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I Sverige finns idag ingen enhetlig definition av begreppet mångfald. Begreppet är mångfacetterat, 

men handlar om våra (o)likheter. Inom många organisationer definieras mångfald utifrån 

diskrimineringslagens sju diskrimineringsgrunder etnisk tillhörighet, funktionshinder, kön, 

könsöverskridande identitet eller uttryck, religion, sexuell läggning och ålder, medan andra 

definierar mångfaldsbegreppet enbart utifrån etnicitet och/eller kön.  

Vi fann det med bakgrund i ovanstående av intresse att genomföra en undersökning om hur 

anställda inom en organisation ser på mångfald. I vår studie har en fenomenografisk metodologisk 

ansats använts varpå vi fokuserar på de anställdas olika uppfattningar. Förhoppningen är att bidra 

till lärande kring, och förståelse för, mångfaldsbegreppet, mångfaldsarbeten samt hur mångfald 

kan främjas. 

Ur studien framkom kvalitativt skilda uppfattningar om innebörden av begreppet mångfald 

då det relaterades till individen, etnicitet, alla människors lika värde samt till kategoriseringar, 

fördomar och diskriminering. Ur studien framkom vidare olika uppfattningar om det 

organisatoriska mångfaldsarbetet utifrån verksamhetsperspektiv, påverkansmöjlighet, 

arbetsfördelning och gruppdynamik, samt gällande organisationens och individens ansvar för 

främjande av detta arbete. 

Ur resultatet framkom att organisationer aktivt behöver arbeta med frågan samtidigt som 

individer bör reflektera över sig själva och varandra för att på så vis utveckla en välkomnade och 

inkluderande organisationskultur där (o)likheter tillvaratas och värdesätts. 

Sökord: Diskriminering, Inkluderande organisation, Intersektionalitet, Mångfald, 
Mångfaldsarbete, Mångfaldsbegreppet, (O)likheter 
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Genom vår utbildning till personalvetare har vår kunskap gällande praktiskt mångfaldsarbete 

inom organisationer utvecklats och fördjupats varpå vi nu önskar undersöka synen på mångfald 

och mångfaldsarbete inom en svensk organisation. Mångfaldsarbete behöver enligt Isaksson 

(2010) tydliggöras för att möjliggöra ett större lärande i frågan, varpå detta blir en central aspekt 

i vårt examensarbete. 

Enligt såväl Fägerlind (2012) som Ulfsdotter Eriksson (2013) är mångfald en 

flerdimensionell fråga och bör därför behandlas ur flera perspektiv. Organisationer bör lära från 

tidigare erfarenheter såväl internt som externt och horisontellt, för att på så sätt möjliggöra ett 

proaktivt arbete med frågan. Kunskap föregås av ett lärande (Isaksson, 2010), vilket är centralt 

för att bedriva ett lyckosamt mångfaldsarbete och vi ser därför en nytta med vidare studier kring 

hur mångfald upplevs inom en svensk organisation.  

I Sverige finns det enligt Fägerlind (2012) ingen enhetlig definition av begreppet mångfald. 

Begreppet är mångfacetterat, men handlar om våra (o)likheter. Inom många organisationer 

definieras mångfald utifrån diskrimineringslagens sju diskrimineringsgrunder etnisk tillhörighet, 

funktionshinder, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, religion, sexuell läggning, och 

ålder (Fägerlind, 2012), men andra definierar mångfaldsbegreppet enbart utifrån etnicitet 

(Kalonaityte, 2010) och/eller kön (Andersson, 2013). För att nå ett gemensamt angreppsätt 

beträffande mångfald menar Isaksson (2010) att det är av stor vikt att skilda synsätt synliggörs 

och rådande kategoriseringar utmanas,  för att på så vis skapa en inkluderande 

organisationskultur där (o)lika individer naturligt samspelar med varandra.  

Organisationer har en viktig roll gällande inkludering, likabehandling och rättvisa då deras 

arbete mot att inkludera samtliga individer anses vara av större vikt än att arbeta mot 

bostadssegregation. (O)likheter behöver diskuteras och begreppet lyftas, då mångfald på 

arbetsplatser är viktigare för att motverka fördomar än uppblandade bostadsområden. 

Arbetsplatser får individer att interagera med varandra då (o)lika grupper exponeras för 

varandra, och samarbete mellan individer naturligt uppstår (Kokkonen, Esaiasson, & Gilljam, 

2014).  

Blandade arbetsgrupper genererar positiva effekter för organisationer och medarbetare 

genom exempelvis bättre klimat på arbetsplatsen, öppnare kommunikation och ökad kreativitet 

(Roth, 2004). Vägen dit är dock inte alltid enkel då förställningar om andra människor utifrån 

egna värderingar och synsätt kan skapa en omedveten organisationskultur (de los Reyes, 2000) 

där normer upprätthålls och påverkar hur människor interagerar med varandra (Ohlsson 

Sandahl, 2015). En betydande del av mångfaldsarbete är därför att regelbundet analysera, 

diskutera och granska invanda arbetssätt och processer inom organisationen (Isaksson, 2010), 

vilket även påtalas av Ohlsson Sandahl (2015)  då hon menar att det är av största vikt att ständigt 

utmana invanda strukturer för att uppnå en inkluderande organisationskultur där alla människor 

ges samma möjligheter. 
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Då mångfaldsbegreppet är mångfacetterat (Fägerlind, 2012) kommer vi inledningsvis att beskriva 

begreppets olika dimensioner. I förhållande till mångfald är det även viktigt att kunna tala om 

makt och orättvisor (Isaksson, 2010) varpå vi sedan redogör för begreppen diskriminering och 

intersektionalitet. Slutligen beskrivs mångfaldsarbetens praktiska tillämpning och dess betydelse 

för såväl organisationer som individer. 

2.1 Mångfaldsbegreppet 

Mångfaldsbegreppet kan vara svårt att definiera (Isaksson, 2010). Det handlar dels om 

diskrimineringslagens sju diskrimineringsgrunder (Fägerlind, 2012), men även om generell 

likabehandling (Lehto & Lindholm, 2014) och det är viktigt att se till alla dimensioner och dess 

relation till varandra (Isaksson, 2010).  

Mångfald handlar om olikheter och likheter (Fägerlind, 2012), men används idag 

huvudsakligen med fokus på olikheter mellan grupper (Falsafi, 2004). De los Reyes och 

Martinsson (2005), menar att denna fokusering på olikheter kan stärka redan existerande 

kategoriseringar om att människor faktiskt är olika. Inom mångfaldsforskning poängterats ofta 

skillnader mellan människor utifrån deras inre egenskaper och kvalitéer istället för att betrakta 

mångfalden som en effekt av sociala processer (Eriksson-Zetterquist & Styhre, 2007). Forskning 

bedrivs med en vilja att lyfta de positiva effekterna av skillnader, men trots detta görs 

kategoriseringar av individer och grupper som då bidrar till att förstärka synen på olikheter (de 

los Reyes, 2001). Skillnadsperspektiv grundar sig på att människor är olika, och på att 

individuella skillnader tillskrivs individer utifrån deras erfarenheter och roller. Dessa skillnader 

värderas också olika, vilket kan vara problematiskt, då fokus för att uppnå mångfald istället bör 

vara att värdera individers egenskaper och beteenden lika (Keisu, 2012).  

Tankarna om att individers olikheter kompletterar varandra bygger på idéer om 

samarbete, samhörighet och lika möjligheter. Antaganden om de förutsatta olikheterna är ofta 

laddade med positiva egenskaper vilka förutsätts skapa bättre arbetsvillkor och samhörighet 

bland de anställda. En ökad mångfald på arbetsplatsen kan ibland framställas som 

oproblematisk, men det är av vikt att även se på frågan ur ett maktperspektiv (Isaksson, 2015). I 

och med en ökad mångfald kan de som tillhör majoritetsgrupper behöva avstå från makt och 

inflytande till förmån för minoritetsgrupper (Lander, 2013). Scambor et al. (2014) påtalar dock 

vikten av att majoritetsgrupper inkluderas i mångfaldsarbetet. Enligt Isaksson (2015) kan 

maktperspektivet vara en grogrund för diskriminering varpå samarbete, tillhörighet och lika 

möjligheter blir än viktigare att ta i beaktande. 

2.2 Diskriminering 

Ordet mångfald kan i viss mån innebära en motsats till ordet diskriminering. Diskriminering 

innebär särbehandling med upplevd negativ inverkan på individer eller grupper, men kan också 

ses ur ett maktperspektiv där individers olikheter systematiskt underordnas utifrån rådande 
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maktstrukturer (Roth, 2004). Isaksson (2015) påtalar att det råder tabu gällande diskussioner om 

dominerande maktstrukturer och omfördelning av denna makt i förhållande till rådande 

strukturer. Fokus läggs i större utsträckning vid individer, varpå underrepresenterade grupper 

kan hamna i skymundan, med ojämlikhet som följd. 

I arbetslivet behöver strukturer och värderingar som orsakar diskriminering och ojämlika 

villkor lyftas, utmanas och diskuteras för att på så vis bland annat generera ett lärande. När flera 

olika sociala relationer dessutom samspelar blir det extra viktigt att synliggöra konflikter som kan 

uppkomma mellan olika perspektiv och idéer. Det är viktigt att tala om makt och orättvisa, för att 

på så vis komma åt maktperspektiv som behöver utmanas (Isaksson, 2010). Fördomar, attityder 

och värderingar som vi alla bär med oss utgör ofta en källa till diskriminering (Roth, 2004) och 

innebär inte bara problem för organisationer utan även för samhället i stort (Lehto & Lindholm, 

2014).  

För att undvika missgynnande handlingar inom arbetslivet skall arbetsgivare följa 

Diskrimineringslagen (Fägerlind, 2012).  Diskrimineringslagstiftningen har utvecklats från att till 

en början endast inkludera likabehandling mellan individer, till att numer även inkludera den 

indirekta diskriminering som kan ske genom arbetsplatsers invanda normer och ageranden 

(Kantola & Nousiainen, 2009). Diskrimineringslagen kräver att arbetsgivare arbetar med aktiva 

åtgärder för att undvika diskriminering, men i dagsläget gäller detta endast utifrån 

diskrimineringsgrunderna kön, etnisk tillhörighet och religiös trosuppfattning (Fägerlind, 2012). 

