mångfaldsplan brukar vara 

inriktade på hur arbetsplatsen tillvaratar de anställdas olika utgångspunkter så som exempelvis 

kultur, etnicitet, kön, ålder samt andra aspekter som skiljer individer (www. mångfaldsplan.se)

4.2.1 Hur definieras mångfald i de utvalda mångfaldsplaner?

Definitioner av begreppet mångfald i de olika mångfaldsplaner är i vissa aspekter liknande och i 

andra något skilda. Man kan tala om två aspekter som finns i de olika definitioner: vad mångfald är 

och vilka dimensioner det innebär. När det gäller den första aspekten, vad mångfald är, kan man 

finna följande beskrivningar i handlingsplanerna: 

- ”bredd av olikheter som finns bland människor i vårt samhälle” (Norrköpings kommun, s. 5).

- uttryck för att rättigheter, möjligheter och skyldigheter ska vara lika (Södertälje kommun, Volvo, 
Infranord).

- respekt för människors lika värde (GotEvents 2010, s. 3).

När det gäller den andra aspekten, vilka dimensioner mångfald innebär, så nämns stort sätt de samma 

karakteristiker i alla handlingsplaner. Dessa är sammanfattat: kön, ålder, etnicitet, sexuell läggning, 

värderingar, funktionshinder, religion eller annan trosuppfattning, erfarenheter, etnisk tillhörighet, 

kompetens och social bakgrund. Norrköpings kommun går även vidare och uppdelar det i den primära 

och den sekundära dimensionen som det framställs nedan: 
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(Mångfaldsplan för Norrköpings kommun (2005) s. 5 refererar till ”Mångfald som verksamhetsstrategi - en modell för 
mångfaldsarbete” Integrationsverket 2001)

I modellen ovan kan man observera att mångfald jämförs med ett isberg, där en mindre del är synlig 

över vattenytan och en större del är dold under ytan. Den synliga delen i denna modellen 

representerar den primära dimensionen. Den innebär karakteristik hos människor som är 

iögonfallande så som människors kön, hudfärg, språk, ålder, funktionshinder osv. Den dolda eller 

den djupare isberg-delen representerar den sekundära mångfaldsdimensionen. Denna innebär 

karakteristik som inte är direkt iögonfallande, så som uppfostran, nationalitet, kultur, utbildning 

erfarenhet, attityder osv. 

4.2.2 Vilka förhållningssätt till mångfald finns i mångfaldsplaner?

Mångfaldsplanerna som diskuteras här är starkt präglade av ett positivt förhållningssätt  till 

fenomenet mångfald. Fokus i de olika mångfaldsplaner ligger på olika aspekter, men det 

överordnande förhållningssättet är öppenhet för mångfald på alla sätt. I vissa handlingsplaner 

upprepas det att en mångfaldig arbetsstyrka skall bemötas med respekt och acceptens (Norrköpings 

och Hultsfreds kommun). Vikten av öppet arbetsklimat, där alla medarbetare bidrar med ett icke-

diskriminerande synsätt och agerande poängteras också i de flesta handlingsplaner. Alla 

handlingsplaner omtalar att det finns nolltolerans för all slags direkt  eller indirekt diskriminering 
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och trakasserier. Inkluderande arbetsmiljö poängteras som viktig, det innebär att verksamheten hela 

tiden måste ses över för att synliggöra normer och undanröja hinder som gör att människor 

exkluderas (Volvo, GotEvent).

I dessa mångfaldsplaner poängteras att alla de anställda individer skall behandlas lika. Alla skall ha 

lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter, oavsett sitt kön, etnisk tillhörighet, trosuppfattning, 

sexuell läggning, ålder eller funktionshinder. Löne- och anställningsvillkor skall utformas lika 

oavsett bakgrund, alla skall ha samma rätt till utbildning och kompetensutveckling oavsett 

bakgrund. Alla skall behandlas lika vid intern-och extern-rekrytering. Alla arbetsgivare uttrycker i 

sina handlingsplaner att  de vill likabehandla alla individer oavsett  deras bakgrund och 

grupptillhörighet. I infranords mångfaldsplan nämns det också att all bedömning av personal ”skall 

enbart ske utifrån sakliga skäl som har med kompetens och lämplighet att göra” (Infranords 

mångfaldsplan, 2012 s. 2).

 Norrköpings kommun föreslår riktad annonsering i sin mångfaldsplan: 

”Människor med olika etnisk tillhörighet och bakgrund ska uppmuntras att söka arbete i kommunen. 
Detta ska även synas vid annonsering. Förslagsvis bör en kommunövergripande policy/mall för 

rekrytering och annonsering utformas där en formulering om mångfald återges. Exempel på en sådan 
formulering kan vara: I Norrköpings kommun strävar vi efter mångfald i arbetslivet. Vi välkomnar 

människor med olika etnisk bakgrund”  (Mångfaldsplan för Norrköpingskommun som arbetsplats, år?)

I två handl ingsp laner nämns de t också a t t  a rbe tsg ivaren ska l l ” respektera 

religionsfriheten” (Infranord) och ”sträva efter flexibilitet när det gäller arbetstider och ledigheter i 

samband med religiösa eller kulturella högtider” (Hultsfreds kommun, Infranord). I dessa 

handlingsplaner framkommer det alltså att människors religiösa och kulturella traditioner skall 

uppmärksammas, respekteras och beaktas.

De flesta mångfaldsplaner ger en större plats för att  beskriva de dokument eller de lagtexter som 

styr deras mångfaldsarbete. Dessa är exempelvis: Lag om åtgärder mot diskriminering i arbetslivet 

på grund av etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning (2003:308), Jämställdhetslagen 

(2000:773), Lag om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning 

(2003:310), Lag om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av funktionshinder 

(2003:309). Det framgår tydligt att dessa lagar utgör en fundament i dessa mångfaldsplaner. 

