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Sammanfattning 

 

Titel: Mångfaldens värde, sett ur sju högskoleledares perspektiv 

Title: Diversity value, seen from seven university leaders' perspectives 

 

Författare: Elisabeth C Andersson 

 

Nyckelord: Nyckelord: mångfald, organisation, ledarskap, medvetenhet, fenomenologi 

Syftet med studien är att intervjua ledare och klarlägga deras åsikter: i) om hur de ser på mångfald, ii) 

hur de anser att organisationen de arbetar i ser på mångfald och iii) hur de själva ser på sin chefs-

/ledarroll. Uppsatsen är genomförd i en kvalitativ metod utifrån en fenomenologisk ansats. Sju inter-

vjuer av ledare i en statlig kunskapsorganisation har genomförts. Intervjuerna har varit ostrukture-

rade och har utgått från temana: mångfald, ledarskap och organisation. Resultatet visar ett ledarskap 

som främst ser mångfald utifrån kön men även i viss mån ålder och etnicitet. Övriga mångfaldsper-

spektiv såsom t ex värderingar, erfarenhet och medarbetares personlighet är inte i fokus, men kan 

skönjas utifrån svaren. Resultatet visar att ledarna ser sig som ledare men att chefsbegreppet ingår i 

deras yrkesroll, någon ska ha makten att bestämma. Inom organisationen arbetas det med mångfald 

utifrån olika styrdokument. Mångfaldsarbetet lyftes upp vid flertalet arbetsplatser och alla var med-

vetna om vikten av att arbeta med frågan i arbetsstyrkan. I just denna fråga kan ses olika mönster i 

resultatet. Det visar att medvetenheten beror på hur den enskilde ledaren på avdelningsnivå väljer 

att arbeta med mångfald. 

Keywords: diversity, organization, leadership, awareness, phenomenology  

Abstracts 

The purpose of this study is to interview leaders to elucidate their views in: i) how they perceive the 

diversity concept, ii) how they recognize that the organization works with diversity and iii) how they 

experience their own role as a leader. This study is completed in a qualitative method with a 

phenomenology approach. Seven interviews with leaders in a State (governmental) of knowledge 

organisation have been implemented. The interviews were unstructured and have been based on 

following/the themes: diversity, leadership and organization. The result reveals a leadership that 

sees diversity primarily by gender but also in some extent, age and ethnicity. Other diversity perspec-

tives such as values, experience and personality of employees are not in focus, but can be discerned 

from the answers. The result shows that respondents see themselves as leaders but the chief con-

cept is part of their professional role, someone must take the power to decide. The work, within the 

organization, related to diversity questions is based on various governing documents. Diversity work 

has been highlighted at the majority of departments within the organization. The awareness among 

leaders/employees       is high regarding the importance in these issues, but the results indicate dif-

ferent individual patterns. The awareness depends on how the individual leaders are choosing to 

work with the diversity issues among their employees. 
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Tack! 
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för att jag skulle få till stånd denna uppsats. För mig har det varit mycket berikande att ni delgett mig 
av era tankar och jag hoppas att det har gett också er något att fundera vidare på. 

Därefter vill jag tacka Pirjo Lahdenperä, min handledare. Tack så mycket! Du har gett mig struktur på 
mina tankar som jag också har försökt att få ner på papper – ibland vill man så mycket. Pirjo, du är en 
frisk fläkt och jag ser fram emot hösten när du kommer till min akademi för att arbeta. 

Jag vill tacka Fredrik Leek och Patrik Norman, mina studiekompisar, som jag har arbetat med under 
två års tid i alla kurser genom denna ledarskapsmagister. Tack så mycket! Vi har haft samma inställ-
ning hela tiden under den här tiden – vi ska klara av det! Vi har snart alla tre nått målsnöret. Vårt 
fredagsmotto: Potatisgratäng – mmm!  

Naturligtvis vill jag också tacka mina andra kursare – det har varit mycket lärorikt att få ta del av allas 
tankegångar. Jag vill också tacka de lärare som har varit inne i de olika kurserna där temat har varit 
ledarskap. För mig har det varit berikande att få ”titta” på begreppet från olika ämnen och perspek-
tiv. 

Jag vill också tacka alla ”mina” studenter som jag har arbetat med under mina år här på högskolan. I 
och med att jag har fått träffat er i de kurser som jag har haft så har jag blivit medveten om mycket 
som infaller under mångfald.  

Tack till er alla/Elisabeth 

 

 

 

Jag dedicerar uppsatsen till Kristina, mitt snart 3-åriga barnbarn … 

 … med en förhoppning att du i framtiden finner denna uppsats intressant nog att läsa. Du kanske till 
och med tycker att den innehåller frågor som inte är aktuella. Mångfald finns då inkluderat överallt! 
Min förhoppning är att vi ska kunna diskutera frågan utifrån den här uppsatsen, när du blir tillräckligt 
gammal. 

/din Farmor 
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1 INLEDNING 
I media är det just nu mycket fokus på mångfald inom organisationen. Det diskuteras kring vad 
mångfald är och hur det kan tas tillvara mm. Mlekov och Widell (2003) skriver att begreppet härrör 
från det amerikanska ”managing diversity”, och utgår ifrån en globaliserad värld med centrum i en 
teknisk och demografisk utveckling. I USA påvisade forskningen under 1980-talet ekonomiska förde-
lar visavi mångfald i arbetslivet. Svenskt näringsliv visade skyndsamt sitt intresse och ville införliva 
resultaten i de egna organisationerna. Grundtanken var att det gagnar många att effektivt tillvarata 
mänskliga resurser, förutom de ekonomiska vinsterna.  

Johnson (2002) skriver att den svenska hemmamarknaden består av en femtedel invandrare. Det 
svenska näringslivet behöver individer med erfarenheter från olika kulturer, olika språk för att 
komma in i andra länders affärsliv. Andra vinster med att ta tillvara varje individs kompetens är t.ex. 
vid teamarbete. Där arbetar alla mot ett gemensamt mål. Om gruppen består av olika individer med 
olika bakgrund som tillsammans försöker hitta bästa, möjliga lösningar så skapas ”synergieffekter där 
gruppens kompetens blir större än summan av de individuella kompetenserna”( s. 8). 

Ledarskap i sig, kan innebära många roller i en organisation. Vilken ledarskapsroll som utövas beror 
även på var någonstans på skalan som ledaren återfinns – högst upp, på mellannivå eller längst ner. 
Avhängigt på var ledaren befinner sig i de olika skikten, är det antagligen skilda svårigheter. Lind Nils-
son och Gustafsson (2006) skriver om ledarskap och ser det som en process. Därmed sker en kon-
stant interaktion mellan medarbetare, ledare och omvärld. Varje tillstånd är unikt och resultatet blir 
därefter. Medarbetaren ses som en handlande och kommunicerande individ som ”en skapande va-
relse i rörelse, i en värld som själv rör sig, i dialog med sig själv och sin omgivning ” (s. 117). Förfat-
tarna ser tre aspekter i utövande av det samtida och aktiva ledarskapet. Dessa aspekter är strategiskt 
tänkande, kommunikativt förhållningssätt och personlig mognad.  

Falsafi (2004)diskuterar kring mångfaldsbegreppet och säger bl. a. att ledare måste fundera kring vad 
som på arbetsplatsen kan ses positivt, men även negativt med mångfald.  I en föreläsning av Jonas 
Stier (2009-02-18)1 om etnisk och kulturell mångfald, framkommer att samhället bör fokusera på den 
enskilde individen och inte på schabloner rörande olika kulturer. Han menar att vi måste uppmärk-
samma det som fungerar och inte tendera till att problematisera begreppet mångfald.  

Vilken strategi har då Sverige med mångfald? Integrations- och jämställdhetsdepartementet skriver i 
en rapport Ds (2000:69)om mångfalden i arbetslivet. Sammanfattningsvis ses att bristen på mångfald 
bottnar i sociala orättvisor i samhället, framför allt beträffande jämställdhet och etnicitet. Det är 
männen som återfinns på de höga posterna i samhället och det är många med annan etnisk bakgrund 
än svensk som är arbetslösa eller innehar underordnade arbeten.  ”Nästan alla grupper som ingår i 
mångfaldsbegreppet möter i mer eller mindre utsträckning diskriminerande attityder i arbetslivet”( s. 
3). Flertalet av människor med allvarliga funktionshinder, människor som är homo- och bisexuella 
eller människor som har utländsk härkomst, har blivit utsatta för grova kränkningar, och då enbart 
för att de finns till.  

”Staten bör vara ett föredöme som arbetsgivare och arbeta ännu mer aktivt för mångfald bland sin 
personal än den gör idag.” (Ds, 2009:69, s. 7) Arbetskraften skulle öka med 400 000 fram till år 2015 
om alla människor med funktionshinder, alla kvinnor, alla med utländsk bakgrund och alla äldre 
skulle arbeta full tid. Stora, outnyttjade resurser av arbetskraft finns i Sverige och den måste använ-
das då befolkningen blir allt äldre. Bättre villkor i arbetslivet, utbildning och en god uppväxtmiljö är 
den politik som behövs. Alla människor har lika värde poängteras, samt att en mångfald i arbetslivet 
är lönsamt för landet, men även för den enskilde arbetsgivaren. Det finns en kreativitet och nydaning 

                                                           
1 Jonas Stier, docent i sociologi. Föreläsning: Etnisk, kulturell mångfald vid Mälardalens högskola. 
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i heterogena organisationer. Mångfald kan ses som god hushållning av allas kompetens, anser depar-
tementet. 

I litteratur när det skrivs om mångfald och organisation så återfinns oftast begreppet ledarskap, me-
nar jag. För att kunna arbeta med mångfald bör det finnas ett gott ledarskap, dvs. det talas inte om 
ett gott chefskap. Då det även kan utläsas av litteratur kring mångfald att mångfald generellt oftast 
ses positivt och att staten ska arbeta för frågan och vara ett föredöme, så väcks mitt intresse att un-
dersöka begreppen vidare.  Ett syfte med den här uppsatsen blir därför att intervjua ledare om hur 
de definierar mångfald. Ett annat syfte är att intervjua ledare om hur de uppfattar att mångfald beak-
tas inom organisationen. Ytterligare syfte är att belysa ledarens egen roll; hans eller hennes uppfatt-
ning om sig själv som chef eller ledare. För att få svaren på uppsatsens föresatser så har valet fallit på 
att sammanföra de tre temana; mångfald, organisation och ledarskap.  

1.1 Egen förförståelse 
Min grundtanke med mångfald utgår från mitt jag och mina erfarenheter från tidigare arbetsliv. Jag 
har arbetat i cirka 25 år inom fyra olika landsting och vid säkerligen femtio olika arbetsplatser. Under 
70-talet hade landstingen medarbetare där flera kom från livets skuggsida, dvs. människor med olika 
slags utvecklingsnedsättning och människor med olika former av missbruk, t ex alkoholism. (Natur-
ligtvis var grundtanken att de inte fick uppträda påverkade på arbetet. Om så skedde blev de hem-
skickade men inte avskedade i första hand). En omändring kom, i och med den ekonomiska kraschen 
i början på 90-talet, då landstingen blev en s.k. slimmad arbetsplats. Medarbetare blev utkastade 
som inte klarade 100 %-ig (och gärna mer) arbetsinsats. Jag anser att alla människor har lika värde 
och att fokus ska vara att vi respekterar varandra. Jag vill också påstå att en arbetsplats mår bäst av 
att medarbetarna har en mångfald av i första hand ålder, kön och etnicitet (det som syns). Egentligen 
vill jag gå så långt som att hela samhället mår bra av en så stor mångfald som möjligt. Här vill jag 
räkna in all slags mångfald som inte direkt syns som t ex politisk, språklig, religiös och sexuell mång-
fald. Utifrån den här grundidén arbetar jag bl.a. med jämställdhets- och jämlikhetsfrågor i mitt nuva-
rande arbete som universitetsadjunkt vid en högskola i ämnena pedagogik och vårdpedagogik. 

1.2 Uppsatsens disposition 
Uppsatsens disposition är utarbetad efter Backmans (2008) uppfattningar kring den kvalitativa forsk-
ningsprocessen och den följer i stort den traditionella forskningsprocessen. Efter inledningen förs en 
diskussion i en teoretisk referensram där starten sker i en begreppsdefinition. Därefter följer syfte 
och frågeställning. Sedan kommer metoddel med urval och avgränsning, etikregler samt validitet och 
reliabilitet. Resultat, analys, tolkning och diskussion följer därnäst och det hela avslutas med vidare 
forskning.  
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2 TEORETISK REFERENSRAM 
Starten sker i ett resonemang kring den enskilde individen. Innebörden är att den enskilda människan 
alltid finns med i begreppen mångfald, organisation och ledarskap.  Därefter diskuteras mångfald, 
organisation och ledarskap utifrån olika synvinklar.  Sist återfinns en konklusion av detta avsnitt. 
Mångfald, organisation och ledarskap är omfångsrika begrepp.  Det enskilda begreppet kan ses 
ensamt och centralt i ett sammanhang men min idé i denna uppsats är att begreppen ständigt tange-
rar och influerar varandra, se figur 1 nedan. Texterna bör då läsas ur den sistnämnda tanken, att be-
greppen har förts samman och att det finns delar av begreppen i alla delarna.  