Roth (2004) påtalar dock problematiken med att ge vissa diskrimineringsgrunder större 

utrymme än andra, då det skapar konkurrens mellan begreppen och därmed får negativa 

konsekvenser för ett praktiskt mångfaldsarbete.  

2.3 Intersektionalitet 

Ofta behandlas endast en av diskrimineringsgrunderna, men då det många gånger föreligger en 

dynamisk relation mellan olika kategorier är det av stor vikt att anta ett 

intersektionalitetsperspektiv gällande mångfald och därmed diskriminering (Eriksson-

Zetterquist & Styhre, 2007). Individer kan sällan kategoriseras utifrån endast en 

diskrimineringsgrund (SOU 2014:34). Samtliga kategorier samverkar (Diedrich, Eriksson-

Zetterquist, & Styhre, 2011) vilket innebär att exempelvis individer inom gruppen kön även kan 

tillhöra andra olika grupper såsom gällande olika etniska bakgrunder, åldrar, sexuella läggningar 

och/eller funktionshinder (SOU 2014:34).  

Genom intersektionalitet påvisas hur olika maktordningar samspelar och kan skapa 

ojämlika kategoriseringar, vilket kan ge förståelse för hur en individs situation inom en 

organisation ser ut (Eriksson-Zetterquist & Styhre, 2007). Acker (2006) beskriver hur hierarkier 

inom organisationer konstant skapas och reproduceras utifrån invanda föreställningar om 

exempelvis kön samt etnicitet och hur svårt det är att utmana sådana invanda organisatoriska 

strukturer, Acker menar vidare att organisationer måste arbeta aktivt med frågan för att lyfta upp 

och synliggöra (o)rättvisor. 

 Intersektionalitetsperspektiv är ett tillvägagångssätt för att påvisa problemen med 

ojämlika kategoriseringar och rådande maktstrukturer på arbetsplatser. Ambitionen med 
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perspektivet är att synliggöra strukturer och därmed skapa förändring för underordnade grupper 

(SOU 2014:34). Isaksson (2010) anser att jämlikhet i arbetslivet kan uppnås genom just 

synliggörande av strukturer, vilket Fägerlind (2012) menar att ett praktiskt mångfaldsarbete 

inledningsvis bör syfta till för att sedan mynna ut i ett större lärande kring frågan.    

2.4 Mångfaldsarbete i praktiken 

Anledningar till att bedriva ett aktivt mångfaldsarbete kan vara många, drivkrafter för arbetet kan 

exempelvis vara rättvisa, samhällsansvar, ökad delaktighet, hållbar utveckling samt 

varumärkesuppbyggnad. Organisationer med blandade arbetsgrupper ger ofta positiva effekter 

såsom bättre klimat på arbetsplatsen, öppnare kommunikation, ökad kreativitet och 

marknadsandelar samt en högre vinst. Detta är centrala aspekter för alla organisationer, varpå ett 

aktivt mångfaldsarbete är till stor nytta för såväl organisationskulturen och lönsamheten (Roth, 

2004) som för ett ökat lärande (Isaksson, 2010). 

För att undersöka mångfaldsbegreppet har Emami och Safipour (2013) konstruerat ett 

medvetenhetsverktyg gällande mångfald med syftet att utvärdera anställdas medvetenhet och 

acceptans rörande begreppet. Genom pilotstudier tydliggjordes att vissa ord så som etnicitet samt 

diskriminering skapade förvirring och olust hos de anställda. Medarbetare hade därmed svårt att 

ge sin syn på saken varpå de orden ersattes med mindre laddade synonymer. Såväl Isaksson 

(2010) som Fägerlind (2012) anser dock att laddade begrepp skall diskuteras varpå obekväma 

begrepp inte bör ersättas utan istället lyftas för diskussion och därigenom generera en ökad 

förståelse. Resultatet av Emami och Safipours (2013) pilotstudie visade dock att testet kan vara 

bra som ett första steg till att förstå de utmaningar som mångfald innebär samt den medvetenhet 

som finns hos de anställda kring begreppet, vilket både Fägerlind (2012) och Isaksson (2010) 

påtalar vara av vikt gällande utveckling av mångfaldsarbete.  

Omanović (2013) beskriver svårigheter med att bedriva ett aktivt mångfaldsarbete, trots att 

arbetet initierats av organisationen. Gällande mångfaldsarbete behöver nyckelpersoner ges 

handlingsutrymme för att de ska kunna bedriva sitt arbete och uppnå resultat. Även Fägerlind 

(2012) menar att nyckelpersoner skall ges stöd och handlingsutrymme i sitt mångfaldsarbete, 

Omanović (2013) påtalar dock att detta stöd kan brista om arbetet inte är gemensamt accepterat 

inom hela organisationen. Det är därför lätt att mångfaldsarbeten ses som affärsstrategier, då det 

kan vara lättare att motivera arbetet ur det perspektivet för att uppnå gemensam acceptans inom 

organisationen.  

I de fall en nyckelperson gällande mångfaldsarbete utses kan uppdraget innebära 

framtagande av styrdokument och policys, samt upphandling och planering av 

utbildningsinsatser (Fägerlind, 2012). Användandet av styrdokument, policys och utbildningar 

gällande mångfald är enligt Isaksson (2010) ett bra tillvägagångssätt för att finna ett gemensamt 

angreppssätt.  

För att det gemensamma angreppssättet ska genomsyra hela organisationen och leda till en 

lyckosam implementering bör informationsspridning kring arbetet vara en central fråga (Keisu, 

2012). Samtliga medarbetare bör involveras i arbetet och ges möjlighet att bidra samt ge sin syn 

på saken (Isaksson, 2010). Även Styhre och Tienari (2013) påtalar vikten av att alla anställda 
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involveras. De menar vidare att såväl majoritetsgruppers som minoritetsgruppers erfarenheter 

kan ge arbetet med mångfaldsfrågor extra tyngd.  

Kalonaityte (2010) menar att normer och värderingar hos de anställda kan påverka 

implementeringen av mångfaldsarbete. Organisationer kan i teorin bedriva ett aktivt och 

medvetet mångfaldsarbete, men dess praktiska tillämpning kan brista på grund av rådande 

strukturer. Strukturer bör därför regelbundet utmanas (Isaksson, 2010), och detta kan enligt 

Lehto och Lindholm (2014) exempelvis ske genom användandet av medarbetarundersökningar. I 

dessa undersökningar kan exempelvis diskriminering, ojämlikhet samt orättvisor tydliggöras på 

såväl individ- som organisationsnivå. Även Fägerlind (2012) menar att 

medarbetarundersökningar kan vara ett sätt att få insikt kring anställdas uppfattningar om 

arbetsplatsens kultur och de anställdas situation. Medarbetarundersökningar kan sedan utgöra 

en god grund för utarbetande av dokument och strategier gällande mångfaldsarbete (Lehto & 

Lindholm, 2014).  

2.5 Organisatoriskt mångfaldsarbete  

Isaksson (2010) och Fägerlind (2012) påtalar några av de viktigaste aspekterna av ett 

mångfaldsarbete och menar att det bör vara en ständigt pågående process som genomsyrar hela 

organisationen på alla nivåer, samt så väl internt som externt.  

Då minoritetsgrupper löper större risk att drabbas av arbetsplatsrelaterade problem är ett 

proaktivt mångfaldsarbete av stor vikt (Bryngelsson, Bacchus Hertzman, & Fritzel, 2011). En 

organisation som bedriver ett aktivt mångfaldsarbete och strävar efter mångfald bland de 

anställda med fokus på lärande och utveckling, är de organisationer som enligt Fägerlind (2012) 

får ut mest av mångfalden. De anställdas kunskaper och erfarenheter kring frågan bör diskuteras 

och arbetet bör prägla hela organisationen (Isaksson, 2010), då ett första steg mot att förstå de 

utmaningar som mångfaldsarbete kan innebära är att tydliggöra de anställdas värderingar 

(Emami & Safipour, 2013). Även Keisu (2012) påtalar vikten av att olika uppfattningar tydliggörs, 

för att på så vis kunna bedriva ett så effektivt utvecklingsarbete som möjligt. Organisationer bör 

skapa en kultur där anställda ges möjlighet att ifrågasätta och utmana rådande normer och 

arbetssätt. En sådan inkluderande kultur förväntas generera ökat lärande och bidra till utveckling 

(Fägerlind, 2012).  

2.6 Inkluderande organisationskultur  

Organisationskulturer skapas enligt Bang (1999) genom uppsättningar av gemensamma normer, 

värderingar och uppfattningar som delas av de anställda i en organisation, vilka utvecklas när de 

anställda samverkar med varandra och sin omvärld. Organisationskultur kan ibland förklaras 

som den kultur som sitter i väggarna inom en organisation. Ett sådant synsätt kan dock vara 

problematiskt då detta kan innebära att individer fråntas sitt ansvar för den gemensamma 

kulturen, varpå diskriminering kan uppstå (Ohlsson Sandahl, 2015).  

En organisationskultur kan även skapas utifrån individers egna värderingar och synsätt, 

samt genom hur förställningar reproduceras inom organisationen  (de los Reyes, 2000). Alla 

människor är med och bidrar till att upprätthålla normer på ett eller annat sätt, och det är viktigt 
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att uppmärksamma hur dessa normer påverkar människors agerande gentemot varandra 

(Ohlsson Sandahl, 2015). Omedvetenhet kring styrande värderingar och förhållningssätt kan leda 

till att rådande normer uppfattas som naturliga, trots att de kan innebära exempelvis 

särbehandling eller diskriminering (de los Reyes, 2000).  

Klassifikation är en central del av organisering varpå individer inom organisationer kan 

komma att exkluderas utifrån de normer och kategoriseringar som upprätthålls inom 

organisationer. Dessa klassificeringar konstrueras omedvetet utifrån rådande maktförhållanden 

(Diedrich, Eriksson-Zetterquist, & Styhre, 2011). Även De los Reyes (2000) påtalar hur rådande 

normer samt uppfattningar om olikheter kan befästa interna strukturer och hierarkier, och 

menar att begreppet mångfald kan vara en utgångspunkt för att förutsättningslöst diskutera 

organisatoriska processer och strukturer som gör skillnad mellan grupper och mellan individer 

och därmed leder till att en organisationskultur uppstår. 