24



4.2.3 Analys

I mångfaldsplanerna finns ett tydligt mönster av vilka aspekter som inkluderas i begreppet 

mångfald.    Alla handlingsplaner nämner kön, etnicitet, ålder, sexuell läggning och funktionshinder. 

De flesta forskare talar om samma aspekter. En av mångfaldsplanerna (Norrköpings kommun) 

uppdelar mångfald i den primära och den sekundära dimensioner. Den primära innehåller aspekter 

som är synliga och hörbara, så som människors kön, hudfärg, språk, ålder, funktionshinder. Den 

sekundära innehåller de mindre synliga aspekter som karakteristik som inte är direkt iögonfallande, 

så som uppfostran, nationalitet, kultur, utbildning erfarenhet, attityder. Forskaren Rönnkvist som 

nämns i uppsatsens tidigare del, delar också upp  mångfald i den primära och den sekundära 

dimensionen. Dock är innehållet av Rönnkvists dimensioner inte samma som i den ovanstående 

modell från integrationsverket. Rönnkvist primära dimension innehåller sådana mänskliga 

karakteristik som är oföränderliga och fundamentala, så som kön, etnicitet, ras, sexuell läggning och 

fysisk förmåga. Dessa egenskaper utgör enligt forskaren våra grundläggande mänskliga identiteter 

som präglar oss och bilden av vår omvärld. Den sekundära dimensionen hos Rönnkvist innehåller 

karakteristik som är mera föränderlig, så som individernas arbetslivserfarenhet, utbildning, 

familjesituation, social status, inkomst och geografisk hemvinst. Dessa egenskaper påverkar också 

individernas självbild och sätt att se på världen, men inte lika fundamentalt som karakteristik i den 

primära dimensionen. (Rönnkvist 2008 S. 11) Forskarna Mlekov och Widell uppdelar mångfald i 

den primära och sekundära dimensioner  ungefär på samma sätt  som Rönnkvist. Mlekov och Widell 

lägger dock också aspekter som personlighet i den svårföränderliga primära dimensionen och 

aspekter som religion i den lättare föränderliga sekundära dimensionen (Mlekov & Widell 2003, s. 

9-10).

Norrköpings kommun föreslår i sin mångfaldsplan att göra jobbannonser som är riktade till olika 

etniska grupper. Forskaren Rönnkvist skriver om det amerikanska equal employment opportunity 

(EEO), som är en svagare form av den svenska positiva särbehandling. EEO har sin fokus på lika 

möjligheter och rättvisa procedurer. Mångfaldsplanerna fokuserar också på lika möjligheter och 

rättvisa procedurer. Rönnkvist skriver att  i EEO ingår också riktad annonsering för minoriteter 

(Rönnkvist 2008, s. 10), precis som det nämns ovan. Man kan därför konkludera att Norrköpings 

kommun tillämpar en svag form av positiv särbehandling.

Skog skriver att en del människor menar att man skall ha ett politisk korrekt förhållningssätt till 

fenomenet mångfald. Hon definierar detta förhållningssätt som ”korrekt uppträdande, vilket innebär 
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vad man bör säga och inte säga, samt bör göra och inte göra, för att undvika att förolämpa 

någon” (Skog 1995, s 5). Hon förklarar att  politisk korrekt förhållningssätt kan uttryckas i att man 

exempelvis undviker att skicka företagskort  för att fira religiösa högtider som kristen julafton eller 

judisk nyår då detta kan förolämpa någon (Skog 1995 s. 4-5). Det förutsätter i sin tur att det saknas 

tolerans hos vissa för dessa traditioner och att  någon kan därför bli förolämpad av att exempelvis få 

ett  kort till en religiös/kulturell högtid. Det politiskt korrekta förhållningssättet, kan man därför 

konkludera, innebär att man skall ha tolerans med de grupper som inte har tolerans med olika 

religiösa/kulturella traditioner. De två ovannämnda mångfaldsplaner har däremot ett  förhållningssätt 

av tolerans och respekt samt uppmuntran till att hålla religiösa/kulturella traditioner. Dock tar de 

inte hänsyn till de som saknar tolerans och därför kan bli förolämpade av att någon firar sina 

högtider, på så sätt kan man säga att de två ovannämnda mångfaldsplaner inte har ett politiskt 

korrekt förhållningssätt. Man kan vidare diskutera logiken och giltigheten av begreppet politisk 

korrekt förhållningssätt. Skog påstår också att debatten kring ”att vara politisk korrekt” och kring 

vad det bör innebära är ganska livlig i amerikans massmedia (Skog 1995, s. 5).

Man kan konkludera att  likabehandling, acceptens, respekt och inklusion av alla anställda oavsett 

bakgrund är tydliga förhållningssätt  som syns i alla de behandlade mångfaldsplaner så som i de 

lagar som styr mångfaldsarbetet på de respektive arbetsplatser. Dessa mångfaldsplaner kan tolkas 

igenom Seyla Benhabibs (2002/2004) teorier om demokratisk mångkulturalism eftersom 

förhållningssätten till fenomenet mångfald är samma i mångfaldsplaner som i hennes teorier. I flera 

mångfaldsplaner förklaras begreppet mångfald med att  ”uttryck för att rättigheter, möjligheter och 

skyldigheter ska vara lika oavsett människors bakgrund och grupptillhörighet (Södertälje kommun, 

Volvo, Infranord). Benhabib talar också om egelitär ömsesidighet  och förklarar det med att 

minoriteter skall ha lika rättigheter som majoriteter (Benhabib 2004 s 172). Benhabib (2002/2004) 

förespråkar en pluralistisk samexistens som innebär att människor med skilda bakgrund och 

grupptillhörighet skall kunna leva tillsammans på lika villkor. Människors kulturella olikheter samt 

andra aspekter som åtskiljer de, skall tolereras och accepteras i samhället. De underrepresenterade 

grupper som kulturella minoriteter samt kvinnor skall inkluderas och behandlas lika i samhället. 