2.1 Teorier kring den enskilde individen 

Olsson (1995) för fram den enskilde individen i mångfald. Han tar fram ”diasporan” som ett begrepp 
att diskutera utifrån etnicitet och det kan ses som hjälp att nå en förståelse av migration. Ursprungli-
gen kommer diaspora ifrån olika, historiska befolkningars bosättningar i förskingringen. Författaren 
menar att ”diasporan kan ses som en effekt av interaktioner mellan olika socialt relevanta kategorier 
i olika sammanhang. Diasporan bör ”… inte betraktas som en formell social organisation” (s. 20). I 
diasporan sker kontinuerligt en uppbyggnad av identiteten hos den enskilda individen. I diasporan 
kan även ses både positiv och negativ identifiering. Den negativa identifieringen sker via det nya 
värdlandets gemenskap. Den positiva identifieringen sker via de historiska och politiska krafter som 
återfinns från det forna hemlandet. I diasporan ses en markering av distans ”till den sociala omgiv-
ning som man inte accepteras av (t ex amerikan, britt, svensk eller europé)” (s.21). 

Wilson (2009) resonerar i sin artikel om den etniska evolutionen. Hon tar bl.a. upp Kallens (1882-
1974) olika texter och hans synpunkter kring skillnaden mellan mångfald och grundtanken med evo-
lutionsläran. Kallen menar att när immigranten börjar få känslan av att vara annorlunda mot både 
den infödde amerikanen, och/eller från andra språk och kulturella grupper inom immigrantkolonin, 
så blir det förflutna individens eget förflutna. Immigranten skapar sina egna versioner om t.ex. 
skogslandskap eller det urbana industriella centrat. Individen blir alienerad från men även medveten 
om: ”that in which he ” lives and moves and has his being” (p. 267). Kallen ser mångfaldens olikheter 
även i Ku Klux Klan tankebanor och jämför dem med t.ex. sina egna filosofiska texter om kulturplura-
lism, de är mångfaldens olikheter. Ett visst avsteg från dessa tankegångar gör Kallen i en text från 
1958 där han separerar det etniska kulturarvet från den biologiska ärftligheten. Repetition och varia-
tion är Kallens honnörsord och han ser dem som motsatta till evolutionens grundtankar om de mest 
konkurrenskraftiga egenskaperna som förs vidare. Han skriver:”To me the basic question is the rela-
tionship of the personal memory and group memory to personality, and the relation of perception an 
innovation to repetition, and of variation to identity” p. 269). Meyer (2008) diskuterar även han Kal-
len i sin artikel och menar att Kallens kulturpluralism utvecklades till en liberalistisk variation där han 
såg på mångfald som livsviktig för en experimentell demokrati. En variation som i sin tur respekterar 
individens rättigheter men även skilda kulturella värden.  

Honneth (2000/2003) använder sig av ”erkännande” som han gestaltar utifrån den enskilde indivi-
den. Han diskuterar begreppet utifrån olika filosofer såsom Aristoteles, Kant, Habermas och Dewey. 
Bl.a. tar författaren fram den moraliska kränkningen som blir följden då en individ inte får ett erkän-
nande av en annan individ. Han för fram ”självrelation” och utläser det i tre olika nivåer. Första nivån, 
som ses genetisk och primär, är när individen klart uttrycker sina egna fysiska behov och önskningar. 
Det som Honneth menar att E.H. Erikson inom psykoanalysen kallar för ”självförtroende”. Utifrån att 
själv inneha en trygghet i sin egen omdömesförmåga, som då kan kallas för ”självaktning” eller ”själv-
respekt”, har individen nått den andra nivån i en självrelation, utgånget från den kantska traditionen.  
Den sista nivån behandlar värdet av de egna förmågorna, som författaren säger att det möjligen kan 
kallas för ”en känsla av egenvärde”. Om en individ känner en självrelation i dessa tre nivåer så kan en 
moralisk kränkning innebära att den då kan återfinnas på alla nivåerna och orsaka psykisk skada i 
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olika proportioner.  Heidegren (2009) menar att erkännande och motsatsen missaktning präglar i 
stort sett hela mänskligheten i vår interaktion med varandra.  

Det är även intressant att diskutera den enskilde individen ur andra perspektiv som berör universi-
tetsvärlden. ”Ny skandal kantar Oxfordprofessur” skriver DN (2009) på sin hemsida. Där kan läsas att 
nobelpristagaren Derek Walcott drar tillbaka sin kandidatur till professuren i poesi vid det anrika 
Oxford University. Detta efter påstådda sextrakasserier av en kvinnlig student på 80-talet. Han ansågs 
vara huvudkandidat till tjänsten. Tjänsten gick i stället till Ruth Padel som i sin tur blev tvungen att 
hoppa av efter att ha blivit misstänkt att ha spridit ryktet om Walcott. Flera kända författare menar 
att Padel fick avstå pga. sin könstillhörighet. DN citerar ”The Independent” som på sin ledarsida skri-
ver att Oxford hade chansen att få sin första svarta professor eller därefter få den första kvinnliga 
professorn men tog inte någon av chanserna. 

2.2 Teorier kring mångfald 
Mångfaldsbegreppet kan ses på olika sätt. Min definition är utifrån Mlekov och Widells (2003) 
beskrivning där mångfald ses som ett tillvaratagande av medarbetares blandning av olikheter och 
likheter för utvecklande av organisationens mål. Lik- och olikheter utgår från den multikulturella mo-
dellens synvinkel, till vilken man relaterar till och man respekterar individens bakgrund, ålder, kön, 
erfarenheter, värderingar samt personlighet.  

Om ett samhälle ska präglas av kulturell mångfald så uppstår ofördröjligen frågan hur de olika kultu-
rerna ska förhålla sig till varandra, menar Roth (1996). Assimilationsmodellen kan vara ett svar på 
frågan men det förutsätter en majoritetskultur och att andra minoritetskulturer ska anpassas. Glazer 
(1998) ger svaret på vad assimilering är utifrån en text från år 1782 om föreställningar kring upp-
byggnaden av det nya Amerika: 

What then is the American, this new man? He is either a European or the descendant of a Eu-
ropean, hence that strange mixture of blood, which you will find in no other country. I could 
point out to you a family whose grandfather was an Englishman, whose wife was Dutch, whose 
son married a French woman, and whose present four sons have four wives of four different 
nations. He is an American, who, leaving behind him all his ancient prejudices and manners, 
receives new ones from the new mode of life he has embraced … (Glazer, 1998, s. 98) 

Assimilering kan indelas i olika perspektiv; strukturell, kulturell, giftermåls- och civil assimilering. När 
samhällets olika toppositioner kan innehas av invandrare präglas samhället av strukturell assimila-
tion. Kulturell assimilation formas då minoritetsgrupper anpassar sig till majoritetskulturen. Om 
människor i olika kulturer gifter sig med varandra uppstår giftermålsassimilering. Finns det inte några 
starka värderingsskillnader mellan minoritetsgrupper och majoritetsbefolkningen uppstår civil assi-
milation. I Sverige användes före slutet av 1960-talet assimilation vid t.ex. språk: De finsktalande 
barnen i Tornedalen fick inte tala finska utan skulle tala svenska. Ett annat exempel är romerna som 
skulle assimileras in i det svenska samhället (Roth, 1996). 

Roth (1996) skriver att under 1960-talet i Sverige skedde en förändring i och med att den officiella 
politiken såg kulturell mångfald som värdefull och berikande för samhället. 1975 slogs fast, i en val-
frihetsdoktrin, att språkliga, etniska och religiösa grupper fick ha kvar, och utveckla sina kulturella 
särdrag. Ledstjärnan blev ”jämlikhet, valfrihet och samverkan ”(s. 28). Integration kom som ett nytt 
modeord på 1990-talet till Sverige då assimilation hade fått en negativ klang. Dock menar författaren 
att integration även kan ses utifrån assimilationstanken och då innebära att det enbart ”är invand-
rarna som ensidigt skall anpassa sig till rådande värderingar, kulturmönster och verksamheter” (s. 
20). Integration kan å andra sidan ses i betydelse av att vara ett jämbördigt deltagande i samhällets 
centrala verksamheter och därmed utgår de rådande samhällsnormerna inte enbart ifrån majorite-
tens tankegångar utan från en allsidig värdegemenskap. Flertalet länder i Europa är etniskt hetero-



9 

 

gena, anser Roth. Assimilationsmodellen kan även medföra att kulturella grupper blir alltmer polari-
serade. Då blir kritiken mot det, att den kulturella självständigheten är eftersträvansvärd för flertalet 
människor.  Frågan är om majoriteten av befolkningen i själva verket har några gemensamma och 
kulturella särdrag som går att urskilja. Varken en majoritets-, eller för den delen, en minoritetskultur 
kan ”frysas” vid en viss tidpunkt då alla kulturer präglas och utvecklas av varandra. I och med dessa 
tankegångar blir det stopp för att framföra assimileringspolitiken, anser författaren. 

Roth (1996) tar upp ytterligare en samhällsmodell och det är smältdegelsmodellen. Tanken är att ”de 
skilda kulturerna skall korsbefrukta varandra och utmynna i en gemensam kultur.” (s. 24). Den här 
modellen har diskuterats mycket i USA och Glazer (1998) refererar till Emerson som 1845 skriver om 
konstruktionen av den nya rasen och därmed bildandet av en ny stat, en ny religion, ny litteratur – ja 
allt blir nytt! Glazer menar att så blev det inte utan t.ex. de svarta och de spansktalande i ameri-
kanska storstäder levde i stort sett olika liv bredvid varandra.  Den etniska segregationen präglar än 
idag USAs storstäder.  Varför är smältdegelsmodellen något eftersträvansvärt? undrar Roth. Om det 
värdefulla är kulturell mångfald inom t.ex. konst, moral och vetenskap bör modellen bli mångkultu-
rell eller kulturpluralistisk även i levande livet, dvs. precis tvärtemot smältdegel. 

Rönnqvist (2008) dryftar i sitt avhandlingsarbete mångfaldsidén och hur den uppkom i USA och spred 
sig vidare till Europa. Författaren anser att det finns en viss skillnad i olika länder hur man ser på in-
vandring. I den argumenteringen använder hon sig av Glazer (1998) som säger att USA identifierar sig 
som en invandrarnation och att invandringen där ses både som självklar och som en positiv kraft. I 
flertalet länder i Europa ses i stället begreppet enhet som det gemensamma draget för att bygga den 
nationella identiteten. Författaren ser ett hinder för att erkänna etnicitet som en viktig social del då 
synsättet ställer till svårigheter för individen att komma in i samhällets gemenskap.  

Whitfield (1999) skriver om Horace Kallen (1882-1974). Kallen är mannen som myntade ”kulturell 
pluralism” och tillika begreppet ”diversity” . Han var son till en rabbi som invandrat till USA. I vuxen 
ålder blev Kallen intresserad av sin egen etniska kultur, blev nyfiken på sionismen och började själv 
skriva. Kallen fick in en artikel år 1915 i ”The Nation”; ”Democracy versus the Melting Pot” (Demo-
krati versus smältdegeln, författarens översättning) där han skrev att män inte kunde byta bort sina 
förfäder även om de bytte kläder, bytte religion, bytte fruar eller bytte något annat. Kallen tog av-
stånd både från assimilerings- och smältdegelsmodellen då hans tanke var att ingen kan byta bort sin 
kulturella bakgrund utan han menade att det är bättre att bejaka den. Kallens metafor för sitt sam-
hällsideal var en symfoniorkester med många instrument som tillsammans bildar den musikaliska 
civilisationen. 

Roth (1996) skriver att i resonemang kring mångfald (diversity) förs det ofta fram argument om vär-
det i att ha en kultur överhuvudtaget. Betoningen ligger dock på att den enskilda individen föredrar 
den egna kulturen framför andra men därmed inte kan frånta den rätten från andra, dvs. att bevara 
sin egen kultur. Kulturens värde i sig realiseras genom ett slags kollektivt handlande i relationer mel-
lan människor, mellan människor som lever också tillsammans i kulturen. Författaren för en diskus-
sion kring den enskilda individen som vill leva i en kultur för att känna trygghet och få ett samman-
hang. Därmed vill inte individen ge upp sin kultur för då tappar hon delar av sin identitet. Om den här 
kulturidentiteten är stark hos individen så blir ett mångkulturellt samhälle till ett hot, då det kan slå 
ut den egna kulturen. Av vikt är därmed att samhället sätter upp garantier för acceptans av allas kul-
tur. Roth skriver att det blir ofrånkomligt med en kulturpluralistisk politik och samhället måste ta 
hänsyn till detta. 