Samtliga av organisationens anställda medverkar eller motarbetar en inkluderande 

organisationskultur genom sitt agerande (Acker, 2006). För att nå ett gemensamt angreppssätt 

gällande arbete mot en inkluderande organisationskultur bör strukturer analyseras, kunskap och 

vilja finnas samt ett tydligt arbetssätt vara utformat (Ohlsson Sandahl, 2015). I detta arbete är 

ledning och chefer av stor betydelse då det är de som leder arbetet och utformar de aktiviteter 

som bör syfta till en inkluderande organisationskultur, vilken därmed leder till mångfald 

(Fägerlind, 2012).  

Att analysera, diskutera och granska strukturer och processer inom organisationen är en 

viktig del av mångfaldsarbetet om avsikten är att öka lärandet och utveckla verksamheten 

(Isaksson, 2010). Arbetet med att utmana invanda strukturer bör ständigt pågå genom 

diskussioner i ledningsgrupper, på arbetsplatsträffar, i fikarummet och därmed genomsyra hela 

organisationen och dess samtliga nivåer för att en inkluderande organisationskultur ska uppnås 

(Ohlsson Sandahl, 2015). 

  



 

7 

 
 

 

 

Det första steget mot att förstå och därmed acceptera värdet av (o)likheter är att starta inom sig 

själv (de los Reyes & Martinsson, 2005). Att aktivt fundera över sin egen världsbild och sina egna 

uppfattningar är grunden för att kunna utveckla sig själv och därmed sin förståelse för andra 

(Fägerlind, 2012). Vi ämnar undersöka hur anställda inom en organisation ser på mångfald 

genom att utforska hur mångfaldsbegreppet uppfattas, hur mångfaldsarbete upplevs samt hur 

mångfaldsarbete kan främjas då mångfaldsarbete behöver tydliggöras för att möjliggöra ett större 

lärande i frågan. Nedan presenteras undersökningens syfte och frågeställningar. 

3.1 Syfte 

Att undersöka hur anställda inom en organisation ser på mångfald. 

3.2 Frågeställningar 

 Hur uppfattar anställda inom en organisation begreppet mångfald? 

 

 Hur upplevs det organisatoriska mångfaldsarbetet? 

 

 Hur kan organisationen främja mångfald? 

  

3 Syfte och frågeställningar 
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Begreppet metod innefattar datainsamling, urvalsförfarande och analysmetodik. Det är av stor 

vikt att val av metoder och tekniker är välgrundade och medvetet utvalda för den specifika 

undersökningen för att undersökningen ska generera så mycket kunskap och förståelse som 

möjligt (Bryman, 2011). Vi har vid framtagandet av metod till vår undersökning utgått från 

Brymans inrådan om att göra välgrundade och medvetna val för att säkerställa en så tillförlitlig 

undersökning som möjligt. Nedan kommer våra metodval beskrivas och klargöras. 

4.1 Metodologisk ansats 

Vi har genomfört en kvalitativ studie med en fenomenografisk ansats. En kvalitativ studie 

rekommenderas när studiens fokus är undersökningspersonernas upplevelser av världen och hur 

de beskriver den (Bryman, 2011), varpå vi ansåg denna metod passande för vår studie kring 

upplevelsen av mångfald i en organisation. Enligt Kvale och Brinkmann (2014) genererar en 

kvalitativ metod insikt kring undersökningspersonernas erfarenheter och syn på omvärlden, 

vilket är i linje med vårt syfte.  

En metodansats inom det kvalitativa området är fenomenografi vars avsikt är att beskriva 

individers olika tankar om fenomen i deras omvärld (Dahlgren & Johansson, 2009). 

Fenomenografin utgår vidare från att individers olika uppfattningar om sin omvärld genererar ett 

ökat lärande och en ökad förståelse (Marton, Dahlgren, Svensson & Säljö, 1999). Då vi i denna 

studie söker efter hur mångfaldsbegreppet framstår och vilken innebörd det kan få för olika 

individer är fenomenografi enligt Larsson (1986) en lämplig metodologisk ansats.  

Den fenomenografiska ansatsen är vidare lämplig när olikheter kring synen på ett fenomen 

är av intresse (Alexandersson, 1994). Den är även passande för vår studie då vi önskar synliggöra 

hur olika individer genom olika erfarenheter kan ha olika relationer till mångfald, vilket då ger 

dem olika kunskaper, förutsättningar samt synsätt. 

4.2 Urval 

Då den fenomenografiska ansatsens huvudsyfte är att finna olikheter gällande ett fenomen kan 

strategiska urval av intervjupersoner lämpligen göras. Fokus skall vara på variationer, samt att 

respondenterna faktiskt har en uppfattning om fenomenet. De ska ha en tanke om vad fenomenet 

är för att kunna beskriva hur de upplever det (Alexandersson, 1994).  

Vi har utifrån ovanstående resonemang valt respondenter från en organisation med ett 

uttalat mångfaldstänk där organisationen stävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är 

fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla (Organisationens hemsida, 2016), med en 

förhoppning om att individerna inom organisationen därmed ska inneha en uppfattning om 

begreppet. Urvalet har vidare gjorts utifrån varierande åldrar och befattningar samt utifrån 

organisationens olika verksamhetsområden. Därmed valdes en förskollärare, en arbetsterapeut, 

en sekreterare, en lärare, en undersköterska samt en enhetschef ut, med syftet att nå en variation 

av respondenter.  

4 Metod 
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Ett strategiskt urval används ofta av kvalitativa forskare då de önskar intervjua individer 

som är relevanta i förhållande till undersökningen syfte (Bryman, 2011). Då variationsbredd är av 

stor vikt inom fenomenografi kan respondenter handplockas i förhållande till olika kriterier 

(Alexandersson, 1994), vilket vi tog i beaktande gällande vårt urval.  

4.3 Datainsamlingsinstrument 

Datainsamlingen har genomförts genom semistrukturerade intervjuer. Då Alvehus (2013) menar 

att intervjuer är lämpliga för att ta reda på hur individer upplever, tänker och känner kring olika 

händelser, begrepp och fenomen ansåg vi denna datainsamlingsmetod relevant i förhållande till 

vårt syfte. Då vi önskade nå intervjupersonernas beskrivningar av sina uppfattningar följde vi 

Kvale och Brinkmans (2014) rekommendationer om att använda semistrukturerade intervjuer. 

Semistrukturerade intervjuer ger forskaren frihet att följa upp intervjufrågorna genom 

användandet av följdfrågor (Thomas, 2016), något vi ansåg relevant för att bland annat nå våra 

intervjupersoners syn på mångfaldsbegreppets samtliga dimensioner.  

Intervjuer är en vanlig insamlingsmetod inom fenomenografi och ofta används den 

semistrukturerade varianten (Alexandersson, 1994). Frågorna bör utformas öppna och utan fasta 

svarsalternativ, då syftet inte skall vara att söka efter ett rätt eller lämpligt svar (Bjørndal, 2005). 

Med bakgrund i detta utformade vi vår intervjuguide (bilaga 1) med öppna frågor, där 

intervjupersonerna gavs frihet att utforma svaren utifrån sin egen uppfattning och sina egna 

tankar.  

4.4 Genomförande 

Vi genomförde som tidigare nämnts semistrukturerade intervjuer, vilka baserades på vår 

intervjuguide (bilaga 1). I en semistrukturerad intervju behöver frågorna inte komma i samma 

ordning som i intervjuguiden (Bryman, 2011), varpå vi förhöll oss flexibla till intervjuguiden och 

istället fokuserade på respondenternas svar och lät intervjun struktureras utefter dessa. Då vi inte 

följde intervjuguidens ordningsföljd bockade vi av frågorna när de behandlats för att på så sätt 

säkerställa att samtliga frågor besvarades, vilket Larsson (1986) framhåller som viktigt. 

Fenomenografiska studier har som gemensam nämnare att de bandas för att sedan 

transkriberas (Alexandersson, 1994), varpå vi använt oss av detta tillvägagångssätt. Vid 

transkriberandet är det av vikt att forskaren väljer vilken nivå av noggrannhet denne vill använda 

(Bjørndal, 2005) och sedan konsekvent förhåller sig till den (Tholander & Thunqvist Cekaite, 

2009). Vi har utifrån ovanstående rekommendation transkriberat ordagrant, vilket innebär att vi 

inkluderat exempelvis pauser och hummanden. Detta tillvägagångssätt kan säkerställa ett 

grundligt och tillförlitligt analysarbete (Bjørndal, 2005), vilket vi anser viktigt då vi fördelat 

intervjuerna emellan oss. Tillvägagångssättet valde vi även då det i fenomenografiska intervjuer 

är viktigt att få så uttömmande svar som möjligt (Dahlgren & Johansson, 2009), vilket vi ansåg 

oss lättast uppnå genom att genomföra enskilda intervjuer. Intervjuerna tog mellan 15-30 

minuter vardera, och de genomfördes på ostörda platser vilka var bekanta för intervjupersonerna 

då vi önskade nå en så öppen intervjusituation som möjligt. 
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4.5 Analys 

Vår analysmetod utgörs som tidigare nämnts av fenomenografi då vi fokuserar på de olika 

uppfattningar intervjupersonerna har kring begreppet mångfald. Nedan kommer den 

fenomenografiska analysmetodiken förklaras och beskrivas utifrån dess lämplighet i förhållande 

till vår studie, och sedan även det tillvägagångssätt vi använt oss av. 

4.5.1 Fenomenografisk analysmetodik 

Fenomenografi fokuserar på människors olika uppfattningar om sin omvärld (Larsson, 1986). 

Det är i och med detta inte fenomenet i sig som är intressant utan snarare hur det uppfattas 

(Alexandersson, 1994), vilket vi därmed fokuserat på under vår analysprocess. Utifrån en 

fenomenografisk analysmetodik är förhoppningen att bidra till lärande och förståelse av 

omvärlden utifrån individers olika uppfattningar (Dahlgren & Johansson, 2009).  