Man kan således konkludera att de olika arbetsplatser igenom sina mångfaldsplaner visar att de 

strävar efter en demokratisk mångkulturalism som efterspråkas av Benhabib (2004). 
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4.3 Handbok

I detta avsnitt presenteras och analyseras en handbok av Gabriella Nilsson Fägerlind (2004) 

”Mångfald i praktiken - handbok för verksamhetsutveckling”. Boken var utvald eftersom att  både 

forskaren Rönnkvist (2009) och forskaren Schölin (2007) refererar till Fägerlind. Det faktum att 

Fägerlind är en organisationskonsult med inriktning på frågor kring mångfald och 

verksamhetsutveckling motiverade valet ytterligare.

Fägerlind anser att det svenska begreppet mångfald är begränsande, då det är ett ”endimensionellt” 

ord som bara speglar blandningen av olikheter (Fägerlind 2004, s 8-9). Hon önskar att man istället 

skulle hitta ett nytt svenskt begrepp som belyste flera dimensioner av vad mångfaldsarbetet innebär. 

Fägerlind föredrar det amerikanska begreppet managing diversity, som ”indikerar att det handlar om 

mer än bara själva blandningen, att det också krävs en aktiv handling av organisationen och dess 

medarbetare” (Ibid, s. 8). Diversity management handlar enligt henne om att ta tillvara potential och 

resurser hos alla anställda. När man gör det, förstår man kunder, kolleger och konkurrenter mycket 

bättre; man åstadkommer bättre och mer kreativa lösningar; samt utvecklas och uppnår 

organisationsmålen på ett mer effektivt sätt, förklarar Fägerlind (Ibid s 8-9)

Fägerlind poängterar också att mångfaldsarbete i organisationen måste rikta sig till alla. Hon menar 

att  i flera svenska organisationer som jobbar med mångfald idag ligger fokus främst på etnicitet och 

kön. Vissa organisationer inkluderar även ålder, sexuell läggning och funktionshinder. Med detta 

fokus finns det en uppenbar risk för att  mångfald uppfattas som ”en exklusiv satsning för främst 

kvinnor och personer med utländsk bakgrund”, menar Fägerlind (Ibid s. 15). Många åtgärder är 

riktade till kvinnor och personer med utländsk bakgrund, även språkbruk är riktad till dessa grupper, 

påstår konsulten. Fägerlind menar att risken med detta är att det  kan orsaka aktivt  eller passivt 

motstånd bland medarbetare som inte tillhör dessa grupper och därför inte ser nyttan för sig själva i 

mångfaldssatsningen. Ofta utgör dessa medarbetare, som inte har en utländsk bakgrund och inte är 

kvinnor, majoriteten i organisationer och de intar ledarpositioner. Fägerlind påpekar att för att 

undvika detta motstånd måste mångfaldsarbete verkligen rikta sig till alla. Mångfaldsarbete skall 

handla om organisationutveckling och ha i fokus att ta till vara alla medarbetares hela potential, 

mångfaldsarbetet skall vara för allas möjlighet till utveckling i arbetet (Ibid s. 15-16).

Fägerlind skriver att ”Mångfaldsledning handlar inte bara om att öka mångfalden i arbetskraften 

utan också om att utveckla organisationskultur, ledarskap, medarbetarskap samt organisationens 
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strukturer och processer” (Ibid s 11). Hon påpekar att i fall dessa inte utvecklas i enlighet med den 

ökande mångfald, finns det en risk för att den potential som finns i arbetskraften går förlorad. 

Organisationskultur, ledarskap och medarbetarskap samt organisationens strukturer och processer 

skall enligt Fägerlind vara ”mångfaldssäkrade”, de skall vara i harmoni med arbetskraftens 

mångfald. Det innebär att man i organisationen har ett inkluderande och erkännande förhållningssätt 

(Ibid s 11-13).

4.3.1 Analys

Begreppet diversity management omtalas också av forskarna Skog (1995) och Cox (1993). Skogs 

definition av begreppet står nära Fägerlinds: ”Att på bästa sätt  handskas med de anställdas mångfald 

så att  alla kan utvecklas till sin fulla potential, samverka och bidra med sitt bästa för att nå 

organisationens mål” (Skog 1995, s. 3) Cox definition står också nära Fägerlinds. Diversity 

management handlar enligt Cox om att  handskas med mångfald på så viss att alla anställda ges 

tillräckliga möjligheter att bidra, så att  det  förbättrar organisationens prestationer. (Cox, 1993 s. 26) 

Både Skog och Cox påpekar att  manging diversity i USA inte handlar om att skapa någon social 

rättvisa utan mer om att gynna organisation och dess intressen (Skog 1995 s. 5, samt Cox 1993, s. 

26). Detta syns också i Fägerlinds ovanstående citat som säger att  mångfald handlar om 

utvecklingsprocesser som först och främst berör organisationen.