Johansson (2005)för en diskussion kring multikulturalism och menar att en kulturnationell autonomi 
lanserades redan i slutet av 1800-talet under det habsburgska riket Österrike-Ungern. Liknande tan-
kegångar kan även skönjas i det osmanska riket. Det kan ses sympatiskt att det finns likställdhet 
mellan alla parter i ett multikulturellt samhälle men kritiken är framför allt att individens rättigheter 
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förminskas i förhållande till kollektivet. Om politikerna inför t.ex. hemspråksundervisning som en 
åtgärd för kulturbevarande så kan det av andra grupper upplevas annorlunda och ställa till problem. 
Om det sker en alltför stark etnifiering kan även det upplevas tvångsmässig av de enskilda indivi-
derna, det hela ses som ett hinder och kanske inte passar in i individens egna intressen. Författaren 
menar att formandet av ett mångkulturellt samhälle är bekymmersamt ur många synvinklar. Han för 
fram att många experter anser att samhället ska bygga på interaktion mellan grupper och det bästa 
för framtidens samhälle är att det blir till en kreolisering. Nationalencyklopedin (2009) definierar kre-
olisering som en metafor för processer där två eller flera kulturformer växer sig samman i mer eller 
mindre totala sammansmältningar. Konflikterna mellan olika etniska grupper har en tendens att 
hårdna i nuet trots att postmodernistiska bedömare tidigare har trott att de traditionella identitets-
förhållandena skulle minska, fortsätter Johansson (2005). Därvid menar författaren att etnicitet 
kommer ha en stark betydelse även i framtiden. EU har försökt att lyfta fram en europeisk identitet 
men det har varit med dålig framgång. Författaren tror att etnicitet identitet och identifikation fort-
sätter att genomsyra vardagshändelserna i världen lång tid framöver.  

Schierup, Paulson och Ålund (1994) diskuterar kring den s.k. dualistiska arbetsmarknaden. Den upp-
kom i de högt industrialiserade länderna under 1970-talet vid den stora invandringen av arbetskraft 
från länder runt Medelhavet, Balkan och övriga nordiska länder. Industriarbetet blev mer tekniskt 
utvecklat och en strukturellt betingad polarisering uppkom på arbetsmarknaden. Den dualistiska ar-
betsmarknaden indelades i ett högre och ett lägre skikt. Det högre skiktet bestod av högt kvalifice-
rade, ”inhemska” arbetare med arbetsuppgifter som var personligt utvecklande och hade en klart 
bättre arbetsmiljö. Arbetare i det lägre skiktet bestod oftast av invandrare med rutinarbete, dålig 
betalning och sämre arbetsförhållanden.  

Schierup et al. (1994) refererar till en studie genomförd under 80-talet av Åberg som menar att även 
om svenskar och invandrare har samma utbildningsbakgrund så hamnar invandrare i de okvalifice-
rade arbetena. Tas könsaspekten med i beräkningen är det kvinnorna som löper den största risken 
att hamna längst ner på listan över okvalificerade arbeten. En klar diskriminering som har en tendens 
att öka med tiden och framför allt stärkas vid lågkonjunktur. Diskussionen kring polariseringen fort-
sätter och författaren menar att urval till ett arbete tenderar till att det sker en uppfattning om indi-
videns egenskaper i stället för bedömning av kompetens. Därmed sker en systematik i tänkandet att 
invandrare har ”lättare att acceptera vissa obehagliga arbetsuppgifter än vad svenskar har” (s. 27). 
Det hela blir till en systematisk sorterings- och diskrimineringseffekt och urvalet för de minst kvalifi-
cerade arbetena homogeniseras. Härmed skapas också olika skikt och de i sin tur blir alltmer homo-
gent betingade där skiktets individer intar samma attityder och åsikter. Å andra sidan har tayloris-
mens strukturella betingelser i nutid omformats till team-work, hög kunskapsutveckling, vi-känsla 
och en stark motivation hos den enskilde medarbetaren inför sitt arbete. Härmed har kompetensen 
blivit hårdvaluta och ses som en investering för företaget. Rekrytering till arbeten sker inte på den 
öppna arbetsmarknaden utan urvalet sker inom företaget via omsorgsfull utbildning, rörlighet och 
uppflyttning av medarbetare. Det i sin tur gynnar anställda på höga kvalifikationsnivåer. 

Regeringen (2009) har lagt fram en handlingsplan för att säkra de mänskliga rättigheterna i Sverige 
som omfattar åren 2006-2009. Centreringen i handlingsplanen är skydd mot diskriminering och allas 
rättigheter. Även frågor som rätten till arbete, bostad, utbildning och hälsa tas upp. Samtidigt med 
handlingsplanen inrättade Regeringen en delegation som skulle stödja arbetet i bl.a. statliga myndig-
heter med säkerställningen av de mänskliga rättigheterna så att de får full respekt. 

Även EU har uppmärksammat mångfaldsbegreppet. Tema asyl & integration (2009) skriver på sin 
hemsida att EU har utlyst 2009 till ”Europeiska året för kreativitet och innovation”.  Forskning, teknik, 
utbildning, kultur, konst och entreprenörskap inom företagande är i fokus. Diskussion förs utifrån 
”sociala innovationer” och att behovet ökar i och med kris och ekonomisk tillbakagång. I programför-
klaringen står bl a: ”Genom att på skilda politik- och samhällsområden skapa bättre förutsättningar 
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för att ta tillvara individens kreativitet och nyskapande förmåga gynnas den personliga och sociala ut-
vecklingen och den ekonomiska tillväxten… ” 

För att vi alla ska kunna arbeta tillsammans i en mångfald, anser Hofstede och Hofstede (2005) att vi 
ska skaffa oss ”medvetenhet, kunskap och färdigheter”. Vi måste alla bli medvetna om varandra och 
varandras kulturer. När vi har blivit medvetna så måste vi skaffa oss kunskap om olika kulturer. När vi 
sedan har fått medvetenhet, skaffat oss kunskaper, ja - då skapar vi färdigheter för ett aktivt arbete 
med mångfald.  

2.3 Teorier kring organisation 

Falsafi (2004) anser att ett grundläggande misstag i en organisation vid arbete med mångfald kan 
vara att man inte inser att mångfald handlar om att blanda olikheter med varandra, och inte att 
blanda svenskar med andra. Författaren fäster blicken på att organisationen ska arbeta med att få 
enskilda medarbetare att ta fram sina egna fördomar och försöka bearbeta dem på ett konstruktivt 
sätt.  

Mlekov och Widell (2003) anser att en organisations övergång från mono- till multikulturell organisa-
tion tar många år. Grundsynen med monokulturell organisation är ”frånvaron av människor som re-
presenterar olikheter eller som skiljer sig från majoriteten i organisationen i allmänhet och i led-
ningsgruppen i synnerhet” (s. 51).  De som har makten har också skapat och utvecklat normer samt 
arbetsvillkor i den monokulturella organisationen. Mångfald ignoreras eller kan till och med ses som 
en störning och ska bekämpas. I nästa fas sker en övergång till en pluralistisk organisation där känne-
tecknet framför allt är en bredare heterogenitet. Olikheter tillåts och organisationen ses över ur 
diskrimineringssynpunkt. Ledningens vision om multikulturalism har sällan trängt igenom i hela orga-
nisationens rutiner och inte heller bland medarbetares beteenden eller värderingar. ”Likhet betrak-
tas fortfarande som eftersträvansvärd och önskvärd”( s. 55). Inom pluralistiska organisationer an-
vänds inte olikhet som kompetens. Kanske inte ens att någon, varken medarbetare eller arbetsle-
dare, har intresse eller vilja att använda andra arbetsmetoder. I en multikulturell organisation förvän-
tas ingen assimilera sig utan alla medarbetare känner sig inkluderade och värderade. Mångfald är 
integrerad och återfinns i alla organisationens nivåer. ”Det handlar om att skapa produktiva arbets-
miljöer där medarbetarnas energi används för att göra ett så bra arbete som möjligt” (Mlekov & Wi-
dell, 2003, s. 56). 

Mlekov och Widell (2003) skriver att mångfald urskiljs i olika perspektiv och refererar till Morrison 
och hans teori kring olika perspektiv. Alla perspektiven kan ses utifrån plus- eller minusvärde för or-
ganisationen eller den enskilde medarbetaren. Ett mångfaldsperspektiv kan ses som ”etnocentriskt”, 

menar Morrison, och då mer vara en moralisk ansvarsfråga som innefattar alla och är således inte en 
fysisk egenskap. Mångfald kan även betraktas ur ett ”homogeniserings- och assimileringsperspektiv” 
där individernas anpassning förväntas ske till de normer och värderingar som återfinns i den härs-
kande kulturen. Ett annat sätt att se på mångfald är ur ett ”diskriminerings- och rättviseperspektiv”. 

Här finns lagstiftning mot diskriminering i arbetslivet. ”Kulturspecifik modell” är ytterligare ett be-
traktande av mångfald och där arbetar organisationen för att utbilda medarbetare till utlandsarbete. 
Fokus är lagd på kultur och regler i det nya landet. Slutligen tas den ”multikulturella modellen” upp 
och det inbegriper bl. a ålder, bakgrund, personlighet, kön, värderingar och erfarenheter.  

Hofstede och Hofstede (2005) presenterar en omfattande studie kring olika, nationella kulturer och 
vilka systematiska skillnader som finns mellan oss människor.  De pekar på att skillnader beror 
mycket på var vi är födda och att det i sig begränsar oss i vårt sätt att tänka, känna och handla. Stu-
dien visar att vi har olika värderingar i olika länder, kanske framför allt utifrån lång- och kortsiktig 
inriktning. Författarna tar upp Konfucius (samtida med Sokrates och som levde i Kina) lära i praktisk 
etik och beskriver hans fyra huvudprinciper. Här framläggs två huvudprinciper: ”1) Samhällets stabili-
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tet är baserat på ojämlika relationer mellan människor. 3)Ett dygdigt beteende gentemot andra in-
nebär att man inte behandlar andra som man inte själv vill bli behandlad.”(s.225) Framför allt den 
sista huvudprincipen använder vi oss av mycket i vår kultur men vi tar bort ordet ”inte”.  

Hofstede och Hofstede (2005) skriver att det är enklast i statliga organisationer att skapa kulturell 
mångfald på arbetsplatsen – i och med att de har ett större samhälleligt ansvar. Resultat har även 
visat att skapande av kulturell mångfald är enklare i tjänsteorganisationer än inom tillverkningsindu-
strin, speciellt om det finns medarbetare som kommer från olika kulturer i tjänsteorganisationen. 
”Medvetenhet, kunskap och färdigheter” är viktiga ingredienser för interkulturell kommunikation 
mellan människor, anser författarna.  För att få kunskap och en djupare medvetenhet om kulturella 
skillnader bör personen leva i olika kulturer samt erövra språket. Det ligger dock en inbäddad svårig-
het att förvärva de sistnämnda kunskaperna, kanske framför allt ifråga om resurser.   

Enligt Lahdenperä (2008) är skapandet av kontinuitet och struktur, via traditioner och organisatio-
nens historia för organisationens medarbetare, en central punkt i organisationens kultur. Lahdenperä 
refererar till Schein som menar att det finns tre kulturskikt i en organisation; synliga/påtagliga struk-
turer eller det som han kallar för ”artefaktnivån”. Nästa nivå är ”miljönivå” och behandlar uttalade 
värderingar i form av styrdokument etc., det blir en synlig organisationsteoretisk nivå. Den tredje 
nivån behandlar alla antaganden, värderingar och/eller uppfattningar i en organisation. Allt som 
egentligen inte är synligt menar Schein är ”kärnnivån”. Om medarbetare i en organisation inte kan 
skönja allt som uppträder där kan det – helt naturligt - vara svårt att ifrågasätta kulturen. Det här 
illustreras oftast med ett isberg där artefaktnivån och miljönivån finns synliga ovan vattnet medan 
kärnnivån finns under ytan, och liksom ett isberg kan vara ofantligt stort just där.  

2.4 Teorier kring ledarskap  

Flertalet av oss har varit underställda en chef och åtskilliga har själva agerat ledare i arbetet, i före-
ningar eller inom politiken, menar Lind Nilsson och Gustafsson (2006). Inom arbetsliv och i samhället 
har chefs- och ledarskapet engagerat oss genom seklerna. En klar fokus på ledarskapet, som inte 
funnits tidigare, sattes nog först vid industrialismens intåg med dess funktions- och strukturkrav. 
Därefter kom en tid av demokratisering av ledarskapsrollen med den s.k. svenska arbetsmarknads-
modellen där hänsyn skulle tas till bl.a. medbestämmandelag, arbetsmarknadslagstiftning och sociala 
reformer. Chefskapet har även diskuterats utifrån effektivitetsaspekter. Författarna tar upp skillnader 
i definition av chefs- respektive ledarskap. Chefskapet kan definieras utifrån en formell roll som utgår 
ifrån att en person innehar befogenheter för att utföra något administrativt inom organisationen.  
Här finns bl.a. uttryck som planering, uppföljning, målstyrning och personalansvar. Lind Nilsson och 
Gustafsson menar att ledarskapet i sin definition har mer informell position och skapas utifrån indivi-
den som utövar ledarskapet. Flexibilitet, kommunikation, engagemang och trovärdighet är termer 
som återfinns inom det gebitet.  