En analys ur ett fenomenografiskt perspektiv bör ske genom att forskaren inledningsvis 

skapar sig ett helhetsintryck utifrån sitt insamlade material, för att synliggöra variationer genom 

att tydliggöra likheter och skillnader. Därefter bör materialet kategoriseras för att en mer 

systematisk analys ska kunna genomföras (Alexandersson, 1994). Vi har i vår analys utgått från 

Dahlgren och Johanssons (2009) fenomenografiska analysmodell vilken berör hela 

analysprocessen från inläsning till kategorisering.  

4.5.2 Tillvägagångssätt 

Vår analys är som tidigare nämnts inspirerad av Dahlgren och Johanssons (2009) 

fenomenografiska analysmodell. Vi inledde vår analys med att läsa igenom de transkriberade 

intervjuerna flertalet gånger vardera. I samband med genomläsningen gjorde vi även 

understrykningar i materialet för att på så vis markera betydelsefulla uttalanden.  Markeringarna 

av betydelsefulla uttalanden var till hjälp under analysen, då vi kondenserade materialet genom 

att färgmarkera, klippa ut och gruppera de betydelsefulla delarna, med variationer i fokus. 

Grunden till resultatet lades genom att vi läste och diskuterade det insamlade materialet om och 

om igen och grupperade det i förhållande till likheter och skillnader. 

Grupperingarna användes för att artikulera kategorierna, vilka sedan även namngav 

resultatets rubriker. Vi utgick enbart från variationer i respondenternas berättelser i förhållande 

till de olika kategorierna, då vi i enlighet med den fenomenografiska ansatsen önskade tydliggöra 

de olika upplevelserna och erfarenheterna som framkommit under intervjuerna.  

Vi genomförde slutligen en granskning av de framkomna rubrikerna, och insåg att flera av 

dem kunde slås samman varpå de omstrukturerades, då meningen är att varje kategori ska vara 

unik och uttömmande. För att på ett gott sätt kunna presentera resultatet avslutade vi vår analys 

med att skapa ett dokument där samtliga betydelsefulla uttalanden sorterades in under varje unik 

kategori, vilket var till stor hjälp vid resultatförfattandet. 

4.6 Forskningsetiska överväganden 

Forskaren har ett ansvar för samtliga individer som påverkas av forskningen, varpå stora krav 

ställs vid att forskningsprocessen blir korrekt genomförd (Hermenén, et al., 2011).  

Vetenskapsrådet (2002) beskriver förutom kraven på forskningens kvalitet att forskningen även 
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ska uppnå forskningskravet, vilket innebär att forskningen skall vara väsentlig, se till att 

kunskaper fördjupas och utvecklas, samt att metodiken förbättras. Det finns även ett 

individskyddskrav som innebär att de inblandade individerna inte skall utsättas för någon form 

av psykisk- eller fysisk skada, förödmjukelse eller kränkning i samband med forskningen 

(Hermenén, et al., 2011) samt allmänna krav på hur forskningen skall genomföras 

(Vetenskapsrådet, 2002), vilka redogörs för nedan. 

4.6.1 Informationskrav 

Forskaren ska informera deltagare i forskningen om villkoren och uppgiften de har i 

forskningsprocessen. Informationen ska behandla samtliga aspekter av forskningen som kan 

tänkas påverka respondenterna, och därmed deras vilja att delta (Vetenskapsrådet, 2002). För att 

uppnå detta krav gav vi vid första kontakten deltagarna tydlig information, vilken vi höll relativ 

kortfattad utifrån Vetenskapsrådets (2002) rekommendation. Så som Forsman (1997) föreslår 

säkerställde vi även att deltagarna förstått vår information korrekt genom att vi upprepade 

informationen i anslutning till intervjutillfället, och därefter än en gång frågade om de ville delta i 

vår studie. 

4.6.2 Samtyckeskrav 

Vetenskapsrådet (2002) framhåller att deltagare i en studie själva har rätt att bestämma över sin 

medverkan, och det står deltagaren helt fritt att när som avbryta sitt deltagande. Som tidigare 

nämnts säkerställde vi att deltagarna ville delta i vår studie, och de informerades tydligt om att de 

när som hade möjlighet att avbryta sin medverkan om så önskades.  

4.6.3 Konfidentialitetskrav 

Deltagare i en forskning skall ges största möjliga konfidentialitet vilket innebär att deltagarna i 

möjligaste mån ska avidentifieras (Vetenskapsrådet, 2002), vilket exempelvis kan ske genom att 

personlig information plockas bort ut materialet (Forsman, 1997). För att förhålla oss till 

konfidentialitetskravet har vi i studien utelämnat namn, ålder och kön på deltagarna. Vi har även 

utelämnat vilken organisation de arbetar för, och redogör endast för deras befattning. Forskaren 

kan aldrig garantera full anonymitet då det i vissa situationer kan vara befogat att delge 

utomstående delar av materialet (Hermenén, et al., 2011). Vi informerade deltagarna om att de i 

studien är avidentifierade, men även om att delar av materialet skulle kunna begäras ut av 

exempelvis examinator, varpå vi inte kunde utlova full anonymitet. 

4.6.4 Nyttjandekrav 

Insamlat material får endast användas för forskningsändamål. Gällande utlämning av material 

för andra forskningsändamål måste samtycke ges från den deltagaren, om detta kan komma att 

påverka den enskilde (Vetenskapsrådet, 2002) varpå stor vikt läggs vid att forskaren behandlar 

materialet och resultatet korrekt (Forsman, 1997). Vi delgav deltagarna syftet med studien, och 

beskrev tydligt inom vilket sammanhang materialet skulle komma att användas. 
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4.7 Validitet och reliabilitet 

Generellt sett kan forskningsprocessen innebära två problem, ett direkt gällande mål och medel, 

och ett indirekt gällande hur dessa mål och medel moraliskt samt etiskt ska behandlas (Forsman, 

1997). Ur etisk synpunkt bör individer, platser och sammanhang avidentifieras, men detta kan 

innebära att validiteten blir lidande. I och med avidentifiering kan viktig information gällande 

analysen förloras, varpå en konflikt mellan etik och validitet uppstår (Larsson, 1994).  

Vår förhoppning med studien är att ge läsaren möjlighet att se på begreppet mångfald ur 

nya synvinklar, vilket enligt Fejes och Thornberg (2009) kan ge en studie ett heuristiskt värde och 

därmed öka dess validitet. De menar vidare att validitet kan uppnås genom att resultatet har ett 

värde för praktiken genom sin användbarhet. Generalisering av kvalitativa studier är dock 

problematisk då studiernas respondenter exempelvis väljs genom strategiska urval vilka inte 

brukar vara särskilt omfattande, och resultat av en studie blir följaktligen inte jämförbart med 

hela populationen (Fejes & Thornberg, 2009). En generalisering utifrån vår studie kan därmed 

vara svår att göra, men vi anser studien värdefull då uppfattningar om mångfaldsbegreppets olika 

dimensioner är av stor vikt för ett ökat lärande kring begreppet. 

Alexandersson (1994) menar att fenomenografiska undersökningsresultat kan betraktas 

som upptäckter, vilket gör att reliabiliteten i en fenomenografisk studie delvis kan säkerställas 

genom citat ur intervjuerna. Dessa citat kan ge belägg för gjorda kategoriseringar, något vi tog i 

beaktande under denna del av vår studies genomförande. Det finns en invändning gällande 

intervjuers reliabilitet, det vill säga dess tillförlitlighet, då olika intervjuare kan finna olika 

resultat (Kvale & Brinkmann, 2014). Vi anser att vår studies reliabilitet till viss del har säkerställts 

genom att vi är två personer som analyserar och tolkar materialet. Alexandersson (1994) påtalar 

vikten av medbedömning kring fenomenografiska studier, och menar att en samstämmighet så 

som vår då ger resultatet reliabilitet. 

Då analyser inom fenomenografin grundar sig på tolkningar är det av stor vikt att 

forskaren tydligt beskriver de resonemang som förs gällande analyser i förhållande till det 

insamlade materialet (Alexandersson, 1994). Dessa resonemang påverkar studiens validitet, det 

vill säga hur trovärdig studien anses vara (Bryman, 2011), varpå vi utifrån vad Allwood och 

Erikson (2010) förslår beskrivit vår metod så utförligt som möjligt. Även Fejes och Thornberg 

(2009) påtalar vikten av att resultatet av datainsamlingen är tydligt, välförankrat och 

övertygande beskrivet för att en studie skall anses vara trovärdig, och därmed uppnå validitet. 

4.8 Presentation av resultatet 

Inom fenomenografin benämns resultatet som utfallsrum, vilka består av olika kategorier 

(Alexandersson, 1994). Genom vår analysmetod framkom tre huvudkategorier samt tio 

underkategorier i vårt utfallsrum, vilka användes till att skapa resultatets rubriker. Vi inleder 

resultatdelen med att redogöra för synen på mångfaldsbegreppet i förhållande till individuella 

egenskaper, etnicitet, människors lika värde samt kategoriseringar, fördomar och diskriminering.  

Sedan redogörs för respondenternas uppfattningar om organisationens mångfaldsarbete utifrån 

verksamheten, möjligheter att påverka, arbetsfördelning och gruppdynamik. Slutligen behandlas 
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uppfattningar kring hur mångfaldsarbetet kan främjas och organisationens respektive individens 

ansvar för detta.  

Utifrån Larssons (1986) rekommendationer presenteras de framkomna kategorierna 

tillsammans med relevanta citat, vilka vi anser illustrera de olika kategorierna. Respondenterna 

kommer från olika verksamhetsområden och innehar olika titlar, vilka vi använder vid 

presentationen av resultatet med syftet att ge en ökad dimension till citeringarna.  
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Nedan presenteras våra respondenters syn på mångfald, mångfaldsarbete och främjande av 

mångfald. Vi tydliggör de kvalitativt skilda uppfattningarna som framkom i vårt resultat genom 

kategoriseringar i förhållande till våra forskningsfrågor.  

5.1 Olika uppfattningar om begreppet mångfald 

Mångfald relaterades av respondenterna till individen, etnisk tillhörighet, alla människors lika 

värde samt till kategoriseringar, fördomar och diskriminering. Ur studien framkom att begreppet 

upplevs komplext, då exempelvis Förskolläraren menar att begreppet är intressant men svårt att 

greppa. Arbetsterapeuten satte ord på komplexiteten genom att hen inledningsvis sade ”det är 

nog det som gör mig mest bekymrad nu […] att jag egentligen inte har koll på begreppet”. 