Fägerlind skriver också att  motstånd mot mångfaldsarbetet kan uppstå bland medarbetare som inte 

har en utländsk bakgrund och inte är kvinnor, alltså svenska män, som utgör majoriteten eller intar  

ledarpositioner. Både forskare Skog (1995) och Cox (1993) omtalar Glass ceiling som motstånd 

mot att minoritetsgrupper skall avancera sig inom företag och organisationer, vilket kan relateras 

Fägerlinds omtalade motstånd mot mångfaldsarbete. Fägerlind kommer dock med en förklaring på 

vad detta motstånd grundar sig i, nämligen fokus på minoritetsgrupper, som orsakar att majoriteten 

inte ser någon nytta i mångfaldsarbetet för sig själv. Fägerlinds kur på detta motstånd är alltså att 

mångfaldsarbete skal rikta sig till alla, inte bara till minoritetsgrupper, att mångfaldsledning eller 

diversity management skall handla om att ta tillvara alla medarbetares potential och resurser.

I detta kapitel har jag presenterat och analyserat det empiriska materialet i form av artiklar, 

mångfaldsplaner och en handbok. Detta kapitel behandlade olika delar av det studerade fenomen, 

medan nästa kapitel behandlar helheten. I nästa kapitel presenteras och diskuteras ett mönster som 
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jag har funnit i det empiriska materialet. Detta mönster förklaras med tidigare forskning som jag har 

använt i studiet. 
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5. Diskussion och reflektion

I mitt studie av empiriska texter och dokument har jag kommit fram till olika definitioner och 

förhållningssätt till mångfald på arbetsplatsen och jag vill nedan presentera mina konklusioner och 

föra en fortsatt diskussion med tidigare forskning angående dessa konklusioner. Jag börjar med att 

återkoppla till studiets syfte för sedan att diskutera det funna mönstret i relation till tidigare 

forskning. Sedan reflekterar jag över styrkor och svagheter i min undersökning och problematiserar 

konsekvenserna av de val jag gjort. Till slut ger jag förslag på vidare forskning om mångfald i 

arbetslivet.

Studiens syfte var: att  identifiera och analysera olika definitioner och förhållningssätt  till mångfald 

på arbetsplatsen. Nedan följer en diskussion om dessa definitioner och förhållningssätt som jag har 

urskiljt i det empiriska materialet.

5.1 Hur definieras mångfald på arbetsplatsen?

Analysen av det empiriska materialet har visat att det finns två skilda sätt att definiera mångfald på.

Det ena sättet är i termer av bakgrund och grupptillhörighet, det andra i termer av individuella 

egenskaper och kompetenser. Nedan diskuterar jag dessa två sätt att definiera mångfald på:

5.1.1 Mångfald är bakgrund och grupptillhörighet

I de flesta texter nämns aspekter som etnicitet, kön, ålder, sexuell läggning och funktionshinder som 

definition av mångfald på arbetsplatsen. Detta syns tydligast i mångfaldsplaner, var de ovanstående 

aspekter omtalas med flit. Arbetsgivarna, vägleds av lagen samt av egna motivationer till att 

inkludera alla slags människor i sin arbetsstyrka. Att ingen får på grund av sin bakgrund eller 

grupptillhörighet diskrimineras vid rekrytering, befordran eller utbildning. Både handlingsplaner 

samt vissa artiklar talar om att  det  finns måbnga fördelar med att ha en mångfaldig arbetsstyrka, att 

individer av olika kulturell bakgrund, kön och ålder kan bidra med sina unika perspektiv, kunskaper 

och erfarenheter till organisationen. Man menar att mångfald i form av att ha människor med olika 

bakgrund och grupptillhörigheter, kan gynna organisationer på flera olika sätt.

 

Detta sätt att definiera mångfald på återspeglas klart och tydligt i forskningen. Eva Skog talar om att 

begreppet mångfald används när ”människor med olika bakgrund” skall samarbeta i arbetslivet eller 
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i andra sammanhang. Hon nämner bland annat aspekter som kultur, ras, kön, ålder, handikapp, eller 

sexuell läggning (Skog 1995, s. 1). Benhabib (2004) nämner samma aspekter som ovan när hon 

talar om mångfald och jämställdhet mellan individer av olika bakgrund och grupptillhörighet. 

Forskaren Cox (1993) och Philipps (1995) fokuserar huvudsakligen på aspekter som etnisk 

tillhörighet och kön när de talar om mångfald på arbetsplatsen. De flesta aktörer definierar alltså 

mångfald i termer av människors olika bakgrund och grupptillhörighet.

En av handlingsplanerna (Norrköpings kommun) går på djupet och utforskar flera nyanserade 

aspekter av mångfald och talar om mångfaldens primära och sekundära dimensioner. Den primära 

eller den synliga och hörbara dimensionen innehåller kön, hudfärg, klädsel, kropp, ålder, namn, 

språk, funktionshinder, kulturella yttringar osv medan den sekundära innebär djupare skillnader 

som uppfostran, etnicitet, religion, livsåskådningar, utbildning, sexualitet  osv. Vissa forskare 

omtalar också mångfaldens primära och sekundära dimensioner, dock inkluderar de lite andra 

aspekter i dessa dimensioner. Rönnkvists primära dimension innehåller de oföränderliga eller 

fundamentala, så som kön, etnicitet, ras, sexuell läggning och fysisk förmåga. Den sekundära 

dimensionen hos Rönnkvist innehåller karakteristik som är mera föränderlig, så som individernas 

arbetslivserfarenhet, utbildning, familjesituation, social status (Rönnkvist 2008 S. 11). Forskarna 