Blennberger (2007) skriver att summan av en persons rätta handlingar kan urskiljas som dygder. En-
ligt Aristoteles kan dygder ses som ”disposition eller vana att välja det rätta handlandet” (s. 49). För-
fattaren framlägger olika etiska personegenskaper som bör ses som viktiga för en chef utifrån dessa 
tankegångar. Egenskaperna som framförs är: rättskänsla, mod eller civilkurage, balanserat omdöme, 
uppriktighet och ärlighet, empati och lyhördhet samt att se andra personer som likvärdiga och inte 
kränka dem. Dragen är knutna till handlingar och bemötande av andra personer, men ses även som 
uttryck för inre hållning hos en person. 

Lind Nilsson och Gustafson (2006) diskuterar sex krav för utövandet av ledarskap. De citerar Rohlin 
m.fl. som menar att de krav som bedöms vara de mest viktiga är att: Ledaren bör vara nyfiken och 
förstå omvärlden och samspelet i organisationen. Ledaren bör även förstå en helhet och se utifrån 
olika perspektiv.  Omorganisationer ska ses positivt av ledaren för då sker arbetet i en dynamisk or-
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ganisation.  Ett förtroendegivande arbetsklimat skapat av ledaren är ytterligare ett krav. Slutligen är 
det den egna mognaden hos ledaren som ses som det sista kravet. Skillnaden mellan att vara chef 
och att vara ledare kanske kan ses utifrån dessa sex krav.  

Lahdenperä (2008) skriver om vilka kvaliteter som fordras för att man som ledare kan sägas ha inter-
kulturella kompetenser.  En ”engagerad och humanistisk” ledare är av vikt för att skapa en 
multikulturell arbetsmiljö. För att skapa en mångfald inom en organisation och en god arbetsmiljö via 
personalrekrytering är det ledarens egen värdegrund, egen kulturbakgrund och ledarens insikt om 
egna fördomar som är av avgörande betydelse.  

”Att leda en heterogen organisation i en globalt sammanvävd värld innebär att ta varje mänskligt 
möte på allvar”, skriver Mlekov och Widell (2003, s. 176). Det finns olika teorier och modeller inom 
ledarskap att följa men grunden är att utgå från sig själv, att utveckla sin egen självkännedom och 
vara ärlig inför sig själv. En ledare ska lära känna sig själv för att kunna sträva efter att leda en multi-
kulturell organisation. 

2.5 Konklusion av teoretisk referensram 

Avstampet skedde i ett resonemang kring den enskilde individens främlingskap vid flytt till ett annat 
land och att varje individ måste få ett erkännande för att utvecklas positivt. Ett exempel på diskrimi-
nering inom akademin återfinns också. Grundtanken med att föra in den enskilde individen är att 
hon/han alltid finns med i begreppen mångfald, organisation och ledarskap. 

Därefter kom en historisk bakgrund av framväxten med begreppet mångfald. Mångfald har förflyttats 
från att vara assimilering till att bli smältdegel, och i nutid ses som både värdefull och berikande. 
Både den nationella och internationella politiken ser mångfald som positiv. Makthavarna är med-
vetna om attitydproblem bland befolkningen, och att människor som icke uppfattas normativa blir 
kränkta, men menar att det i mångt och mycket är en utbildningsfråga. Olika projekt drivs för att 
upplysa i diskrimineringsfrågor och det påpekas ofta att mångfald är ekonomiskt lönsamt för arbets-
givare. Det finns även tankegångar som säger att staten ska gå i bräschen för att visa det positiva 
med mångfald.  

Därefter fokuserades på organisation och teorier kring hur mångfald kan organiseras för att få en god 
arbetsmiljö. Olika perspektiv bör belysas utifrån plus- och minusvärde med mångfald. Värderingar, 
medvetenhet, kunskap och färdigheter är viktiga ingredienser när man bygger mångfaldsorganisatio-
ner.  De begreppen finns även med i ledarskapet till viss del, men det finns också sex ytterligare krav 
som är viktiga att ta till sig som ledare. Som ledare bör man även fundera över det s.k. isberget med 
dess tre nivåer; vilka nivåer finns ovanför ytan och vilken finns under och ofta breder ut sig?  Interkul-
turella kompetenser är ytterligare kompetens som ledare i en mångfaldsorganisation behöver be-
akta. Teoriramen avslutas med tanken om att ledaren bör lära känna sig själv för att kunna leda en 
multikulturell organisation.  

Uppsatsen fortsätter nu med syfte och frågeställningarna. Därefter sker en redovisning av valet av 
metod, urval och avgränsningar samt etiska regler och själva genomförandet. Sedan följer ett reso-
nemang om validitet och reliabilitet eller kanske hellre om tillförlitlighet och giltighet. Resultat, tolk-
ning av en analys kommer sedan och sist återfinns vidare forskning. 
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3 Syfte och frågeställningar  
Ett syfte är att intervjua ledare om hur de definierar mångfald. Ett annat syfte är att intervjua ledare 
om hur de uppfattar att mångfald beaktas inom organisationen. Ytterligare ett syfte är att belysa 
ledarens egen roll; hans eller hennes uppfattning om sig själv som chef eller ledare. 

Frågeställningarna är:  

• Varför mångfald?  

• Hur ser organisationen på mångfald? 

• Ser du dig som chef eller ledare?  
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4. METOD 
Metoden är en kvalitativ intervju utifrån en fenomenologisk ansats. Kvale (1997) skriver att Husserl 
grundade fenomenologin som filosofi vid sekelskiftet.  Enligt Kvale så har Heidegger, Sartre och 
Merleau-Ponty utvecklat den vidare och först då som existensfilosofi och därefter ur en existentiell 
och dialektisk riktning.  Fenomenologin strävar efter ett klargörande i förståelsen av ett fenomen 
utifrån individens egna upplevda livsvärld. Det centrala är inte att förklara eller analysera fenomenet 
utan mer ett försök att beskriva det så exakt som möjligt.   

En intervjuguide (bilaga 1) har upprättats med tre teman. Intervjun är ostrukturerad och Bryman 
(2001) beskriver förfaringssättet som att utgångspunkten är teman och därifrån utgår ett antal all-
männa frågeställningar som täcker det intervjun ska innehålla. Frågorna ställs oftast informellt. Sam-
tidigt är intervjuaren fri att ställa följdfrågor som inte finns med intervjuguiden. De teman som är 
valda är; mångfald organisation, och ledarskap. Min tanke är att de tre temana är lika stora begrepp 
som går i varandra och därför har jag illustrerat enligt nedanstående figur 1. 

 

 

Figur 1. Tre teman - mångfald, ledarskap och organisation – i samverkan (egen framställning). 

I intervjun (bilaga 1) har även funnits en fråga om organisationen arbetar efter ett inkluderande syn-
sätt som då har beskrivits med en trappstege. Det hela är taget från Arbetsgivarverkets (2008) pro-
jekt Inkluderande synsätt – en strategi för mångfald i staten (bilaga 2).  

Kvale (1997) beskriver ett flertal olika sätt att tolka en kvalitativ intervju på och grundfrågan är ”Hur 
kan intervjuerna hjälpa mig att utvidga min kunskap om de fenomen som jag undersöker?” (s. 166). 
Författaren anser att bearbetning av delar och element är analys och skriver om analysens olika steg 
sålunda: I det första steget beskriver respondenten sin livsvärld spontant. Det andra steget innebär 
att intervjupersonen upptäcker nya förhållanden under intervjun. Intervjuaren tolkar intervjun under 
det tredje steget för att kunna ”sända tillbaka” meningen. Det fjärde steget innebär en tolkning av 
den utskrivna intervjun utifrån struktur, klarläggning och själva analysarbetet. Analysen/tolkningen 
sker utifrån ett deskriptivt förhållningssätt där det är intervjupersonens synpunkt som är i fokus och 
meningssökande av fenomen. 

mångfald 

Organisa-

tion 

ledarskap 
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4.1 urval och avgränsningar 
Studien genomförs i en statlig kunskapsorganisation med cirka 1000 anställda. Urvalet kan sägas vara 
ett systematiskt urval med en mångfald av chef/ ledare från högsta toppen ned till avdelnings-
/sektionschefs- och rådnivå. Enligt Bryman (2001) är det systematiska urvalet ett val utgånget direkt 
från urvalsramen utan att slumpen är inblandad. Organisationen är hierarkiskt uppbyggd utifrån en 
linje-stab-funktion (Granström, 2006), dvs. universitetsstyrelsen tar övergripande beslut, rektorn ska 
åtgärda besluten och delegerar neråt i organisationen via nämnder, förvaltning och bibliotek, nämn-
derna i sin tur delegerar till akademicheferna. I organisationen finns fyra akademier, olika nämnder 
och råd, förvaltning och högskolebibliotek som kan ses som sektioner. 

Urvalet av respondenter återfinns både på det horisontella och vertikala planet. Avgränsningen är 
chef/ledare med rekryteringsansvar inom organisationen. Urvalet av respondenter har skett utifrån-
yrkestitel (toppchefer – finns oftast enbart en person på en viss yrkestitel) och de avdelnings-
/sektionschefer som jag vet arbetar med jämställdhetsfrågor och de som jag tror har intresse av 
mångfaldsfrågor. Respondenternas yrkestitlar är: Rektor, dekanus, förvaltningschef, akademichef, 
jämställdhetssamordnare samt avdelnings- eller sektionschefer. Jag har av anonymitetsskäl valt att 
inte använda mig av kön eller ålder i urvalet. Vid redovisning av resultatet har jag valt ibland att dela 
in respondenterna i två grupper, se nedan i 4.2. Intervjuerna är sju stycken och antalet utgår från en 
mättnadskänsla. Enligt DePoy och Gitlin (1994) är det mättnadskänsla då forskaren inte anser sig få 
ut mer förståelse eller information kring fenomenet. Därmed kan fältarbetet avslutas.  

4.2. Etiska regler och genomförande  
Varje respondent i studien har informerats utifrån HSFR (1990) fyra forskningsetiska principer; infor-
mations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet.  Beträffande informationskravet så 
genomförs intervjuerna för en D-uppsats. De har alla samtyckt till att vara med och att intervjuerna 
har inspelats. I fråga om konfidentialitetskravet kan respondenterna känna igen sina egna reflektio-
ner/citat men det ska inga andra göra. För att säkerställa respondenternas anonymitet så har jag 
delat in dem i två grupper utifrån deras yrkestitlar. Fyra personer: rektor, dekanus, förvaltningschef 
samt akademichef är i en grupp (1). Tre personer: Jämställdhetssamordnare och avdelnings- samt 
sektionschefer är i en annan grupp (2). Respondenternas ålder eller kön visas ej. Gällande nyttjande-
kravet är det denna D-uppsats som avses men intervjusvaren kan även användas i framtida forskning. 
Alla respondenter har godtagit detta. Intervjuaren har lagt fram de etiska reglerna för varje respon-
dent innan intervjuns påbörjande. Intervjuerna har genomförts vid tidpunkt och på plats som de 
själva har valt. Intervjutid har varit cirka 35-75 minuter. Avlyssning av inspelningen av intervjuerna 
har skett kontinuerligt under studiens gång och valda citat från respondenternas svar har transkribe-
rats.  

4.3 Validitet och reliabilitet 
Inom kvalitativ forskning förs en diskussion om de kvantitativa begreppen validitet och reliabilitet. 
Flera författare (t ex Guba & Lincoln refererade i DePoy & Gitlin, 1994) menar att forskare i stället ska 
använda ”tillförlitlighet, trovärdighet eller möjligen pålitlighet”. Lantz (1993) använder benämningen 
”god gestalt” och menar att forskaren i sin analys ska frambringa en sådan ur respondenternas svar. 
Bryman (2001) tar fram ”ekologisk validitet” som ett begrepp utgånget från individers naturliga, soci-
ala miljöer och vardag. Går resultaten att värderas utifrån det vardagliga livet hos vanliga människor? 
Det är en fråga som Bryman anser att forskaren ska fundera över.  Kvale (1997)skriver att det möjli-
gen är objektiviteten i en intervjusituation som bör diskuteras mer ingående än begreppen validitet 
och reliabilitet. DePoy och Gitlin menar att den kritiska läsaren bör fundera över forskarens egna, 
både personliga perspektiv men även personliga bias. Vilka åtgärder har vidtagits för att öka resulta-
tets trovärdighet? Forskarens bias går förmodligen inte att helt suddas bort men en reflektion bör 
göras via resultatet. Efter genomförd undersökning diskuteras validitet och reliabilitet i metodresul-
tatet. 
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5 RESULTAT OCH TOLKNING/ANALYS 
I resultatdelen återfinns respondenternas svar och min tolkning av dem samt citat som underbygger 
tolkningen. Intervjuerna utgår från intervjuguidens tre teman (bilaga 1) men efterhand har följdfrå-
gor tillkommit för att klarlägga fenomenen och andra uppskrivna följdfrågor försvunnit. Se resultat-
delen nedan.  Det är sju respondenter som har medverkat i min studie och de finns under cita-
tet/citaten med fiktiva namn. Observera att dessa namn kan bäras av bägge könen: Gael, Måne, 
Nova och Vida hör till intervjugrupp 1 (de kan sinsemellan ha antingen yrkestitel rektor, dekanus, 
förvaltnings- eller akademichef). Shirin, Milo och Hawa återfinns i intervjugrupp 2 (de kan sinsemel-
lan ha antingen yrkestitel avdelnings-, sektionschef eller jämställdhetssamordnare). Flertalet av re-
spondenterna har arbetat som chef/ledare i många år, det lägsta ledarskapet sträcker sig kring tre år. 
Jag delar in resultatdelen i tre teman; mångfald, organisation och ledarskap och avslutar med en kort 
sammanfattning. 