5.1.1 Individen i fokus 

Begreppet mångfald relateras i vår studie till personligheter, vilket enligt respondenterna kan 

handla om individuella förutsättningar, egenskaper eller livserfarenheter.  

Både Sekreteraren och Enhetschefen talade om personligheten som en del av mångfald. 

Sekreteraren definierade då personligheten i förhållande till förutsättningar medan Enhetschefen 

reflekterade över personligheten utifrån individuella egenskaper. Även Läraren talade om 

individuella egenskaper och förutsättningar, och uttryckte ”när jag tänker på mångfald tänker 

jag mig […] olika livserfarenheter som man har med sig”. Läraren relaterade även begreppet till 

samhällsklasser och Förskolläraren adderade individuella åsikter till begreppet då hen sade 

”alltså mångfald tänker jag  […] politiskt ställningstagande”, varpå mångfaldsbegreppet även 

ställdes i relation till individuella ståndpunkter. 

Sekreteraren påtalade i sammanhanget att alla människor borde representeras i 

arbetslivet, men uttryckte samtidigt att ”för mig skulle det va mer naturligt att folk blandas efter 

sin kompetens”, vilket tydliggör en svårighet då arbetsplatser ska spegla samhället men samtidigt 

fokusera på individers kompetenser. 

5.1.2 Etnicitet  

I vår studie framkom att etnicitet var en dimension av begreppet mångfald. Läraren påtalade 

detta genom att hen sade ”etnisk mångfald är ju en bit också. Kulturell […] tänker jag på”, varpå 

kulturell tillhörighet ses som en del av etnicitet. 

Utifrån etnisk tillhörighet lyftes även hudfärger och religiösa uppfattningar av 

Förskolläraren, samt bärandet av olika religiösa symboler såsom slöja av Undersköterskan. 

Vidare anser Sekreteraren att etnicitet kan handla om härkomst från olika världsdelar och olika 

länder, men påtalade att det finns stora variationer inom grupper med härkomst från samma 

land, vilket kan bero på var och hur uppväxten sker. Även Enhetschefen talade om etnicitet i 

förhållande till personer från olika länder och reflekterade bland annat över integration då hen 

sade ” jag tänker på integrering […] och att vi ska försöka ha mångfald”. 

5 Resultat 



 

15 

 
 

5.1.3 Kategoriseringar, Fördomar och Diskriminering 

Respondenterna uttryckte skilda uppfattningar gällande hur (o)likheter kan komma att inkludera 

eller exkludera individer i olika situationer.  

Läraren satte diskriminering i direkt förhållande till mångfaldsbegreppet och 

Arbetsterapeuten talade om mångfaldsbegreppet utifrån exkludering och fördomar. 

Arbetsterapeuten tog även upp frågan gällande diskriminering i förhållande till mångfald på sin 

arbetsplats då hen sade ”jag tänker ju att alla är ju välkomna […] det är ju ingen som 

diskrimineras av något slag, kan jag ju inte tänka mig”. Enhetschefen menar i sammanhanget 

att vi inte väljer vilka individer som söker sig till arbetsplatsen, varpå det är viktigt att öppna upp 

för och välkomna samtliga individer till alla situationer för att undvika exkludering. 

 Även Förskolläraren talade om diskriminering i förhållande till mångfald, och reflekterade 

kring om efterfrågan av särskilda egenskaper eller olikheter kan leda till diskriminering genom 

att individer som anses ha likheter då exkluderas. Enhetschefen tog däremot upp efterfrågan av 

olikheter som en möjlighet för arbetsplatser att utvecklas, och ser inga nackdelar med en sådan 

strategi.  

Arbetsterapeuten talade vidare om det som är annorlunda för oss själva och menar att en 

ibland ”är lite rädd för det okända”. Även Sekreteraren lyfte problematiken kring individers 

rädsla för det som är okänt och menar att individer behöver mötas, och att det bör arbetas aktivt 

med frågan för att exkludering inte ska uppstå. Arbetsterapeuten uttryckte även en problematik 

gällande om ”dom man jobbar med är så enkelspåriga att dom har svårt att se […] att det blir 

krockar” kan detta leda till fördomar inom en arbetsgrupp. Undersköterskan beskrev hur de i 

dennes arbetsgrupp upplevt problem på grund av individers olikheter samt existerande fördomar 

kring dessa. Hen berättade vidare att de på arbetsplatsen genom diskussioner lyckats utmana 

fördomar och därmed ökat förståelsen för varandras likheter och olikheter.  

Förskolläraren menar att skilda tankesätt gällande olikheter kan leda till problematiska 

diskussioner eftersom ”där tycker ju vi […] olika”.  Hen menar vidare att individer inte alltid är 

medvetna om sin syn på olikheter, vilket kan leda till att olika grupper döms på förhand samt att 

exempelvis rasistiska åsikter uttrycks.  

5.1.4 Alla människors lika värde 

Vår studie påvisade uppfattningar om alla människors lika värde, exempelvis genom att 

Arbetsterapeuten reflekterade över att hen ser alla människor lika och funderade över ”vem är 

det som är lik och vem är det som är olik?”. 

Förskolläraren upplever det svårt att veta vad som är rätt och fel gällande mångfald, men 

poängterar att det oavsett handlar om alla människors lika värde. Arbetsterapeuten talade om 

delaktighet som en del av mångfald och menar då att alla individer ska ha rätt att säga sin mening 

och anses lika mycket värda. Hen definierade vidare mångfald som att ”man lägger ingen 

värdering i någonting”.  

Enhetschefen framhöll vikten av att individer blir medvetna om både sina egna och andras 

olikheter och menar att ”då inser ju folk att […] man är olika och att vi behöver va olika”, varpå 

delaktighet och likabehandling anses vara av stor vikt. 
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5.2 Olika uppfattningar om organisationens mångfaldsarbete  

Utifrån studien tydliggjordes som tidigare nämnts respondenternas olika uppfattningar om det 

organisatoriska mångfaldsarbetet vilka kan relateras till verksamhet, arbetsfördelning, 

gruppdynamik samt den möjlighet de anser sig ha att påverka arbetet. Ur studien framkom 

därmed att mångfaldsarbetet upplevs komplext och Undersköterskan poängterade att arbetet 

kring mångfaldsfrågor ofta sker underförstått, varpå komplexiteten blir ännu större. 

5.2.1 Verksamhetsfokus 

Genom vår studie framkom att mångfaldsarbete i viss mån bedrivs, men då främst i förhållande 

till barn, elever samt brukare. Detta arbete tycks vara mer uttalat då Förskolläraren uttryckte ”jag 

tycker ju det är lättare att tänka vad jag gör gentemot barnen”.  

Utifrån studien framkom vidare hur mångfaldsarbetet drar åt olika håll beroende på 

verksamhet genom exempelvis läroplaner, strävansmål och värdegrunder. Det praktiska 

mångfaldsarbetet i organisationen upplevs därmed handla om att strategier följs i förhållande till 

den verksamhet som bedrivs på respektive arbetsplats.  

Förskolläraren talade om mångfaldsarbete utifrån läroplanen, vilken de har krav på sig att 

efterfölja varpå det upplevs som en naturlig del av arbetet och är gemensamt accepterat. 

Enhetschefen beskriver hur de arbetar mycket utifrån verksamhetens värdegrund, och då främst 

ur ett brukarperspektiv. Hen lyfte bland annat ordets betydelse och sade att ”vi ska säga boende 

och inte brukare, vi ska inte säga rum utan lägenhet […] vi ska utgå från […] styrkan hos 

individen”. Även Läraren relaterade mångfaldsarbetet till verksamheten, då hen sade att ”tanken 

är […] att vi ska jobba med eleverna med mångfalden på olika sätt”. 

5.2.2 Påverkansmöjligheter 

Ur studien framkom olika uppfattningar om möjligheten att påverka det organisatoriska 

mångfaldsarbetet, och hur detta i så fall skulle kunna ske. Enhetschefen sade gällande sin 

möjlighet att påverka att ”man vill […] men det är svårt”. Läraren beskrev en annan problematik 

då hen sade ”allt kanske inte går att förändra”. 

Enhetschefen sade vidare att ”möjligheter för mig att påverka, ja det tror jag e ganska 

stort faktiskt”. Läraren anser sig också ha möjlighet att påverka, men då genom andra aktörer så 

som fackliga ombud samt högre instanser, och upplever sig därmed inte ha en direkt påverkan på 

mångfaldsarbetet utan en mer bakomliggande sådan. Undersköterskan tror sig kunna påverka 

mångfaldsarbetet inom sin verksamhet, men uttryckte svårigheter gällande påverkan då hen sade 

”jag vet inte hur jag ska kunna lyfta fram det […] det är väl att vara öppen i frågorna så att 

säga”. 

5.2.3 Arbetsfördelning 

I vår studie framkom vidare att (o)likheter kan påverka arbetsfördelningen inom verksamheten. 

Arbetsterapeuten reflekterade över att individer behöver ha de erfarenheter och kunskaper som 

arbetet fordrar, och det handlar således inte enbart om att tillföra olikheter till arbetsgruppen. 

Undersköterskan berättade hur olikheter kan leda till problem i arbetsgruppen gällande 

utförande av vissa arbetsuppgifter. Hen beskrev vidare att de haft stora diskussioner i 



 

17 

 
 

arbetsgruppen kring fördelning av arbetsuppgifter, och genom dessa diskussioner har de kommit 

fram till att arbetsuppgifter går att fördela utifrån individers olika förutsättningar. Även 

Förskolläraren talade om problem som kan uppstå inom en mångfacetterad arbetsgrupp gällande 

svårigheter att utföra vissa arbetsuppgifter. Hen reflekterade över detta i förhållande till 

funktionshinder och anser att detta kan lägga större belastning på övriga, vilket kan upplevas 

problematiskt.  

Förskolläraren reflekterade vidare över att olikheter inte är avgörande för hur kompetent 

arbetet utförs. Vid efterfrågan av olikheter inom arbetsgruppen anser hen det vara av stor vikt att 

samtliga personer utför samtliga arbetsuppgifter, och menar att ”är det inte så då är det ju skit 

samma […] då är det bättre att jobba utan […], om man tänker så”.  