Mlekov och Widell uppdelar mångfald i den primära och sekundära dimensioner  ungefär på samma 

sätt som Rönnkvist (Mlekov, Widell 2003, s. 9-10). Handlingsplaner och forskare försöker att 

uppdela alla slags olikheter som människor kan ha i två dimensioner och sätta titlar på dessa 

dimensioner så som ”föränderlig - oföränderlig” eller ”synlig - osynlig” . Dock är det  min känsla att 

det finns så bred variation av olikheter att de är svåra att ”boxa in”. Det kan också vidare diskuteras 

om aspekter som kön, etnicitet, kultur och religion är föränderliga eller inte, om de är uppenbart 

synliga eller inte. I dagens postmodernistiska samhälle brukar man säga att allt  är föränderligt. Som  

François de la Rochefoucauld så passande sade: “The only thing constant in life is change” (http://

thinkexist.com/quotation/the_only_thing_constant_in_life_is/196458.html)

5.1.2 Mångfald är individuella egenskaper och kompetenser

I tidnings/forum artiklar fann jag dock ett annorlunda sätt att se på mångfald. Artikelskribenten 

Edna Eriksson förhåller sig kritisk till att definiera mångfald i termer av människors bakgrund och 

grupptillhörighet. Hon menar att ursprung och utseende inte är mångfald, att vi inte kan värderas 

utifrån de yttre olikheter då man inte har valt dessa utan är födda med dessa. Hon menar istället att 

man måste se individen bakom utseendet. Man måste se på individens personliga egenskaper och se 
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dessa som mångfald. Speciellt  när man rekryterar personal menar hon att man måste se bortom det 

synliga och hörbara och värdera individen för dess kompetens och personliga egenskaper och 

anpassning. Hon menar att om man som arbetsgivare ”INTE förstår att kön, ålder och ursprung inte 

är mångfald 2010 kommer förlora trovärdighet, lönsamhet och precision i relation till kompetens 

hos personalen och behov hos kunder” (författarens markering, Eriksson,talarforum) 

Något liknande sätt att se på mångfald på arbetsplatsen kan man observera hos 

organisationskonsulten Fägerlind. Konsulten varnar också för att det  finns en risk med att  lägga 

fokus på personer med annorlunda kulturell bakgrund och kvinnor när man talar om mångfald. 

Risken är att  man då utestänger alla de som inte tillhör dessa två grupper. På så sätt menar hon 

också att man förlorar kompetensen av de utestängda. Fägerlind påpekar att  mångfaldsarbete i 

organisationer måste rikta sig till alla och fokusera på att  ta tillvara och utveckla alla medarbetares 

potential och individuella kompetens. 

I mina reflektioner kring hur mångfald kan definieras kom jag fram till att man skulle kunna studera 

hur diskurser om mångfald har förändrat sig igenom tid. Hur definierades mångfald exempelvis av 

mina mor-och farföräldrar som varit med i det andra världskriget? Var det i termer av kultur och ras 

eller i termer av människors individuella egenskaper? Hade de överhuvudtaget hört  talas om det 

begrepp, mångfald? Hur var det med mina föräldrar? Och hur definierar jag mångfald? Ingen kan se 

i framtiden, men jag vill våga påstå att mina barn och barnbarn inte kommer att definiera mångfald i 

termer av etnicitet och kulturella bakgrund utan kommer att se individen bakom utseendet. Jag kan 

bara hålla med Edna Eriksson om att mångfald är så mycket mer än etnisk tillhörighet och kön. Jag 

kan bara hålla med Seyla Benhabib om att pluralistisk kulturell samexistens och kulturell 

hybridisering är ett faktum, en naturlig utveckling. Mina två barn har sex kulturella linjer med sig i 

ryggsäcken. Rysk, lettisk och judisk från mamma och dansk amerikansk och ”native american”/

indiansk från pappa och de växer nu upp i Sverige. Min sexåring talar tre olika språk dagligen och 

håller på att  lära sig det fjärde. Min förmodan är att kulturella skiljelinjer i framtiden kommer att bli 

allt svagare, att man allt mer kommer att se individen och allt mindre dess etniska/kulturella 

tillhörighet. Världen kommer alltmer likna en stor global by. Detta kan ses som en negativ 

utveckling av vissa, då man förlorar sina ”rötter”. Personligen gillar jag dock Edna Erikssons 

uttalande: 

”Människan har inte bara rötter, vi har fötter” 

(Eriksson, talarforum)
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5.2 Vilka förhållningssätt till mångfald på arbetsplatsen finns det? 

En av frågeställningarna i studiens syfte är vilka förhållningssätt till mångfald på arbetsplatsen 

finner man i det empiriska materialet? Hur skall man enligt de olika förhållningssätten bemöta och 

hantera mångfald på arbetsplatsen? I min analys av det empiriska materialet har jag funnit fyra olika 

förhållningssätt till mångfald på arbetsplatsen. Nedan presenterar jag dessa förhållningssätt och för 

sedan en diskussion om dessa i relation till tidigare forskning. De fyra förhållningssätten till 

mångfald på arbetsplatsen, är:

1) Motstånd

2) Positiv särbehandling 

3) Likabehandling

4) Mångfaldsledning

5.2.1 Motstånd

Det första förhållningssättet som jag har funnit  i det empiriska materialet är motstånd till mångfald 

på arbetsplatsen. Här menas mångfald främst i termer av annan kulturell/etnisk bakgrund och i 

termer av kön. Artikelskribenten Granestrand skriver att en del välutbildade invandrare i praktiken 

diskrimineras och utestängs på grund av sina utländska namn när de försöker att få ett arbete som 

motsvarar deras  höga kompetens (Granestrand, DN 2011-12-04). Näringsministern Annie Lööf 

konstaterar i en av artiklarna att bristen på kvinnliga styrelseledamöter beror på att  ”männen som 

redan sitter i styrelserna eller föreslår ledamöter till dem väljer personer ”från sina egna 

trygghetszoner” (Lars-Ingmar Karlsson, DN 2012-03-07). Organisationskonsulten Gabriella 