5.1  Resultat av mångfald 
Intervju inleds med att fråga (bilaga 1) respondenterna om tema mångfald; ”Varför mångfald?” Ett 
par respondenter svarar direkt att det är viktigt och en enligt nedanstående citat: 

Jo, det finns en bonuseffekt i att det här med människor med olika bakgrund kommer samman, 
då kommer det ut av det, ja då kommer det något nytt. (Milo)  

En annan respondent uttrycker sig så här:  

Om man ser till min arbetsplats så är det klart att det finns fördelar med att det finns männi-
skor i olika åldrar, att det finns människor med olika kön, att det finns människor med olika kul-
turer för att vi möter studenter, både kvinnliga och manliga, studenter med olika kulturer, stu-
denter i olika åldrar även fast det har blivit flest yngre numera. Men det ger ju, det ger ju en 
bra blandning. Det är ju klart bra med mångfald, det är vad jag kan se på min arbetsplats. 
(Hawa) 

En av de intervjuade kommer på att en kopia av en definition finns i en skrivbordslåda: 

Det här är inget som jag har tänkt ut själv utan vid nå’t tillfälle när vi höll på att prata om det 
här så snappade jag upp Invandrarverkets definition av mångfald. Den tyckte jag var väldigt in-
tressant … Jag har den här: Då är det egentligen den första du frågar efter, nej det är en sista: 
Säger högt: ”Mångfald utgörs av människor med olika egenskaper, förutsättningar och livserfa-
renheter. Målet är att leda, utveckla och tillvarata mångfalden. Det är inte olikheterna i sig utan 
samspelet mellan dem som gör mångfalden till en framgångsfaktor”. Det där kände jag, det där 
ställer jag upp på. (Milo) 

”Behövs mångfald?” Är ytterligare en fråga under denna rubrik. Alla respondenter svarar ja på att 
mångfald behövs. Mångfalden för de intervjuade innebär i första hand kön, ålder och etnicitet. Det 
som är synligt. ”Behöver man definiera begreppet?” och där svarar en respondent: 

… ja, jag tror det är jätteviktigt att man har, levande, pågående diskussioner om begreppen och 
vad de står för. (Shirin) 

 En respondent ser också mångfald som värdefull men har möjligen en mer schatterad bild av mång-
fald: 

Ja, mångfald är variationsrikedom, tycker jag. Och som sådan kan den vara värdefull. Den kan 
vara berikande om personerna har olika social bakgrund, olika åldersbakgrund, olika etnicitet – 
det skapar olika erfarenheter. Om 25-åringar umgås med 55-åringar kan vara värdefullt om 
man tar med sig olika perspektiv, olika kunskaper in i olika situationer. Det kan vara värdefullt i 
en arbetsgrupp att man har olika variationer när det gäller ålder och detsamma gäller även då 
även i etnisk härkomst etc. ... Sedan kan jag tänka mig situationer där detta inte är det optimala 
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… att ta med män i en massa feministiska organisationer kanske inte är det optimala? Intervju-

aren: Eller kan vara det? Eller kan vara det? Det får ju organisationerna avgöra … när jag sitter i 
våran organisation ser jag nog, där ser jag nog i de flesta fall att det berikar. (Gael) 

Efter ytterligare resonemang om mångfald så framkommer fler dimensioner: 

De andra sakerna är ju - förutom de fysiska funktionshindrena - så syns ju inte de andra på 
samma sätt. Jag kan tycka att jag själv lite funderat att hur mycket ska man märka ut de här 
personerna? Jag har väldigt svårt med det här invandrarbegreppet – jag tycker att man ska få 
välja själv hur man ser på sig själv. Man ska alltid klassificeras in. Sedan är det ju uppenbart att 
vi alltid gör det. (Måne) 

Vid en intervju sägs: 

Ja, mångfald behöver man ju inte se enbart som att man kommer från ett annat land, eller har 
utländska föräldrar utan det finns mångfald i … jag betraktar även kön, även om det enbart 
finns två. Det finns ju politisk mångfald, det finns oerhört många saker som står för mångfald. 
Allt är utvecklande så länge det inte skadar någon person. (Vida) 

En annan röst säger att det finns olika perspektiv i mångfald och menar att det är viktigt med de som 
finns i diskrimineringslagstiftningen men det finns andra perspektiv: 

… som t ex klass. Man kan prata om andra diskrimineringsgrunder som vissa forskare också 
hävdar sorterar människor och det kan ju vara t ex utseende eller kroppsvikt, pratar man ju om, 
att feta människor blir diskriminerade. Det kan också handla om regionalitet i vissa samman-
hang, man kan bli diskriminerad om man kommer från Dalarna, skratt, ja kanske inte riktigt så 
men man har ett s.k. Stockholmsperspektiv på frågor. Det finns fler diskrimineringsgrunder och 
för mig är mångfald … alla faktorer som sorterar människor.(Shirin) 

I intervjuerna fortsätter vi att samtala kring kunskapsorganisationens handlingsplaner och den nya 
diskrimineringslagen från årsskiftet 2008/2009. ”Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering som 
har samband med kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller 
annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.” (DO, 2009, hemsida se bilaga 2) 
Flera respondenter talar om sin omedvetenhet, en svårighet att förstå. Är sexuell läggning t ex något 
som ska tas upp på en arbetsplats? Här följer några citat: 

När man pratar om mångfald så är det väl det här (lång paus) med sexuell läggning. Det vet jag 
ingenting om, det tycker jag inte att jag har något att göra med heller. (Hawa) 

De övriga mångfaldsfrågorna tycker jag är svåra av flera skäl. Dels är det en omedvetenhet, jag 
har ingen personlig relation, annat än om man och kvinna-relation. Jag befinner mig i alla andra 
sammanhang i den överordnade gruppen. Hur det än är så är det faktumet inte helt oväsent-
ligt. (Måne) 

5.2 Resultat av organisation 
Redovisningen fortsätter med organisation och frågan: ”Om det finns en mångfaldsstra-
tegi/handlingsplan på arbetsplatsen?”  Det menar alla respondenter att så är fallet. 
Kunskapsorganisationen har under våren 2009 arbetat fram en ny handlingsplan. Den i sin tur utgår 
från DO och tankar kring hur en jämställdhetsplan upprättas (se bilaga 2). En handlingsplan ska finnas 
övergripande för hela kunskapsorganisationen men också på mindre arbetsplat-
ser/enheter/institutioner, enligt DO. Vid frågan: ”Arbetar man efter handlingsplanen på din arbets-
plats?” finns det lite olika svar på från de intervjuade.   

Nej, det kan jag inte påstå. – det beror på vilken arbetsplats du tänker på. Vi lever i olika delar, 
dels har du avdelningen och dels har du institutioner och sen har du högskolan. Högskolan vet 
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jag ju att det finns en strategi, där vet jag ju. … (Inom institutionen – författarens ord) är det 
inte ett prioriterat område, har inte varit ett prioriterat område … (Hawa) 

En respondent menar att nämnden arbetar med kunskapsorganisationens strategi och ska se över 
framför allt innovation, och hållbar utveckling. Det är viktigt att se att kunskapsorganisationen gör 
det som är ålagt den utifrån strategin. Vid varje möte ska jämställdhets- och mångfaldsfrågor beak-
tas. Här finns också individer med på mötena som bevakar detta och som ”brinner” för dessa frågor, 
bl.a. genusfrågor.  

Ett par av respondenterna anser att de arbetar med jämställdhets- och mångfaldsfrågor vid deras 
arbetsplats och anser att frågan ses levande och något att arbeta vidare med. En intervjuad tar även 
upp om rekrytering när vi diskuterar kunskapsorganisationens mångfaldsstrategi, utifrån frågan om 
det finns en handlingsplan vid institutionen och svarar: 

Ja, det gör det i och för sig. Här finns ju inte alla de här aspekterna men den täcker ju etnisk 
mångfald tycker jag. Att man vid rekrytering av ny personal ska ta hänsyn till detta. Vi är med-
vetna om den underrepresentation vi har nu, just nu på manliga lärare, underrepresentationen 
på etniska, på lärare, ja det finns brister på etnisk mångfald. (Gael) 

”Har arbetsplatsen utvecklat en metod för att identifiera, värdera och tillvarata alla medarbetares 
resurser?” är en fråga. Flera respondenter svarar att arbetet fortgår utifrån ledningstoppen och inom 
kunskapsorganisationen är det framför allt genusperspektiv som det satsas på: 

… eftersom vi då ska försöka nå de här målen … när vi ska rekrytera… granska … hur man skri-
ver det här med rekrytering. Hur man formulerar, och det ska granskas utifrån det … Det är 
också hur man fördelar medlen … Eftersom kvinnor har mindre forskningstid så har vi gett spe-
cifik tid till kvinnor… men det handlar också om att (kunskapsorganisationen – författarens an-
märkning) har ett mål att ha fler kvinnliga professorer. Ett sätt är ju riktat internt och satsning 
på personal. I och med att det är kompetensutveckling så är det inte diskriminerande. (Nova) 

Här tar jag fram en broschyr utgiven av Arbetsgivarverket (2008) och visar en trappstege (bilaga 3). 
”Vad anser respondenterna att just deras specifika arbetsplats befinner sig på denna trappstege? Ser 
de någon skillnad på trappstegen mellan egna arbetsplatsen och kunskapsorganisationen som hel-
het?” En respondent framför: 

Man önskar ju att man kunde mäta på något sätt, alltså visa resultatet - jag tror att man skulle 
kunna göra det i forskningsmiljöer. Där skulle man säkert kunna göra någon så’n här bedöm-
ning i alla fall. Man skulle fundera hur man skulle kunna göra det i studentgrupper och hur vi 
pedagogiskt jobbar med det här och får med de frågor, ja de som vi är intresserade av och som 
vi tror har ett mervärde … hur kan man visa det här och kan man använda det i sin pedagogik 
på något sätt? (Nova)  

En annan respondent menar att kunskapsorganisationen planerar införa en personalstrategi och 
därmed kan den hamna på trappsteg två enligt broschyren (bilaga 2): 

… att ta fram en ny personalstrategi, tidigare har vi haft enbart en personalpolicy… jobba fram 
en personalstrategi med mer konkreta åtgärder just för att titta hur det är att vara anställd … så 
att man får med de här perspektiven i ledarförsörjning, vid rekrytering, vid lönekartläggningar, 
alltså … på föräldrauttag, arbetsmiljöaspekter, alltså de här frågorna är jätteviktiga … Intervjua-

ren: Kan man då säga att kunskapsorganisationen hamnar på trappsteg 2? Javisst, vi kan säga 
att vi har indikatorer som säger att vi ska ha en viss andel med utländsk härkomst bland de an-
ställda, att vår sammansättning bland de anställda ska spegla det omgivande samhället. (Shirin) 

En annan medarbetare arbetar aktivt i sin medarbetargrupp med värderingsfrågor. Vid arbetsplats-
träffarna diskuterar man cirka en gång/månad genom att ta fram olika värderingsexempel. I exemp-
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len finns inga rätt eller fel utan tanken är att medarbetare lyfter sina egna värderingar. Responden-
ten menar att alla i gruppen blir medvetna om sina egna och även andras värderingar kring mångfald.  

En annan röst svarar direkt på frågan på vilken trappstege de befinner sig: 

Steg 2, där befinner vi oss alltså nu. Vi ser värdet av att ha en blandad bakgrund såväl bland 
studenter som när det gäller lärare. (Gael) 

Flera av de intervjuade framför vikten av att arbeta med mångfaldsfrågor bland medarbetare. De 
menar att kunskapsorganisationen har nischat sig i sin rekrytering av att ta emot en mångfald av stu-
denter, säger flertalet respondenter. De nämner även att de har många studenter med dyslexi och 
att organisationen är känd för att vara duktiga på att ta hand om dessa studenter. Just det ryktet har 
spridit sig i landet bland blivande studenter.  