5.2.4 Gruppdynamik 

Samtliga respondenter talade på ett eller annat sätt om mångfald i förhållande till arbetsgruppen, 

samt om hur individers olikheter kan komma att påverka det gemensamma arbetet. 

Respondenterna anser det positivt med mångfald på arbetsplatsen men kan se olika följder av en 

heterogen arbetsgrupp vilket tydliggjordes då Enhetschefen sade att ”med mångfald finns det 

många olika slags styrkor”. 

Sekreteraren menar att en mångfacetterad arbetsgrupp genererar nya tankesätt och idéer. 

Hen anser att arbetsgruppen stärks när det är tillåtet att vara annorlunda och sade ”det blir […] 

en annan dynamik på jobbet. Det blir högt till tak”. Läraren anser att individers olikheter och 

deras olika styrkor genererar ökad motivation och kreativitet, vilket hen anser ge en tightare 

personalgrupp som därmed genererar positiva resultat.  

Sekreteraren anser vidare att arbetsgrupper ofta utvecklar en egen kultur, vilket enligt 

dennes erfarenheter kan vara problematiskt då en sådan kultur kan göra gruppen svårförstådd 

för utomstående. Undersköterskan anser åtgärder gällande personalgruppen viktiga och sade att 

chefen på dennes arbetsplats ”har faktiskt börjat blanda lite mellan avdelningar”, varpå 

personalen fått ökad förståelse för varandra och varandras olikheter. Arbetsterapeuten uttryckte 

gällande sin egen arbetsgrupp att hen ”vill ha som en blandgodispåse” och menar då att olikheter 

kompletterar varandra.  

Även Enhetschefen påtalade vikten av att förstå varandras olikheter, att individer i 

gruppen då kan inspirera varandra till utveckling. Undersköterskan anser att samhörighet inom 

arbetsgruppen utgör en styrka, då ”det är svårt att va ensam […] om man är många”.  

5.3 Olika uppfattningar om hur mångfaldsarbete kan främjas 

I vår studie framkom skilda uppfattningar kring hur ett mångfaldsarbete kan främjas på 

arbetsplatsen och nedan presenteras dessa i relation till organisationens såväl som individens 

ansvar för ett sådant proaktivt arbete.  

5.3.1 Organisationens ansvar 

I studien tydliggjordes att det fanns en vilja hos respondenterna att lära mer om mångfald för att 

på så vis kunna arbeta främjande med mångfaldsfrågor, och i detta sammanhang framhölls 

organisationens ansvar i frågan.  
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Arbetsterapeuten menar att ett lärande kan ske genom att diskussioner stimuleras inom 

organisationen, vilka då kan generera nya synsätt. Organisationens ansvar tydliggörs ytterligare 

av Förskolläraren som sade att ”många som jag uppfattar det tycker inte att det är intressanta 

grejer att diskutera” och menar att diskussioner därför bör initieras av ledningen. Hen menar 

vidare att organisationen skulle kunna främja mångfald genom att bjuda in personer med olika 

kulturella tillhörigheter att gästspela i den dagliga verksamheten. Arbetsgruppen skulle då få ta 

del av dessa personers erfarenheter, vilket skulle kunna vara av nytta för både själva 

arbetsgruppen, men även för verksamheten i stort genom ett ökat lärande och förståelse. 

För att lära mer om olika människor förespråkar Undersköterskan föreläsningar samtidigt 

som Enhetschefen menar att ”om man inte har sett det i verkligheten så vet man ju inte om det 

funkar”. Hen anser därmed inte föreläsningar vara särskilt givande ur ett lärande- och 

utvecklingsperspektiv, varpå organisationens ansvar för utvecklande av relevanta aktiviteter 

kring främjande av mångfald tydliggörs.  

Läraren anser att det organisatoriska mångfaldsarbetet diskuteras inom verksamheten, 

men främst av ledningen. Hen anser dock att ledningen bör involvera hela personalstyrkan för att 

arbetet ska genomsyra hela organisationen. Även Förskolläraren anser som tidigare nämnts att 

det är ledningen som bör initiera diskussionerna, men reflekterade över att ”det är ju mycket som 

ska hinnas med, så det är väl en prioriteringsfråga kanske. Eller en okunskap”.  

5.3.2 Individens ansvar 

Respondenterna berörde på ett eller annat vis även det ansvar som individer själva har för 

främjande av mångfald på arbetsplatser. Exempelvis föreslog Läraren att individer själva kan 

söka information samt ta en aktiv roll på arbetsplatsen gällande en ökad mångfald.  

Enhetschefen menar att ett proaktivt mångfaldsarbete till stor del handlar om öppenhet 

kring arbetet. Hen menar att en bör utgå från sig själv, och sade ”det handlar om att kunna 

förstå andra människor. Jag behöver ju inte tycka om alla, men att kunna förstå […] kan va en 

hjälp”. Även Förskolläraren påtalade vikten av förståelse i relation till sig själv, och menar att 

individer bör öppna sitt sinne och granska sig själva. Hen menar att de egna tankarna och 

handlingarna är av stor vikt för att initiera mångfald. Sekreteraren talade i sammanhanget om 

vikten av en ökad förståelse för individer i ens omgivning och sade att ”jag försöker lära mig 

varje dag jag möter ny människa, vem den människan är”.  

Även Undersköterskan pratade om förståelse men då i förhållande till situationer som kan 

komma att uppstå, och uttryckte att ”det finns ju aldrig något rätt eller fel”. Hen menar att det 

som individ är viktigt att våga säga sin åsikt på arbetsplatsen, för att individer och deras olikheter 

ska kunna kompensera varandra i uppkomna situationer.  Sekreteraren talade om vikten av att 

låta individer vara som de är, oavsett vilka likheter eller olikheter som finns.  

Förskolläraren reflekterade över hur omedvetenhet kring synen på olikheter kan leda till 

svårigheter på arbetsplatsen, och påtalade hur individer därigenom omedvetet kan påverka sin 

omgivning. Hen exemplifierade genom att säga ”nä men jag… jag gör ingen skillnad. Fast det 

kanske någon annan ser att, jo, men det gör du visst. Med ditt kroppsspråk eller, ja, vad som 

helst”.  
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Läraren menar att ett mångfaldsarbete bör antas som ett gemensamt förändringsarbete, 

och påtalade vikten av det individuella ansvaret gällande ett proaktivt mångfaldsarbete. Hen 

menar att individer bör ta tillvara på vad organisationen ger och sammanfattade med orden ”ett 

gemensamt förändringsarbete […] går sakta, men det går framåt”. 

5.4 Sammanfattning 

Utifrån respondenternas olika uppfattningar framkom en mångtydig bild av mångfald som 

begrepp och dess innebörd, vilket vi anser tydliggöra den komplexitet som finns kring själva 

begreppet och dess samtliga dimensioner. Med bakgrund i detta tydliggjordes vikten av ett 

gemensamt angreppssätt, vilket även bekräftas av den tveksamhet som framkom gällande 

begreppets omfattning och innebörd. 

 Respondenternas beskrivningar kring organisationens praktiska mångfaldsarbete är 

skiftande. Det finns upplevelser av att ett mångfaldsarbete bedrivs, men då främst i förhållande 

till respektive verksamhetsområde, vilket innebär att arbetets fokus varierar beroende på den 

aktuella verksamheten. Det framkom vidare att det externa mångfaldsarbetet är implementerat i 

vissa verksamheter, men att det internt ännu inte är riktigt levande. Vi anser studien tydliggöra 

att arbetet med mångfaldsfrågor är komplext i likhet med begreppet i sin helhet då 

uppfattningarna gällande det organisatoriska mångfaldsarbetet berör såväl verksamhet och 

påverkan som arbetsfördelning och gruppdynamik. 

I förhållande till främjande av mångfald framkommer en vilja kring lärande och utveckling, 

och respondenterna framhåller olika förslag på hur detta skulle kunna ske. Det framkom 

exempelvis förslag gällande hur fördomar och diskriminering kan utmanas genom diskussioner. 

Vidare lyftes bland annat arbetsgruppens dynamik såväl som det individuella samt 

organisatoriska ansvaret för arbetsplatsens proaktiva arbete med mångfaldsfrågor.  

Studien tydliggör vidare att organisationen behöver arbeta aktivt med frågan samtidigt 

som samtliga personer i en arbetsgrupp bör reflektera över sig själva och varandra för att på så 

sätt få gruppen att växa och därmed skapa en välkomnade och inkluderande organisationskultur 

där (o)likheter tillvaratas och värdesätts. 
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Nedan diskuteras vår metodik och vårt resultat. Inledningsvis avhandlas de metodval vi gjorde 

under förberedelse-, genomförande- och analysprocessen, vilket följs av en diskussion kring 

studiens resultat utifrån respondenternas skiftande syn på begreppet mångfald, mångfaldsarbete 

samt främjande av mångfald. 

6.1 Metoddiskussion 

Utifrån Brymans (2011) rekommendationer baserades vår metod på välgrundade och medvetna 

val, detta då vi önskade nå ett så tillförlitligt resultat som möjligt. Nedan diskuteras hur våra 

metodval kan ha påverkat undersökningens genomförande och därmed dess resultat.   

6.1.1 Förberedelseprocessen 

Vi valde att genomföra en kvalitativ studie då vi önskade nå respondenternas erfarenheter och 

upplevelser av mångfaldsbegreppet och dess innebörd, vilket rekommenderas av Kvale och 

Brinkmann (2014). Användandet av kvalitativ metod är i linje med studiens syfte och har varit 

behjälplig för att nå respondenternas uppfattningar om mångfaldsbegreppet. Då en kvantitativ 

undersökning fokuserar mer på generaliseringar och objektivitet (Starrin, 2009), var en kvalitativ 

metod mer lämpad att använda då vi sökte respondenternas subjektiva uppfattningar.  

Då vi utifrån vårt syfte önskade undersöka vilka olika uppfattningar anställda inom en 

organisation har om mångfald var den fenomenografiska ansatsen passande. Vi reflekterade över 

möjligheten att istället använda en fenomenologisk metodansat eftersom även den enligt Bryman 

(2011) fokuserar på att förstå individers uppfattningar om fenomen, men då den ansatsen 

fokuserar på likheter (Szklarski, 2009) valdes istället den fenomenografiska metoden som 

fokuserar på variationer i respondenternas berättelser (Dahlgren & Johansson, 2009).  