Fägerlind varnar för att det kan uppstå aktiv eller passiv motstånd mot mångfaldsarbete bland 

individer som inte har en utländsk bakgrund och inte är kvinnor, alltså bland etniskt/kulturellt  

homogena grupper av män. Hon skriver att dessa grupper ofta utgör majoriteten på arbetsplatser och 

intar ledarpositioner. Hon poängterar också att detta motstånd kan uppstå om mångfaldsarbetet i 

organisationer uppfattas som ”en exklusiv satsning för främst kvinnor och personer med utländsk 

bakgrund” (Fägerlind, 2004 s. 15)

Dessa exempel utgör ett mönster som avspeglas i tidigare forskning. Eva Skog talar om Glastaket 

och definierar detta fenomen med ”Det symboliska tak som många personer ur minoritetsgrupper 
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kan ”slå i” , när de försöker avancera inom ett  företag” (Skog 1995 s. 5). Forskaren Cox talar också 

om Glass ceiling och förklarar det  fenomen med att många kvinnor och icke vita män i USA stöder 

på motstånd när de försöker att inta ledarpositioner inom olika organisationer och företag (Cox 

1993, s 20-21). Man kan därför konkludera att det finns ett förhållningssätt av motstånd mot 

mångfald i termer av etnicitet och kön i ledarpositioner inom olika organisationer och företag.

5.2.2 Positiv särbehandling

Det andra förhållningssättet som jag har funnit i det empiriska materialet är positiv särbehandling. 

Detta förhållningssätt förutsätter att man vill inkludera olika underrepresenterade grupper med 

syftet att skapa mångfald på arbetsplatsen. En avgörande fråga här är hur man vill inkludera, vilka 

metoder man vill använda.

I en av DN artiklarna beskrivs problematiken med att  det manliga könet är starkt 

underrepresenterad bland personal på förskolan. Både inom utbildningsdepartementet och 

skolroteln i Stockholm pågår diskussioner kring problematiken, dock är det inte klart vilka metoder 

som skall användas för att  inkludera flera män bland förskolepersonal. Artikeln skriver att 

Margareta Havung som har forskat om män i förskolan, efterlyser drastiska åtgärder för att öka 

andelen av män bland förskoleanställda:  ”Jag tror på kvotering och lagstiftning. Det här går så 

oerhört långsamt” - säger forskaren (Havung i Jennische, DN 2007-09-28). I artikeln beskrivs att en 

förskolechef i området har åtgärdat  problematiken igenom att tillämpa positiv särbehandling vid 

rekryteringen. Det manliga könet värderades då som mer viktigt än förskollärarutbildning vid 

anställning av personal hos denna förskolechefen. 

Flera forskare diskuterar positiv särbehandling och kvotering i arbetslivet. Rönnkvist betonar att det 

är viktigt att skilja på de starkare och de svagare former av positiv särbehandling. Forskaren menar 

att  det amerikanska Affirmative action som kan jämföras med kvotering, hör till de starkare former 

av positiv särbehandling (Rönnkvist 2008 s 10).  Skog talar också om Affirmative Action, och 

översätter det till svenska som bejakande åtgärder. Begreppet definieras av henne som ”åtgärder för 

att  öka representationen av diskriminerade grupper i arbetslivet, genom att sätta mål för antal 

anställda, utbildade och befordrade personer ur dessa grupper, samt att aktivt arbeta för att nå dessa 

mål” (Skog 1995 s. 5). Forskaren Phillips diskuterar problematiken kring kvotering och uttrycker att 

kvotering som åtgärd för att öka andel av underrepresenterade grupper endast är en passande åtgärd 

för kvinnor och inte för etniska minoriteter, då det finns två tydliga kön (sexes) men det finns 

många olika etniciteter som korsbefruktar varandra och därför är det svårt att  kvotera alla etniciteter 
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in på lika villkor. I sina diskussioner om kvotering fokuserar Phillips på kvinnor som ett kön som 

oftast är underrepresenterad och därför borde kvoteras in (Phillips 1995, s. 167-170). Dock anser 

jag med bakgrund av den ovannämnda artikeln, att det inte är korrekt att  hålla fokus på det 

kvinnliga könets underrepresentation i arbetslivet. I den ovanstående artikeln ser man att det 

manliga könet är starkt underrepresenterad bland förskolepersonalen. Det manliga könet är också 

starkt underrepresenterad i flera andra ”kvinnliga” yrken och man kan lika gärna tala om att 

kvotering är den rätta åtgärden för att öka andelen män. Phillips diskuterar också problematiken 

kring kvotering och uttrycker att de grupper som sorteras bort blir diskriminerade (Phillips, 1995 s. 

27-57). I den ovanstående artikeln kan man se att förskolechefen ser främst på kön i 

anställningsprocessen och inte på kompetens i form av en förskollärarexamen. Man kan 

argumentera för att förskolechefen diskriminerar de sökande som är kvinnor och har en 

förskollärarexamen igenom att sortera bort de med fördel för manliga sökande. 