… hela ledningen … har fått ut det här med ”verka jämställt” och diskrimineringslagar. Så med-
veten om det är man, men frågan är hur man lever upp till det i vardan? Det kan ju vara lite 
knepigare att svara på. (Vida) 

En respondent som har arbetat över 10 år som chef/ledare säger att man hela tiden måste arbeta 
med att påvisa arbetsgruppen fördelar med mångfald: 

Det här måste man som ledare vara medveten om, framför allt när man sitter i möten, att allas 
åsikter kommer fram och att alla har möjlighet att uttrycka… Det måste jag vara medveten om, 
för vi har både adjunkter, lektorer, docenter, doktorander och professorer och här har du ett 
brett spektra och framför allt en hierarki, att man tänker hierarkiskt att mångfalden på något 
sätt blir hierarkisk. … det måste man hela tiden ha med sig att det är en ojämn position mellan 
de här människorna och att jobba aktivt dels att etablera sånt klimat i gruppen där alla lyssnar 
på allas åsikter. Och att alla respekterar att vi drar olika lass. Nej, vi drar ett gemensamt lass 
men alla drar olika delar. (Hawa) 

Flera respondenter säger att medvetenhet av mångfald har ökat hos alla på arbetsplatsen då ett par 
av medarbetarna öppet har gått ut och berättat om sin homosexualitet. Det har förändrat arbetskli-
matet på arbetsplatsen till det bättre. En respondent tar också upp huvudduk som religionsaspekt 
men avfärdar det genast eftersom respondenten blir osäker på om bäraren av huvudduk använder 
det av religiösa skäl. Respondenten ser det som oerhört värdefullt av mångfald även ur den aspekten. 
Inte minst för studenter skull. En annan tar upp bönematta som en religionsaspekt och vet att en 
sådan finns i ett andaktsrum vid kunskapsorganisationen. En annan respondent framställer en med-
vetenhet hos sig själv om mångfald men vet inte om frågan lyfts ibland medarbetarna på arbetsplats-
träffar t ex: 

… jag har nog varit medveten om det sedan första dagen men kanske mera har, så att säga, för-
sökt att neutralisera de som tar stort utrymme och lyft upp dem som behöver lyftas upp. 
(Hawa) 

Arbete med rekrytering av mångfald är en viktig aspekt och vid samtal om detta framförs: 

Vi har diskuterat så att säga, det här med att avregistrera namn och sökande till olika anställ-
ningar men det är också en sån här grej som jag känner att – visst – det kan vi ju göra men så 
sitter man då ändå där i intervjuögonblick. Det blir liksom lite taffligt, kan jag tycka. (Vida) 

 

En annan röst sa med tanke på en omorganisation ganska nyligen och därmed genomförde en nyre-
krytering av chefsgruppen, diskuterade enligt nedan: 
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Vi kom att ta hänsyn till den geografiska fördelningen …, könsfördelning men också något som 
inte skrevs ut men som jag tycker, jag tycker det är bra att blanda erfarenhet, vi har några er-
farna … vi såg en möjlighet att föryngra … chefsgruppen.  Kompetensmässigt såg vi gärna att 
blanda lektorer och adjunkter… inte etnicitet, nej. (Gael) 

Det framkommer även att det möjligen kan finnas olika slags studenter i olika ämnen. Sociologi t ex 
tenderar att väljas av studenter med en mångfaldsbakgrund medan andra ämnen ses mer traditio-
nella ur studenthänseende: ”när vi väljer amanuenser då kan vi välja studenter med utländsk bak-
grund. ”(Gael) 

5.3 Resultat av ledarskap 
”Hur ser respondenterna på sitt ledarskap? Ser de en skillnad mellan att vara chef och ledare?” Alla 
respondenterna svarade att de är ledare. Ett par av de intervjuade menade att det inte finns någon 
direkt skillnad mellan begreppen utan de måste vara bägge delar i sin yrkesroll. De övriga svarar att 
de är ledare i första hand. Efter samtal och reflektion så framkommer att de måste vara både chef 
och ledare. Det måste finnas någon som är chef, någon som bestämmer, som tar hand om upplägget 
för sina medarbetare, enligt en respondent nedan som har arbetat mer än 10 år som chef: 

Jag tycker den debatten är lite knepig, faktiskt. För att en god chef för mig – det är en som 
också är en god ledare. I chefskapet … innefattar det så mycket. Det innefattar att du måste 
vara modig, du måste ha förmågan att se saker. Och då kommer modet in, för har du modet då 
så måste du klara av att göra något. Om du har förmågan att se saker så måste du ha förmåga 
att göra något. Sedan är min bild att jag kan, utifrån mitt ledarperspektiv så är jag gärna kompis 
men jag har inga problem att kliva ur den rollen. För det vet jag att jag kan när man fattar ett 
beslut som inte är populärt. Men har man ett gott ledarskap i sin chefsroll så kommer man 
snart in i gruppen igen. Så att – en del hävdar att man inte kan för nära sina anställda men så 
känns det inte för mig för jag tycker att jag kan skilja på de sakerna. (Vida) 

En annan respondent säger på frågan om ”han/hon ser en skillnad mellan att vara chef och ledare”? 

Ja, det gör jag - och - jag har väl accepterat den här vanliga uppfattningen, dvs. det är en sak att 
vara chef och en annan sak att vara ledare. Chefen har då mer den här formella rollen … Ledar-
skapet förvärvar man ju med en relation till medarbetarna, med legitimitet, så att säga, man 
har en roll där. Man uppfattas av medarbetarna som tydlig och synlig osv. (Gael) 

Alla ledare vid kunskapsorganisationen har fått utbildning i mångfald via personalavdelningen. Ut-
bildningen är obligatorisk och behandlar diskrimineringslagar samt organisationens handlingsplan 
utifrån jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv. En fråga behandlar: ”Anser du att du har ett tydligt 
ledarskap som skapar inkluderande arbetsplatser med arbetsmiljö är fri från diskriminering? Respon-
denterna säger sig arbeta för att arbetsplatsen ska vara fri från diskriminering men menar också att 
det är svårt för dem att befinna sig överallt och stävja om det förekommer. En respondent säger: 

Nej, jag tror nog – att jag sa inledningsvis – jag försöker hela tiden vara medveten om, det här 

att styra upp, att liksom motverka. Säkerligen att det finns ett värde i att explicit lyfta upp dis-

kussionen. För jag tror, eller är nästan helt säker på att en del av medarbetarna inte känner att 

de har samma värde som andra. Det här är oftast väldigt personbundet, att vissa personer 

alltså anser sig ha högre värde än någon annan, kanske inte alls är medveten om att i det i det 

också finns en form av diskriminering utan bara tar det här utrymmet. Så att, jag kan inte säga 

att jag har ett arbetsklimat som är fritt från diskriminering, nej det kan jag inte göra. (Howa) 

Flertalet av respondenterna tror sig inte ha en arbetsmiljö helt fri från diskriminering. 
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5.4 Sammanfattning av resultat 
Sammanfattningsvis kan sägas att alla respondenter är positiva till mångfald utifrån frågan ”Varför 
mångfald?” Kön, ålder och etnicitet är de perspektiv som först framkommer. Fler aspekter på mång-
fald kommer efterhand och där finns flera synvinklar på mångfald utöver dem som inte direkt är be-
skrivna i diskrimineringslagsstiftningen som t ex klass, yrkesgrupper och ämnen inom kunskapsorga-
nisationen, kroppsvikt och politisk ideologi.  Det är enbart könsöverskridande uttryck samt bi- och 
transsexuell mångfald som inte klart uttrycks eller ens diskuteras. Religion finns det några tankar om 
då någon är fullt medveten om att andaktsrummet finns inom organisationen och kan användas av 
alla religioner. Medarbetare med funktionshinder är inte heller ett perspektiv som sätts i fokus hos 
flertalet av respondenterna.  

Mångfaldsfrågan ska hela tiden levandegöras, finnas med i vardagen, i arbetsplatsmiljön och lyftas 
upp på borden, är tanken hos flertalet respondenter. Flera ger exempel på hur just de arbetar, bland 
att tydliggöra vem som har företräde vid arbetsplatsmöten och försöka lyfta upp dem som behöver 
mer utrymme. Arbete med värderingsfrågor i medarbetargruppen är ett annat exempel. Avregistre-
ring av namn i nyrekrytering är en tanke som framförs om att kunna arbeta med införande av framför 
allt etnisk mångfald. 

Vid omorganisation av kunskapsorganisation för någon tid sedan fanns en tanke om mångfald vid 
nyrekrytering av chefer. Efter detta kan mångfald ses i kön och ålder och är något som i första hand 
diskuteras av respondenterna. Respondenterna ser jämställdhetsaspekten mellan chefer men inte 
direkt åldersmässigt.  Etnicitet ses inte som speciellt stor bland medarbetare eller andra ledare.  

Vid frågan om: ”Individens upplevelse av hur organisationen ser på mångfald?” Svarade alla respon-
denter att det fanns tillgång till styrdokument i mångfaldsfrågor inom organisationen. Flera i 
ledningstoppen menade att mångfaldsarbetet lyftes upp vid alla möten i ledningstoppen och en kon-
tinuerlig medvetenhet uppstod hos medarbetarna i dessa frågor. Vid en lägre nivå i organisationen 
var en respondent inte lika entusiastisk angående organisationens mångfaldsarbete. Personen ansåg 
att det var relativt osynligt på institutionsnivå och neråt. I just denna fråga kan ses olika mönster och 
det beroende på hur den enskilda ledaren i organisationen själv har valt att arbeta med mångfald. En 
respondent arbetade mycket aktivt med värderingsfrågor i sin arbetsgrupp och såg mångfald som 
levande inom kunskapsorganisationen. En annan funderade över personalstrategi och arbetade med 
mångfald utifrån sin position i organisationen.  

”Ser sig respondenterna som chef eller ledare?” Frågan ger till en början blandade svar. Två respon-
denter säger klart att det inte finns en skillnad i och med att de innehar bägge i sin yrkesroll. De 
andra ansåg att de var ledare men efter övervägande kom de fram till att de i vissa lägen enbart var 
chefer, någon som innehar makten och bestämmer. Det är den rollen som man blir anställd i. Ledar-
skapsrollen får man mer av sina medarbetare, de accepterar en som chef. Respondenterna tyckte 
också alla om att arbeta i sina yrkesroller som chef/ledare inom organisationen. En obligatorisk ut-
bildning kring diskrimineringslagar, handlingsplan genomförs med nya chefer vid kunskapsorganisa-
tionen. Det är svårt att säga om diskriminering förekommer bland medarbetare, men det kan säkerli-
gen förekomma, menar respondenterna. 

5.5 Analys 
Analysen utgår från det som framkommit i resultatet ovan utifrån temana ”mångfald, ledarskap och 
organisation”. I tolkning/analys införs vidare dimensioner med hjälp av ytterligare temana; ”medve-
tenhet, kunskap och färdigheter” som är tagna från Hofstede och Hofstede (2005). De skriver att 
medvetenheten handlar om att vi alla ska bli självmedvetna om varandra och våra kulturer. Kunskap 
framstår som nästa punkt, efter medvetenheten – vi ska skaffa oss kunskap om olika kulturer. När vi 
har fått medvetenhet, skaffat kunskaper, då skapar vi färdigheter för att kunna arbeta aktivt med 
mångfald.  
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5.5.1 Medvetenhet 
Jag vill påstå att ledarna vid den statliga kunskapsorganisationen har en medvetenhet om mångfald. 
De vet att svenska staten och EU anser att det är viktigt med mångfald utifrån olika aspekter. Där-
emot ses ingen medvetenhet inom intervjugrupp 1 om att blanda olikheter bland medarbetare med 
varandra. Falsafi (2004) anser det i sig är en viktig faktor i en organisation med mångfald. I resultatet 
framkommer att den mesta blandningen sker via att man blandar svenskar med varandra. Schierup 
et al. (1994) talar om en dualistisk arbetsmarknad som indelas i ett högre och ett lägre skikt. Förfat-
tarna säger även att om urvalet till nyrekrytering sker inom organisationen så gynnar det anställda på 
höga kvalifikationsnivåer. I resultatet ses också svar på att respondenterna saknar etnisk mångfald 
bland chefsgruppen i kunskapsorganisationen. 

En respondent skriver att hon/han har en omedvetenhet om olika mångfaldsperspektiv men säger 
också sig vara medveten om sin omedvetenhet i detta. Här vill jag föra in det som skrivs av Olsson 
(1995) och som för fram diasporan som en hjälp att nå förståelse för den enskilde individen. Honneth 
(2000/2003) diskuterar kring att individen ska få ett erkännande för att få en känsla av ett egenvärde. 
Erkännande ”hakar” Heidegren (2009) på och säker att både erkännande och motsatsen missaktning 
är något som präglar hela mänskligheten. Om en ledare är omedveten om mångfald kan det förmod-
ligen uppstå diskriminering som i fallet DN (2009) tar upp. Om det inte finns en medvetenhet kring 
att mångfald behövs för att utveckla en experimentell demokrati som Meyer (2008) diskuterar kring 
utifrån Kallens olika texter, respekteras inte individen men inte heller kulturella värden. 

Det är upp till var och en av oss att fundera och bli medvetna kring erkännande av den Andre. Det 
som Honneth (2000/2003) skriver om den enskilda människan. Varje människa måste få erkännande 
för att få självrelation, självförtroende, självaktning och självrespekt. Medvetenhet om det förekom-
mer diskriminering av den andre är en viktig aspekt av erkännande. Det måste alla medarbetare bli 
medvetna om och arbeta gemensamt för. I detta återfinns Lind Nilsson och Gustafsson (2006) tankar 
kring ledarskapets engagemang, kommunikation och trovärdighet. Ledaren måste använda sig av 
dessa tre begrepp för att inte diskriminering ska förekomma. Jag kan tycka att svaren från mina re-
spondenter genomsyras mycket kring erkännande av den andre men å andra sidan är den andre för-
villande lik dem själva! 