Att fokusera på variationer var av värde i förhållande till vårt syfte, samt för att bidra till ett 

ökat lärande kring mångfaldsarbete på arbetsplatser. Vårt val av metodansats gjordes i 

inledningsskedet av undersökningen då Larsson (1986) påtalar vikten av att tidigt besluta vad 

som eftersöks. Den valda ansatsen har sedan präglat undersökningens samtliga steg från 

förberedelse till genomförande och analys. 

Med bakgrund i ovanstående resonemang valdes intervjuer som datainsamlingsmetod. Vi 

reflekterade även över användandet av observationer som datainsamlingsmetod, då det är en 

vanligt förekommande metod inom fenomenografin (Larsson, 1986). Bjørndal (2005) menar att 

intervjuer i jämförelse med observationer ger en ökad möjlighet att fånga detaljer och öka 

förståelsen för respondentens perspektiv, där av valde vi att enbart genomföra intervjuer. 

Gällande urval av respondenter användes ett strategiskt angreppssätt. Vi handplockade 

personer med olika åldrar, befattningar samt från olika verksamhetsområden utifrån en önskan 

om att skapa en bred bild av organisationens mångfaldsarbete. I efterhand reflekterar vi över att 

respondenterna istället hade kunnat nås genom snöbollsurval, vilket innebär att forskaren 

kontaktar en huvudperson som sedan hänvisar vidare till andra respondenter med ett intresse för 

6 Diskussion 
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att delta i studien (Bryman, 2011). Då vårt urval baserades på att nå personer med uppfattningar 

om mångfaldsbegreppet, hade ett snöbollsurval kunnat säkerställa att detta fanns genom 

hänvisande från en huvudperson. Vi anser dock att vi nått lämpliga personer genom vårt 

strategiska urval, men ett snöbollsurval hade enligt Bryman (2011) kunnat säkerställa detta redan 

inledningsvis.  

Under förberedelseprocessen reflekterade vi över etiska aspekter kring vår undersökning. 

Vi diskuterade om undersökningen möjligen skulle kunna upplevas obekväm och därigenom 

påverka respondenterna negativt. För att säkerställa att respondenterna inte skulle uppleva sitt 

deltagande obekvämt var vi inför undersökningen tydliga med informerande, samtycke, 

konfidentialitet samt kring nyttjandet av det insamlade materialet i enlighet med 

Vetenskapsrådets (2002) allmänna krav. Efter att ha diskuterat metoden noggrant sågs inga 

hinder för genomförandet av studien, varpå vi gick vidare till genomförandet. 

6.1.2 Genomförandeprocessen 

Enligt Alexanderssons (1994) rekommendation för fenomenografiska studier spelades samtliga 

intervjuer in, för att på så vis säkerställa att inget missades eller missförstods. Samtliga 

respondenter gav sitt godkännande till att intervjuerna spelades in, men vi upplevde att 

respondenterna i vissa fall öppnade sig mer efter att inspelningen hade stängts av. Om vi istället 

valt att föra anteckningar vid intervjuerna hade möjligen respondenterna öppnat upp mer under 

intervjusituationerna, men vi anser vinsten av inspelningarna vara större än eventuella förluster.  

Inspelningarna transkriberades ordagrant för att på så vis säkerställa att analysmaterialet 

innehöll hela respondenternas berättelser och därmed hela dess innebörd. Vikten av att inte 

utelämna detaljer såsom pauser och betoningar påtalas av Tholander och Thunqvist Cekaite 

(2009), som menar att det annars kan vara lätt att missförstå vad som sägs och hur det sägs. 

Utefter transkriberingarna reflekterar vi över att vår bristande rutin som intervjuare kan 

ha påverkat respondenterna och därmed intervjusituationen. Våra frågor har i vissa fall 

formulerats på ett mer ledande sätt än tanken var, vilket kan ha berott på att vi inte ställde 

frågorna i ordningsföljd. Vi hade i vissa fall även behövt följa upp vissa svar än mer för att göra 

dem mer uttömmande.  I efterhand inser vi att det lades för stort fokus vid att sammanfatta 

respondenternas svar med syftet att säkerställa att de uppfattats rätt. Vi kunde istället använt mer 

följdfrågor för att respondenterna på så sätt själva skulle förtydligat sina svar.  

För att undvika misstag på grund av orutin hade eventuellt en strukturerad intervju varit 

behjälplig, då en sådan enligt Bryman (2011)  är standardiserad. Syftet med en strukturerad 

intervju är dock att skillnader ska vara så små som möjligt, och eftersom vår undersökning 

fokuserar på olikheter anser vi än dock att semistrukturerade intervjuer är den mest lämpliga 

metoden i förhållande till syftet. Vi reflekterar vidare över att en strukturerad intervju hade 

kunnat generera snävare svar, och därmed gjort resultatet mindre omfattande. Det material vi 

har samlat in är både utförligt samt tillräckligt och har därmed fungerat bra som underlag för vår 

analys. 
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6.1.3 Analysprocessen 

Vår analys har fokuserat på variationer i respondenternas berättelser, vilket innebär att 

eventuella likheter inte presenteras i vårt resultat. Detta tillvägagångssätt kan ha inneburit att 

information gått förlorad, men då hela undersökningen präglats av den fenomenografiska 

ansatsen är det resultat analysen gett relevant i förhållande till studiens syfte.  

I analysen utgick vi från Dahlgren och Johanssons (2009) fenomenografiska analysmodell. 

Modellen användes främst som inspiration, då vi såg ett värde i att vissa av modellens steg 

genomfördes flera gånger och parallellt med varandra, såsom exempelvis jämförelser, 

grupperingar och kategoriseringar. Vi reflekterar över att ett annat resultat möjligen hade kunnat 

nås om vi valt att följa modellen steg för steg, men vid resultatförfattandet sågs fördelar med 

tillvägagångssättet. Vi var väl bekanta med materialet, hade stor nytta av våra kategoriseringar 

och grupperingar samt det samlingsdokument med betydelsefulla citat som författades utefter 

dessa. Att använda betydelsefulla citat för att stärka upp presentationen av ett resultat ger enligt 

Alexandersson (1994) studien tillförlitlighet, varpå de betydelsefulla citaten spelade stor roll vid 

resultatförfattandet. Vi anser även att citaten ger studien en ytterligare dimension då 

respondenternas tankar uttrycks ordagrant, en dimension som gått förlorad om vi valt att 

utelämna citeringar. 

De största reflektionerna gällande metoden rör hur vi själva kan ha påverkat och styrt 

studiens resultat utifrån vår kunskap och förförståelse av ämnet. Vi har strävat efter att förhålla 

oss objektiva till ämnet och det insamlade materialet, vilket i efterhand upplevts svårt då egna 

tolkningar troligtvis använts för att begripa innebörden av respondenternas berättelser. Bryman 

(2011) beskriver att analysprocessen kan leda till tolkningar av andras tolkningar, varpå det kan 

vara svårt att säkerställa att resultatet speglar respondenternas egentliga mening. Vi har under 

processen kontinuerligt begrundat våra resonemang samt eventuella tolkningar och anser att vår 

samstämmighet gällande resultatet stärker studiens tillförlitlighet och trovärdighet. Om olika 

intervjuare når olika resultat kan en studies tillförlitlighet brista (Kvale & Brinkmann, 2014), men 

om samma resultat nås efter medbedömning anses studiens trovärdighet uppnådd 

(Alexandersson, 1994), varpå vårt resultat kan anses pålitligt. 

Vi är eniga med Larsson (1986) gällande svårigheten att sträva efter en så djup och exakt 

förståelse som möjligt samtidigt som innehållets unika drag ska bibehållas.  Våra väl utarbetade 

och genomtänkta rubriker gör dock att innehållets unika drag behålls och detta säkerställs även i 

den löpande texten genom att resultatet stärks upp med citeringar. 

6.2 Resultatdiskussion  

Studiens resultat visade att respondenterna lade olika innebörder till begreppet mångfald, de 

hade vidare olika syn på mångfaldsarbete samt kring hur detta arbete skulle kunna främjas. 

Nedan diskuteras vårt resultat i förhållande till tidigare forskning inom området.  

6.2.1 Mångfaldsbegreppets innebörd 

Både Isaksson (2010), Fägerlind (2012) samt Lehto och Lindholm (2014) påtalar 

mångfaldsbegreppets komplexitet, vilket även tydliggjordes i vår studie.  
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Utifrån studien framkom kvalitativt skilda uppfattningar gällande begreppets betydelse, 

vilket tydliggör den komplexitet som omger begreppet. Begreppet definierades utifrån bland 

annat individuella egenskaper, etnicitet, alla människors lika värde samt i förhållande till 

kategoriseringar, fördomar och diskriminering. De framkomna definitionerna innehöll även i sig 

kvalitativt skilda uppfattningar, vilket exempelvis tydliggjordes då etnicitet beskrevs i förhållande 

till såväl religiösa symboler och kulturell tillhörighet som hudfärg och härkomst. Utifrån de vida 

definitionerna samt då Acker (2006) menar att invanda föreställningar kan leda till 

kategoriseringar som kan befästa olikheter, anser vi i enighet med Isaksson (2010) det vara av 

stor vikt att regelbundet utmana, synliggöra och diskutera begreppet och dess innebörd. 

Såväl denna studies resultat som tidigare forskning påvisar hur diskussioner kring 

mångfald ofta fokuserar på olikheter och vi är eniga med Arbetsterapeuten som frågade sig ”Vem 

är det som är lik, och vem är det som olik?” för vem är det egentligen som är olik, och i så fall, i 

förhållande till vem?  