Som det nämns ovan betonar Rönnkvist att det är viktigt att skilja på de starkare och de svagare 

former av positiv särbehandling. Hon menar att de svagare former ligger mer i linje med equal 

employment opportunity och i dessa former av särbehandling fokuserar man mer på lika möjligheter 

och rättvisa procedurer. Här ingår exempelvis också riktad annonsering eller särskilda stipendier för 

minoriteter (Rönnkvist 2008 s 10). Mångfaldsplanen för Norrköpings kommun föreslår att göra 

jobbannonser som är riktade till olika etniska grupper, vilket kan igenom Rönnkvist tolkas som att 

Norrköpings kommun tillämpar en svag form av positiv särbehandling. Skog översätter equal 

employment opportunity som ”lika möjligheter i arbetslivet”; själva ordet ”equal” betyder ”lika” på 

svenska, Skog skriver att man med equal employment opportunity menar att ingen skall kunna 

särbehandlas på grund av ras, hudfärg, kön, religion, ålder, handikapp eller något annat, som inte är 

relevant för förmågan att utföra aktuell arbetsuppgifter (Skog 1995 s. 5). Man tänker därför att EEO 

borde tillhöra förhållningssättet  likabehandling i denna uppsats och inte positiv särbehandling. 

Dock relaterar Rönnkvist EEO till positiv särbehandling och kallar det  för en svagare form av det. 

Därför har Equal Employment Opportunity inkluderats i detta förhållningssätt, positiv 

särbehandling. 

5.2.3 Likabehandling

Det tredje förhållningssättet som jag har funnit i det empiriska materialet är likabehandling. Detta 

förhållningssätt förutsätter att  man i arbetslivet vill behandla alla individer lika oavsett ens 

bakgrund eller grupptillhörighet. Detta förhållningssätt anses i denna studie vara motsatt  positiv 
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särbehandling, just för att  man här menar att  ingen skall särbehandlas på grund av kön eller etnisk 

tillhörighet utan att alla skall behandlas lika. Jan-Peter Duker med flera argumenterar för detta 

förhållningssätt med att positiv särbehandling i många fall står i strid med likabehandlingsprincipen 

som skall råda på arbetsmarknaden (Jan-Peter Duker med flera, DN 2006-02-23). Detta 

förhållningssätt av likabehandling på arbetsplatsen finner man exempelvis i mångfaldsplanerna. I 

dessa mångfaldsplaner poängteras att alla de anställda individer skall ha lika rättigheter, möjligheter 

och skyldigheter, oavsett sitt kön, etnisk tillhörighet, trosuppfattning, sexuell läggning, ålder eller 

funktionshinder. Löne- och anställningsvillkor skall utformas lika oavsett bakgrund, alla skall ha 

samma rätt till utbildning och kompetensutveckling oavsett  bakgrund. Alla skall behandlas lika vid 

intern-och extern rekrytering. I infranords mångfaldsplan nämns det också att all bedömning av 

personal skall enbart ske utifrån sakliga skäl som har med kompetens att göra.  Man fokuserar inte 

på kön och kulturell bakgrund vid anställning utan på kompetens. 

Detta förhållningssätt avspeglas i Seyla Benhabibs teorier om demokratisk mångkulturalism. 

Benhabib diskuterar exempelvis begreppet ”universalism” och förklarar att hon förbinder det  med: 

”principen att alla människor, oberoende av ras, kön, sexuell läggning, etnisk, kulturell, språklig 

och religiös bakgrund skall betraktas som moraliska likar och därför anses ha lika stor rätt till 

moralisk respekt” (Benhabib 2004 s. 50). Dessa universalistiska principer gäller enligt  Benhabib 

alla människor oavsett  deras bakgrund och grupptillhörighet. Benhabib talar också om egelitär 

ömsesidighet eller jämlik ömsesidighet, där minoriteter har samma rättigheter som majoriteter 

(Benhabib 2004 s 172).

5.2.4 Mångfaldsledning

Mångfaldsledning eller managing diversity omtalas främst av organisationskonsulten Fägerlind i 

hennes handbok Mångfald i praktiken. Mångfaldsledning är enligt henne ett  aktivt förhållningssätt 

som ledare bör ha gentemot sina anställda. Det handlar enligt henne om att  ”leda och ta tillvara 

potential och resurser hos alla individer som arbetskraften består av” (Fägerlind 2004, s.8) Det 

handlar enligt Fägerlind om att ”förstå och utnyttja den affärsmässiga eller ”nyttomässiga möjlighet 

som en mångfaldig kund- eller brukargrupp innebär” (Fägerlind 2004, s.8) Hon skriver att 

mångfaldsledning är en organisationside  som handlar om att uppnå organisationens mål på ett mer 

effektivt sätt. Det  handlar om att  organisationen skall bli så effektiv som möjligt med de resurser 

som finns tillgängliga. Fägerlind skriver att mångfaldsledning inte är något nytt perspektiv utan är 

ett utvecklings- och förbättringsarbete (Fägerlind 2004, s.8-9).
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Flera forskare beskriver mångfaldsledning på samma sätt som Fägerlind. Schölin skriver att det 

amerikanska diversity management har utvecklat sig från vissa särbehandlingsprogram som syftade 

till att  hjälpa de underrepresenterade grupper i arbetslivet. Han skriver att  diversity  management 

ersatte positiv särbehandling på så sätt att man började tala om vilka positiva faktorer mångfald kan 

bidra med istället för varför man måste inkludera minoriteter för den sociala rättvisans skull. 

Således talade man inte längre om kompensation till de underrepresenterade individer utan om nytta 

för organisationer, när man försökte skapa en mer mångfaldig arbetsstyrka (Schölin 2007 s. 18-20). 

Skog talar också om organisationsnytta när hon definierar mångfaldsledning. Att leda mångfald är 

enligt henne ”Att på bästa sätt handskas med de anställdas mångfald så att alla kan utvecklas till sin 

fulla potential, samverka och bidra med sitt bästa för att nå organisationens mål” (Skog 1995, s. 3) I 

detta är även Cox enig, han skriver att diversity management som affärside främst handlar om att 

skapa goda resultat för organisationer samtidigt som man utnyttjar alla de anställdas kompetens.  