Ledarna är också medvetna om olika styrdokument där mångfalden invävs i olika sammanhang för 
att påvisa framväxten av framtidens kunskapsorganisation. Respondenterna påtalar också att det 
finns en stor mångfald bland studenter.  Oftast diskuterar dock respondenterna mångfald utifrån 
främst två aspekter; kön och ålder. De ser att det bland ledarna vid kunskapsorganisationen finns en 
jämställdhet mellan könen efter omorganisationen, kanske inte så mycket utifrån åldershänseende. Å 
andra sidan kan det vara svårt att vara ledare när man är yngre. Mlekov och Widell (2003) har en 
definition på mångfald som inbegriper en mångfald av perspektiv på mångfald (!). Där finns flera 
aspekter som kan ses som kvalitativa, inre egenskaper som kan värdesättas för att utveckla en hete-
rogen arbetsstyrka i organisationen. Vid direkt förfrågan kring olika föreställningar av mångfald fin-
ner jag inga klara svar från respondenterna på dessa inre egenskaper, utan de svarar mer utifrån 
diskrimineringslagsstiftningen. Däremot kan jag skönja mönster i intervjuerna där respondenterna 
diskuterar kring erfarenheter, värderingar och även medarbetares personlighet.  

Utifrån tanken, att det skiljer sig mellan länder som USA och Sverige beträffande hur man ser på in-
vandring, menar Glazer (1998) att USA ser sig som en invandrarnation. Underförstått kan det vara så 
att man har en positiv syn i USA medan man i Sverige har en mer negativ syn på invandring. I resulta-
tet kan jag inte finna något svar på detta då alla respondenter svarar att det är positivt med mång-
fald. Däremot kan de ju inte svara för alla som bor i Sverige. Annat positivt som kan ses är att re-
spondenterna talar mycket kring att studenterna ska i sin utbildning få med sig kunskap om mång-
fald. Dessutom får de med sig det automatiskt då kunskapsorganisationens respondenter poängterar 
och värdesätter mångfald bland studenter.  
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Mlekov och Widell (2003) skriver att forskning kring mångfald från 1980-talet och framåt har påvisat 
ekonomiska fördelar inom näringslivet.  Ingen av respondenterna ser mångfald ur ett ekonomiskt 
perspektiv. Integrations- och jämställdhetsdepartementet skriver i en rapport Ds (2000:69) att 
framför allt staten ska i sitt arbete fokusera på mångfaldsfrågorna och därmed vara ett föredöme. 
Mångfalden ska utökas bland personalen, de ska bli medvetna och få kunskap. Fokus ska bl. a vara på 
människor med funktionshinder. Tyvärr är det sistnämnda inget som jag möter ibland responden-
terna svar. Däremot har en föryngring skett med ett par nya ledare inom kunskapsorganisationen 
sista året. 

5.5.2 Kunskap 
Analysen fortsätter via kunskap som Hofstede och Hofstede (2005)beskriver kommer efter medve-
tenhet i arbetet med att utvidga mångfalden i en organisation. Här kan ses flera förlagor till att ut-
veckla kunskapen bland medarbetare. Mlekov och Widell (2003) använder sig av Morrison och hans 
olika perspektiv på mångfald. Flertalet av respondenterna arbetar i sin arbetsstyrka utifrån ett ”etno-
centriskt perspektiv” där man ser mångfald utifrån en moralisk tanke, dvs. mångfalden ses positivt 
och värdesätts. De ser även på mångfald utifrån ett ”diskriminerings- och rättviseperspektiv”. Några 
respondenter arbetar även efter den ”multikulturella modellen” där man ser på mångfald utifrån 
flera synvinklar, t ex värderingar, personlighet, kön, ålder och erfarenhet. 

EU-året 2009 som är ett år för kreativitet och innovation enligt Tema asyl & integration (2009) har jag 
svårt att se direkt i några respondenters svar.  Alla respondenter är mycket medvetna om organisa-
tionens egna handlingsplaner som är direkt utgångna från vad Regeringen har bestämt i jämställd-
hets- och mångfaldsfrågor. Om det sedan finns något ytterligare kring EUs tankegångar kan endast 
spekuleras om. Min tanke är att en respondent för fram en rekryteringstanke som kanske kan här-
röra från detta. Personalstrategi är ordet för att få fram indikatorer för att få till en viss sammansätt-
ning av mångfalden bland de anställda och som speglar samhället i övrigt och framför allt speglar 
våra studenters mångfald. De sistnämnda tankegångarna kan även koppas till det Johnson (2002) 
skriver om det svenska näringslivet. Kunskapsorganisationen har insett vikten av mångfald bland stu-
denter för att de ska få kunskap och ta med sig denna kunskap i sitt framtida arbete.  

5.5.3 Färdigheter 
En osäkerhet finns i om ledarna har erövrat färdigheter i att arbeta med mångfald, som Hofstede och 
Hofstede (2005) beskriver. Färdighet kan översättas till skicklighet, talang eller förmåga om man an-
vänder sig av synonymordlista. Lahdenperä (2008) diskuterar kring olika kvalitéer som fordras hos en 
ledare för att denne ska kunna sägas inneha en interkulturell kompetens. Kvalitéer kan ses som inre 
värden och egenskaper och är således inte samma sak. Alla respondenter tyckte sig dock inneha fär-
digheter för sitt arbete som ledare.  De ansåg att de hade förmåga och skicklighet att utöva sitt yrke. 
De ansåg även att medarbetarna såg dem som ledare då flertalet menade att de hade nått en per-
sonlig mognad. Flera av respondenterna tar fram de sex krav kring sitt eget utövande av ledarskapet 
som Lind Nilsson och Gustafson (2006) lyfter fram i en god ledargestalt. Det är den egna mognaden 
som utgör det sista kravet. 

Inom färdighet är också intressant att ta upp det Lahdenperä (2008) referar utifrån Schein och hans 
tre nivåer i ett isberg. Vad finns ovanför ytan? Vad finns under? Detta isberg tycker jag att man klart 
kan utläsa i flertalet av respondenternas svar: Alla vet vad som står i styrdokumenten, dvs. det ovan 
ytan. Det som finns under ytan diskuteras det inte så mycket kring.  Den akademiska världen är en 
osannolikt hierarkisk värld att arbeta vid, och ingen bland medarbetarna kan vara säker på sin plats, 
menar jag. Det vill jag illustrera med den artikeln som finns insatt i DN (2009) om en utannonserad 
professur där det först rekryteras en svart professor som avsäger sig tjänsten och sedan händer 
samma sak med en kvinnlig professor.  
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Om vi fortsätter med färdigheter i att arbeta med mångfald, kanske svaren från de respondenter som 
säger sig arbeta aktivt med medvetenhet kan utgöra detta. En respondent menar att man hela tiden 
måste arbeta aktivt med mångfald och det är precis vad Falsafi (2004) anser. Våra fördomar blir färre 
genom att vi hela tiden lyfter fram dem och diskuterar dem.   Rekrytering kan ses som ett annat mo-
ment i färdighet. Kunskapsorganisationen har satsat konstruktivt i många år med att få jämställdhet i 
ledartoppen och har lyckats bra med detta. Organisationen har även riktade mål mot att kompetens-
utveckla kvinnor för att så småningom få fler kvinnliga professor.  En annan färdighet som kan ses 
som en framtida utveckling är att vidareutveckla personalstrategin för att skapa en vidare mångfald. 
Den framtidsvyn är kanske dit kunskapsorganisationen kommer till så småningom. Mlekov och Widell 
(2003) skriver att övergången från mono- till multikulturell organisation tar många år. Den här kun-
skapsorganisationen befinner sig på vägen till det och återfinns i den pluralistiska organisationen om 
man ser till författarnas ord. Kännetecknet för en pluralistisk organisation är en tillåtande, bredare 
heterogenitet, det finns styrdokument och visioner om multikulturalism från ledningen sida, men de 
har inte trängt ner i organisationen.  
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6 DISKUSSION 
Här följer en diskussionsdel som är uppdelad i en metoddiskussion och en resultatdiskussion. Ett 
syfte är att intervjua ledare om hur de definierar mångfald. Ett annat syfte är att intervjua ledare om 
hur de uppfattar mångfald beaktas inom organisationen. Ytterligare ett syfte är att belysa ledarens 
egen roll; hans eller hennes uppfattning om sig själv som chef eller ledare. 

Frågeställningarna är: Varför mångfald? Hur ser organisationen på mångfald? Ser du dig som chef 
eller ledare?  

6.1 Metoddiskussion 

Valet av metod som intervju med en fenomenologisk ansats ser jag inte som något speciellt kontro-
versiellt val. Mångfald som fenomen, kan ses, och har setts, olika genom historien, inom olika ämnen, 
kanske också olika hos flertalet människor, men också olika politiskt sätt. Mångfald kan således upp-
levas och uppfattas olika hos alla individer och därför har jag intervjuat respondenter utifrån deras 
egen upplevelse av detta fenomen. Urvalet hos respondenterna vill jag däremot diskutera lite när-
mare. Min första tanke var att få en mångfald av kön, ålder och etnicitet, dvs. ett synligt urval. Samti-
digt ville jag att de skulle kunna ha ett intresse av mångfaldsfrågor. Valet av ledare med rekryterings-
ansvar från toppositioner och nedåt i en kunskapsorganisation var starten i min studie.  

När jag började fundera över urval och tänkbara respondenter insåg jag att få olika kön på respon-
denterna inte innebar några svårigheter men däremot ålder. Flertalet befinner sig inom i stort sett 
samma generation.  Till försvar kan vara att det finns en inneboende åldersstruktur i ledarskapet där 
en ledare inte kan vara för ung, utan bör ha någon form av erfarenhet för att kunna leda människor. 
Etniciteten var även det svårt att utläsa ur personallistor. Vid tiden för intervjuerna visste jag ingen 
ledare inom organisationen som öppet hade diskuterat sin homo-/bisexualitet. Samma sak med reli-
gion samt ledare med funktionshinder. Ett annat mångfaldsperspektiv kan vara antal år i yrket som 
chef/ledare och där föll mitt urval också, hur ska jag få fram det förutom efter att jag har intervjuat 
dem? Därmed faller mitt mångfaldsperspektiv ur urvalet förutom yrkestitel inom kunskapsorganisa-
tionens vertikala och horisontella plan, rekryteringsansvar och förmodat intresse för mångfaldsfrå-
gor. Valet av exakt respondent har sedan kommit efterhand när jag har genomfört en intervju. Då har 
jag startat att fundera över vilken/vilka jag skulle kunna intervjua härefter och urvalet blev därmed 
klart.  

Beträffande trovärdigheten eller giltigheten i uppsatsen, menar jag, att i resultatet kan utläsa en god 
gestalt som Lantz (1993) beskriver, man ser en helhet i respondenternas svar. Jag ser en samstäm-
mighet i att vara ledare på denna kunskapsorganisation. Jag tror att många människor känner igen 
sig i svaren utifrån sin egen situation eller utifrån den egna organisationen, därmed är det en ekolo-
gisk validitet, enligt vad Bryman (2001) beskriver. Min egen personliga bias som forskare utifrån De-
Poys och Gitlins (1994) tankar, kan vara svårare att fundera kring. Författarna menar att forskarens 
personliga perspektiv ska tas fram, kanske framför allt det som är omedvetet.  Jag har ju en förförs-
tåelse i att ha arbetat och följt den här kunskapsorganisationen i ett antal år, först som student och 
nu som medarbetare. Jag arbetar även med jämställdhets- och mångfaldsfrågor. Min omedvetenhet 
om dessa frågor kan vara svårt att ta fram men jag anser att i tolkningen resultatet har jag försökt 
vara neutral. 

 Beträffande urvalet av respondenter är inte mångfald representerade och jag kanske har en förförs-
tåelse i att ledare väljer en kopia av sig själv? Mitt urval av respondent kan kanske även det vara ko-
pia av mig själv? Jag har också valt att förvirra läsaren då mina respondenter har fiktiva namn som 
kan bäras av både man och kvinna. Allt ur ett mångfaldsperspektiv. 
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6.2 Resultatdiskussion  

Ett syfte är att intervjua ledare om hur de definierar mångfald. Ett annat syfte är att intervjua ledare 
om hur de uppfattar mångfald beaktas inom organisationen. Ytterligare ett syfte är att belysa leda-
rens egen roll; hans eller hennes uppfattning om sig själv som chef eller ledare. 

Frågeställningarna är: Varför mångfald? Hur ser organisationen på mångfald? Ser du dig som chef 
eller ledare?  

Om vi startar diskussionen i mångfaldsbegreppet; varför vi ska ha mångfald, och om det behövs, 
samt  vad det innebär för respondenten, är jag inte förvånad över resultatet. Kön, ålder och etnicitet 
är förmodligen oftast de begrepp vi alla resonerar kring. Helt enkelt den mångfald som syns bäst om 
vi undantar t ex rullstolsburna personer. I samhället i stort är det möjligen etniciteten som diskuteras 
mest och det jämställs oftast med invandring. Via Pridefestivaler mm. förs en medvetenhet kring 
sexualitet och olika könsuttryck ut i samhället. Aspekter kring religion eller annan trosuppfattning har 
inte fokuserats på i svaren från resultatdelen och detsamma gäller ledare med synliga funktionshin-
der. Osynliga funktionshinder som dyslexi har diskuterats. Den här specifika kunskapsorganisationen 
har många studenter med dyslexi men verkar inte ha några ledare med dyslexi.  När jag ser tillbaka 
på min egen yrkesverksamma tid på säkerligen 50 olika arbetsplatser  tycker det är anmärkningsvärt 
att jag inte någonstans i min yrkesbana har haft någon ledare med synligt funktionshinder, t ex käpp 
eller rullstol, förutom hörapparat. 