Keisu (2012) tar upp en problematik då hon menar att en fokusering på olikheter kan 

befästa att individer verkligen är olika, snarare än stärka allas lika värde. Vår studie visade att 

olikheter behöver efterfrågas för att mångfald ska genereras, men samtidigt hur en efterfrågan av 

något specifikt kan till leda till felaktig exkludering. Därmed påvisar studien att strategier där 

olikheter efterfrågas kan vara problematiska men samtidigt nödvändiga för att rådande 

strukturer ska kunna utmanas. Det blir tydligt att mångfaldsarbetet är komplext då 

minoritetsgrupper aktivt bör stärkas samtidigt som ett sådant arbete måste undvika att befästa 

kategoriseringar vilka annars kan förstärka rådande maktordningar. 

En annan viktig aspekt att ha i beaktande för att undvika exkludering samt utmana 

rådande strukturer och maktordningar är att det föreligger en dynamisk relation mellan olika 

kategorier (Eriksson-Zetterquist & Styhre, 2007), vilket kan påvisas genom ett 

intersektionalitetsperspektiv (SOU 2014:34). Ur respondenternas berättelser framkommer att 

(o)likheter kategoriseras samt sätts i relation till exempelvis erfarenheter, uppväxt, ursprung, 

åsikter, förutsättningar, samhällsklass samt kompetens. Detta innebär således att individer kan 

inbegripas i flera av kategorierna, och att dessa därmed samspelar. Förhållandet mellan de 

existerande (o)lika kategorierna kan leda till ojämlikhet, exkludering och därmed diskriminering 

inom organisationen och det är därför av vikt att de betraktas utifrån ett 

intersektionalitetsperspektiv. 

Ojämlikhet och kategoriseringar påverkas ofta av rådande maktstrukturer (Eriksson-

Zetterquist & Styhre, 2007) varpå det är av stor vikt att ifrågasätta och utmana dessa. Våra 

respondenters berättelser om allas lika värde utmanar till viss del strukturer, men befäster 

samtidigt att olikheter och kategorier faktiskt existerar. För att utmana organisationens rådande 

strukturer kan ett intersektionalitetsperspektiv vara av nytta, för att exempelvis synliggöra 

värderingar och ojämlika villkor som kan leda till diskriminering.  

Ohlsson Sandahl (2015) påtalar hur strukturer påverkar ageranden och ständigt bör 

utmanas för att uppnå inkludering och de los Reyes (2000) menar att omedvetna värderingar kan 

leda till exkludering. Genom vår studie tydliggjordes dock att diskussioner kring olikheter kan 

generera en ökad förståelse för det som tidigare varit okänt. Exkludering kan genom diskussioner 
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därmed vändas till inkludering, varpå vikten av synliggörande och medvetenhet blir än mer 

tydlig.  

6.2.2 Aktiva mångfaldsarbetens innebörd 

Då Fägerlind (2012) menar att många organisationer definierar mångfald utifrån 

Diskrimineringslagens sju diskrimineringsgrunder, samt då arbetsgivare enligt lag skall arbeta 

med att undvika diskriminering genom aktiva åtgärder finner vi det intressant att 

Diskrimineringslagen inte nämndes av våra respondenter.  Det talades om diskriminering, men 

inte i förhållande till rådande lagstiftning. Vi anser att Diskrimineringslagen skulle kunna vara 

grunden för ett aktivt mångfaldsarbete med syftet att öka lärandet kring mångfald, utmana 

omedvetna kategoriseringar och därmed bidra till inkludering.    

Vår studie tydliggjorde att diskussioner kring mångfald i viss mån förs, men främst ur ett 

externt perspektiv i förhållande till exempelvis verksamhetsplaner. Detta indikerar att frågan om 

olikheter finns och diskuteras, men dessvärre inte så mycket i förhållande till den egna 

arbetsgruppen. Ulfsdotter Eriksson (2013) menar att mångfaldsarbete bör bedrivas såväl internt 

som externt och att organisationer bör lära av tidigare erfarenheter. Organisationen skulle med 

bakgrund i ovanstående kunna ta tillvara på de diskussioner som förs och vad de generar. De kan 

vidare lära av det externa arbetet med mångfald där frågan är levande och implementera detta i 

arbetet mot de anställda.  

Förskolläraren beskriver att det externa arbetet är en naturlig del av verksamheten och 

gemensamt accepterat av arbetsgruppen, men belyser samtidigt avsaknaden av interna 

arbetssätt. Utefter studien ser vi därmed ett behov av ett aktivt arbete med framtagande och 

implementering av exempelvis styrdokument gällande mångfald på arbetsplatsen, vilket stärks 

ytterligare då även Isaksson (2010) förespråkar användande av tidigare nämnda dokument samt 

policys vid implementering av mångfaldsarbete. Det är vidare angeläget att det interna arbetet ter 

sig lika naturligt som det externa,  då detta i dagsläget sker i förhållande till styrdokument såsom 

läroplanen och är aktivt och engagerande tydliggörs vikten av dokumentation kring mål och 

arbetssätt än mer. 

Genom Emami och Safipours (2013) studie tydliggjordes att vissa ord skapade förvirring 

och olust i arbetsgrupper och ersattes därför med neutralare synonymer. Ords betydelse 

framhålls även av Enhetschefen i vår studie, då hen berättar att de i dennes arbetsgrupp försöker 

använda ord som utgår från individers styrkor. Även vi vill framhålla ords betydelse då talet kan 

spegla omedvetna värderingar och därigenom leda till felgrundad exkludering. 

I studien framkommer vidare att det inom vissa verksamhetsområden varit mycket 

diskussioner kring utförande av arbetsuppgifter utifrån arbetsgruppens olikheter samt den 

problematik som omger frågan. Vi anser att fördelning av arbetsuppgifter utifrån våra (o)likheter 

kontinuerligt behöver diskuteras och reflekteras över. Frågan behöver lyftas regelbundet för att 

generera ett ökat lärande såväl som en ökad förståelse, samt för att motverka fördomar, 

diskriminering och exkludering.  
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6.2.3 Proaktiva mångfaldsarbetens innebörd 

Ur studien framkommer en vilja att öka lärandet kring mångfald samt en vilja att arbeta proaktivt 

med frågan, vilket organisationen bör tillvarata och använda i lärande- samt utvecklingssyfte.  

Kalonaityte (2010) beskriver hur anställdas värderingar kan inverka på aktiviteter kring 

det organisatoriska mångfaldsarbetet. Individen har därmed ett stort ansvar gällande främjande 

av mångfald, och i vår studie framkommer att individers egna tankar, handlingar och förståelser 

för sin omvärld är av stor vikt för ett proaktivt mångfaldsarbete.  

Vi menar att individer regelbundet bör reflektera över sig själv och andra för att bli 

medvetna om sina egna värderingar och kunna ta ansvar för sina handlingar, något som 

exemplifieras av Sekreteraren som dagligen lägger stor vikt vid att lära om och förstå sina 

medmänniskor. Vi anser att detta är något alla bör ta lärdom av, att varje dag lära oss om oss 

själva och varandras (o)likheter. 

Att alla individer har ansvar kring mångfaldsarbete påtalas även av Styhre och Tienari 

(2013). I vår studie framkommer att synen på i vilken grad de anställda kan påverka arbetet 

varierar mellan de olika befattningarna varpå organisationen bör skapa större förutsättningar för 

anställdas delaktighet. Organisationer har därmed ett stort ansvar för det proaktiva 

mångfaldsarbetet, något även Fägerlind (2012) framhåller då hon menar att anställda ska ges 

möjlighet att medverka till främjande av mångfald genom exempelvis inflytande och delaktighet.  

Ur vår studie framkommer vidare flertalet exempel på hur organisationen kan använda de 

anställdas delaktighet för att främja mångfald, och vi anser att organisationen bör ta tillvara på 

förslagen om gemensamma medvetna diskussioner samt anpassade aktiviteter gällande 

mångfald.  

Det är av stor vikt att ledningen prioriterar och initierar ett proaktivt mångfaldsarbete och 

inte skräms av att begreppen och dess innebörder kan upplevas som obekväma eller svåra. Vår 

studie tydliggör som tidigare nämnts vikten av att genomföra relevanta diskussioner och 

anpassade aktiviteter vilket organisationen bör ansvara för, och gärna tillsammans med 

medarbetarna. Därigenom kan ett ökat lärande, en ökad förståelse samt en ökad medvetenhet 

komma till stånd, med en lyckosam implementering av mångfaldsarbete som följd. 

6.3 Avslutande reflektion 

Såväl vår studie som tidigare forskning tydliggör mångfaldsbegreppets komplexitet. Innebörden 

av ordet mångfald innefattar stora variationer mellan olika människor, varpå problematik med 

ett gemensamt angreppssätt uppstår. Organisationer bör därmed regelbundet diskutera 

begreppets och arbetets innebörd för att på så vis genomföra ett aktivt, och möjliggöra ett 

proaktivt, mångfaldsarbete. 

Vi anser att organisationer har ett ansvar för en ökad mångfald gentemot individer, men 

även att individer har ett ansvar gentemot organisationer. Ansvaret är alltså gemensamt och av 

stor vikt för att ingen ska exkluderas på grund av (o)likheter. Vi anser vidare att alla människor i 

vårt samhälle skall inkluderas och anses lika mycket värda, och avslutningsvis reflekterar vi över:  

 

”Vem är det som är lik, och vem är det som är olik? 
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1. Vad innebär mångfald för dig?  

 

2. Hur ser du på mångfald?  

 

3. Har du kommit i kontakt med organisationens mångfaldspolicy? 

a. I så fall, hur? 

b. Om inte, kan du tänka dig någon situation där du skulle kunna komma i kontakt 

med den? 

 

4. Anser du att ni arbetar med mångfaldsfrågor på din arbetsplats?  

a. I så fall, hur? 

 

b. Anser du aktiviteterna kring mångfaldsarbete vara relevanta/givande? 

i. Hur? 

 

c. Har du sett något resultat av mångfaldsarbetet? 

i. Hur?  

 

5. Hur anser du att ett mångfaldsarbete bör bedrivas? 

a. Har du i så fall något förslag på hur? 

 

6. Ser du några fördelar respektive nackdelar med mångfald i en arbetsgrupp? 

a. I så fall vilka? 

 

7. Vilka möjligheter anser du dig ha att påverka mångfaldsarbetet i din organisation? 

 

8. Skulle du vilja lära dig mer om mångfald? 

a. I så fall hur? 

 

9. Anser du din arbetsplats bestå av mångfald?  

a. På vilket sätt? 

Intervjufrågor 