(Cox 1993, s. 26)

Efter att ha reflekterat över hur mångfald kan definieras och hur man kan bemöta denna mångfald 

på arbetsplatsen, har jag fått en misstanke om att det kan finnas en koppling mellan hur man 

definierar mångfald och hur man förhåller sig till det. Min misstanke är att de som definierar 

mångfald i termer av människors bakgrund och grupptillhörighet, tenderar att förespråka positiv 

särbehandling för de underrepresenterade grupper i arbetslivet. Man anser att etniska/kulturella 

minoriteter och kvinnor är underrepresenterade och därför måste särbehandlas för att få bättre 

möjligheter i arbetslivet. Däremot de som definierar mångfald i termer av människors individuella 

egenskaper och kompetenser, tenderar förespråka likabehandling av alla individer. Man menar att 

det inte spelar så stor roll vilken grupp man tillhör och vilken bakgrund man har. Alla individer 

skall likabehandlas och bedömas enligt sina individuella egenskaper och kompetenser. Detta är 

dock endast min misstanke och inget jag kan påstå då jag inte har några tillförlitliga empiriska bevis 

på det. Det hade därför varit intressant att studera om en sådan koppling finns.
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5.3 Metoddiskussion

I detta avsnitt vill jag diskutera den metod och det empiriska materialet jag valt  för att genomföra 

min undersökning samt mitt urvals konsekvenser för undersökningens resultat. I varje akademisk 

studie är det syftet som styr hela arbetet. Syftet styr vilken metod man tillämpar och vilket empiriskt 

material man väljer för sin studie. Syfte med denna studie var att identifiera och analysera olika 

eller varierande definitioner och förhållningssätt till mångfald i arbetslivet. För att kunna uppfylla 

detta syfte valde jag följande metod och material.

Mitt valda metod var kvalitativ textanalys. Textanalys tillåter mig att analysera en större mängd 

texter, i mitt fall 15, som behandlar flera olika perspektiv på mångfald i arbetslivet. Hade jag valt en 

annan metod, exempelvis intervju, hade jag kunnat genomföra få intervjuer och fördjupa mig i 

informanternas definitioner och förhållningssätt. Dock var det inte mitt syfte att fördjupa mig utan 

att  finna en variation av definitioner och förhållningssätt. Jag anser därför att textanalys var ett mer 

passande undersökningsmetod för min studie.

Mitt valda material är mångfaldsplaner från privata och offentliga arbetsplatser, dagstidnings- och 

forum artiklar samt en handbok. Dessa texter och dokument innehåller varierande perspektiv på 

mångfald i arbetslivet. Konsekvensen av detta breda urval är att jag inte kan studera dessa texter 

och dokument i djupet. Dock var det inte mitt syfte att göra djupstudier av en definition och ett 

förhållningssätt, utan mitt syfte var att finna variation av dessa. Hade jag begränsat mig till en 

kategori av empiriska texter eller dokument hade resultatet inte kunnat frambringa samma variation 

av perspektiv på mångfaldens definitioner och förhållningssätt. Jag anser att den undersökning jag 

genomför, ger svar på just den fråga jag ställer i undersökningen. 

Dock är det också viktigt att poängtera att  i de texter och dokument jag valt  representeras inte alla 

slags arbetsplatser. Jag saknar exempelvis representanter från service och vård sektorn samt 

representanter från andra slags arbetsplatser och deras definitioner och förhållningssätt till  

fenomenet mångfald. Man måste därför uppmärksamma att det inte går att generalisera mina studie 

resultat till hela arbetslivet.
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5.4 Förslag till vidare forskning

Det hade varit intressant att föra vidare forskning om hur homogena respektive heterogena  

arbetsgrupper fungerar. Exempelvis hade man kunnat bedriva en komparativ longitudinell 

socialpsykologisk studie var man studerade en arbetsgrupp som bestod av individer av samma kön, 

samma kulturella bakgrund och ungefär samma ålder, samt en annan grupp med individer av skilda 

kulturella bakgrund och etnicitet, olika kön och olika åldrar. Kompetensen hos individerna i båda 

grupper skulle i genomsnittet vara lika hög. Arbetsgrupperna skulle utföra precis samma 

arbetsuppgifter. Det hade då varit  intressant att komparativt studera hur kommunikationen och 

beslutsfattande fungerar, hur effektiva respektive grupper är, hur kreativa de är, vilka resultat 

grupperna producerar både på kort sikt och på lång sikt.

Min intresse för den slags forskning grundar sig i min erfarenhet av att arbeta i en grupp som var 

heterogen i termer av kulturell bakgrund, etnicitet, religion, ålder och kön. Min erfarenhet visar att 

arbete i en grupp var människor har skilda bakgrund, kan vara präglad av motsättningar och 

paradoxer. Olikheter oss emellan orsakade en del missförstånd, spänningar och konflikter, vilket vi  

ibland förlorade tid och krafter på och därför var vi ibland ineffektiva. Samtidigt upplever jag att 

dessa olikheter expanderade min och andra medarbetares förståelseshorisont, orsakade personlig 

och professionell lärande, utveckling, kreativa problemlösningar och med det också en stor 

arbetstillfredställelse. Som följd av detta också bättre resultat för verksamheten vi arbetade i. Jag 

anser att mångfaldsledning är avgörande viktig för att mångfald skall kunna bringa goda resultat   

för organisationer och för de anställdas arbetstillfredställelse. Att arbeta med mångfald är dock 

också något man endast kan lära sig i praktiken tror jag, igenom att prova, misslyckas, förstå och 

reflektera kring sina misstag, lära och lyckas nästa gång.
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