I en artikel skriver Sundeman (2005), som är inredningsarkitekt och formgivare: ”Många av oss dys-
lektiker tänker utanför de givna ramarna och ofta i flera dimensioner… Forskarna borde intressera sig 
mer för vårt sätt att tänka och mindre på varför vi inte kan lära oss läsa och skriva perfekt”(s. 1). Jag 
kan tycka att Sundemans inlägg är ett perspektiv på precis det som respondenterna i studien har 
svarat att mångfald är. Å andra sidan menade en respondent vikten av att kunna svenska språket för 
att arbeta med alla dokument som skrivs. Under våren 2009 och lyssnade jag på en samordnare i 
frågor som rör studenter med funktionshinder. Det uppkom en diskussion bland mötesdeltagare 
huruvida det var etiskt riktigt att låta studenter på lärarprogrammet som har dyslexi, bli lärare för 
elever med just läs- och skrivsvårigheter. Samordnaren menade att de personerna var just de som 
eleverna behövde, någon som var som de själva. Någon vuxen som kunde olika metoder för att 
kunna hjälpa dem att få fram sin kreativitet i sin egen kropp för att förstå de skrivna orden. Jag måste 
erkänna att jag blev medveten vid detta möte, medveten om att vi alla behövs på många olika sätt. 
Det blir så självklart när man får det framfört på detta vis.  

I resultatet kan ses att framför allt ledarna som återfinns i intervjugrupp 1 diskuterar utifrån de fast-
ställda handlingsplanerna om jämlikhet och jämställdhet. De VET vilka svar de i sin yrkesposition ska 
svara. Det gäller då främst temat mångfald. Intressant är att en respondent inom en institution inte 
vet om det arbete som sker inom jämställdhet- och jämlikhetsfrågor. Svaret är att det inte arbetas 
med dessa frågor då det efter en omorganisation har fokuserats mest på ekonomin. Däremot disku-
teras inte mångfald utifrån att det kan ses ekonomiskt lönsamt på många sätt i en organisation! 

Hur organisationen arbetar med mångfald är nästa diskussionspunkt. Många s.k. riktiga svar om 
mångfaldsfrågor utifrån handlingsplanen återfinns i intervjugrupp 1 men ses inte alltid helt förankrat 
nedåt i hierarkin, tycker jag mig se. Det framkommer inte mycket i resultatet om vilka problem det 
kan finnas med mångfald i en organisation. Schein beskriver det mycket klart i Lahdenperäs (2008) 
text med sin tanke om tre nivåer utifrån ett isberg: Vilka nivåer finns ovanför ytan? Vilka finns under 
ytan? Lahdenperä beskriver även konflikter bland elever i en monokulturell skola jämfört med en 
skola i ett homogent upptagningsområde. Mångfaldens konflikter kan beskrivas utifrån problem med 
bl. a. synen på könsroller, handikapp, problem med status mellan folkgrupper, religiösa eller världs-
liga konflikter, problem mellan majoritet och minoritet och synen på undervisning och betygssätt-
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ning.  Det är inte mycket av den negativa sidan av mångfald som framkommer i svaren från intervju-
grupp 1. Det är en respondent i intervjugrupp 2 som tar upp en negativ sida av mångfald inom ar-
betsgruppen. Respondenterna säger dock att de inte är helt säkra på att det inte förekommer diskri-
minering inom organisationen bland medarbetare. Utifrån det är mina tankar att kunskapsorganisa-
tionen är relativt omedveten om att den inte är en multikulturell organisation som Mlekov och Wi-
dell (2003) beskriver. Möjligen att det är pluralistisk organisation men alla ledare måste arbeta med 
värderingsfrågor för att komma vidare. Nu är det enbart ett par respondenter som säger sig aktivt 
arbeta med det för att föra ut i organisationen och i sin arbetsplatsgrupp.  

Artikeln i DN (2009) visar klart den akademiska, hierarkiska värld som vi som arbetar i denna värld, 
lever i. Diskussionen förs ju även i artikeln: En svart man fick inte professuren, en kvinna fick inte 
professuren. Det är den vite mannen som fortfarande har makten inom akademin. Vilka är de syn-
liga/vilka är de osynliga? Skriver Adler (2008) och det ser jag som tänkvärt. Det är en stor fråga att 
diskutera vidare inom akademin för att få en mångfald bland ledare. Att få till symfoniorkestern med 
många instrument som Kallens metafor för den optimala mångfalden, enligt Whitfield (1999).  

Den enskilda individen vill jag också lyfta i den här diskussionen. Tidigare har jag alltid hävdat att alla 
människor har samma värde (anser det fortfarande) och ska behandlas lika. Det sistnämnda måste 
jag dock ändra på efter att ha läst Namlis (2005) tankar om mänskliga rättigheter där grunden är att 
de ska gälla för alla och ses som reglerade inom folkrätten.  Författaren menar dock att det inte går 
att behandla alla lika i alla situationer. Det finns alltid människor som känner sig/kommer att känna 
sig förfördelade. De kanske också måste göra det för att samhället ska fungera. Hofstede och Hofs-
tede (2005) har tagit fram samma tankegångar ifrån den konfucianska lärans huvudprinciper som 
säger att: ”Samhällets stabilitet är baserat på ojämlika relationer mellan människor” (s. 224). När jag 
ser utifrån min egen yrkeserfarenhet så ser jag att det som författarna för fram stämmer; för att ar-
betet ska fungera så kan vi inte behandla alla lika hela tiden. Det vi dock kan göra är att är använda 
oss av Honneths (2000/2003) erkännande. Jag menar att vi har en moralisk skyldighet att erkänna 
alla våra medarbetare. Vi bör alla respektera varandra. 

De här tankegångarna om att vi inte kan behandla alla lika är inget som framkommer bland respon-
denternas svar och det finner jag intressant. Min tanke är att alla chefer/ledare behandlar sina med-
arbetare olika. En del behöver mer styrning, andra mindre, etc. I mitt nuvarande arbete som adjunkt 
vill jag påstå att frågan finns hela tiden närvarande hos oss lärare: Behandlar vi våra studenter ojäm-
likt fastän vi inte får göra det? Jag tror att flertalet skulle svara ja på den frågan, vi ger en ojämlik be-
handling utifrån mångfald.  Men vi kanske inte ens är medvetna om att vi gör det! 

Ledarskap eller chefskap är ytterligare en punkt där ett resonemang bör föras. Alla respondenter såg 
sig som ledare men med ett visst mått av chef. Chef var man anställd som och ledarskapet förvärvade 
man med åren av sina medarbetare. Arbetet med att skapa inkluderande arbetsmiljöer fria från 
diskriminering är kunskapsorganisationens vision men respondenterna är inte säkra på att så är fal-
let. Intressant är att på hög ledarnivå vid alla möten återfinns en punkt kring genus- och mångfalds-
frågor först i dagordningen. En diskussion förs alltid först om hur dessa frågor berör övriga frågorna i 
dagordningen. Det är en tanke att även överföra längre ned i organisationen, menar jag. 

Rekryteringsfrågan är även den viktig att lyfta. Det kan kanske i framtiden bli viktigt att i sitt CV skriva 
hur man tidigare har arbetat med mångfald och mångfaldsfrågor? Kunskapsorganisationen har ge-
nom en lyckosam rekryteringskampanj som pågått i många år, lyckats rekrytera studenter från främst 
olika samhällsklasser, olika kulturer, olika åldrar samt studenter med olika funktionshinder på sina 
program och kurser. Kan denna rekryteringskampanj användas för att vid nyrekrytering av kunskaps-
organisationens egna ledare få ytterligare mångfaldsperspektiv?  
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Jag vill sluta med nedanstående ord från Lundin (2008). 

 

”Hur fördelas makt och inflytande så att alla, oberoende av kön, ursprung, sexuell läggning etc. har 

chans att utveckla sin egen potential utan att för den skull behöva trampa på andra?” 
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7 VIDARE FORSKNING 
En intressant forskningsidé vore att arbeta mer med rekryteringsannonser inom kunskapsorganisa-
tionen. Utforma dem så att fler människor med mer varierad mångfaldsbakgrund söker till ledande 
befattningar än vad som är fallet nu.  Andra aspekter är att specifikt granska på ytterligare mång-
faldsbegrepp förutom kön och ålder och via dokument försöka hitta lösningar som kan påverka nyre-
krytering av medarbetare utifrån olika mångfaldsfaktorer. Av intresse vore även att ta fram vilka 
indikatorer i ett ledarskap som behövs för att utvidga en interkulturell verksamhetsutveckling. Detta 
skulle sedan ligga till grund för kunskapsorganisationen; att skapa den multikulturella organisationen. 

En forskning utifrån mina reflektioner kring figur 3 nedan vore spännande. Jag skulle vilja ha en dis-
kussion kring min egen bild av uppsatsens tre teman: mångfald, organisation och ledarskap. Vid stu-
diens start såg jag dessa begrepp likvärdiga och sammanflätade, det finns ingen skillnad mellan dem 
(se figur 1). Det kan vara ett sätt att se på begreppen. Efter att genomfört studien, sett resultat och 
påbörjat diskussionen har jag börjat fundera kring begreppen. Jag kan då tycka att nedanstående 
figur 3 är intressant att diskutera. Tanken med figuren är att en organisation kan ses som ett yttre 
skal, ledarskapet finns innanför det skalet. I centrum återfinns mångfald med all variation, utveckling 
och dynamik – det som i grunden styr de yttre skalen. 

 

Figur 3: Mångfald, ledarskap och organisation – tre teman uppdelade i cirklar (egen framställning).  

Vad har detta för betydelse då? Ja, grovt sett kan jag tycka att det är det grundläggande svaret: Ser vi 

mångfald som något som angår oss alla, utgår från oss alla (det som finns i centrum av figur 3) – då 

kan vi skapa mångfald utan att vi behöver medvetenhet, kunskap och färdigheter som Hofstede och 

Hofstede (2005) skriver om. Fokus är då på det dokument som respondent Milo letade fram i sin 

skrivbordslåda:  

”Mångfald utgörs av människor med olika egenskaper, förutsättningar och livserfarenheter. Målet är 

att leda, utveckla och tillvarata mångfalden. Det är inte olikheterna i sig utan samspelet mellan dem 

som gör mångfalden till en framgångsfaktor. …” 

 

organisation 

ledarskap 

mångfald 
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           Bilaga1 

 

Intervjuguide utifrån tre teman; mångfald, organisation och ledarskap 

1. (Ledarens egen syn på) mångfald 

• Varför mångfald? 
 

• Behövs mångfald?  

• Vad innebär mångfald för dig? 

2. Organisationens arbete med mångfald 

• Finns det en mångfaldsstrategi/handlingsplan på arbetsplatsen? 

• Har arbetsplatsen utvecklat en metod för att identifiera, värdera och tillvarata alla 
medarbetares resurser? 

(Arbetar ni efter ”Inkluderande synsätt – en strategi för mångfald i staten”) 3 olika steg; Steg 
1 – arbete mot diskriminering (varje myndighets ansvar sedan -80 och -99). Steg 2 – Värde-
sätta mångfald för att effektivt säkra resurserna av den samlade kompetensen. Steg 3 – Stra-
tegiskt, långsiktigt utvecklingsarbete för att verksamheten ska präglas av ett inkluderande 
synsätt (alla lyfter sina kunskaper och talanger) och mångfald. 

• Arbetar organisationen med att få bort gamla, invanda mönster?  

• Finns exempel på att mångfald gynnar organisationen? 

3. Ledar/chefskapet 

• Hur länge har du arbetat som ledare/chef? 

• Ser du en skillnad mellan att vara chef och att vara ledare? 

• Ser du dig själv som chef eller ledare? 

• Hur tillvaratar du dina medarbetares olikheter och likheter som resurs och plusvärde? 

• Har du ett tydligt ledarskap som skapar inkluderande arbetsplatser med arbetsmiljö fri från 
diskriminering? 

• Arbetar du med ”inkluderande synsätt-strategin” dvs 3 steg? 

• Har du konkret uttryck ”inkluderande synsätt” i verksamheten? 

• Hur kommer det i så fall till uttryck? Vad innebär det? 

• Tror du att alla chefer vet detta? 

• Har cheferna fått utbildning i detta?         
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          Bilaga 2

  

Arbetslivet 

 

Alla arbetsgivare måste ha ett förebyggande arbete mot diskriminering på grund av kön och 
etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning. Det ska ske i samverkan med de 
anställda – vanligtvis tillsammans med fackliga representanter. 

Förebyggande arbete – jämställdhet  

Arbetsgivare med 25 anställda eller fler måste skriva ned sitt arbete för jämställdhet mellan 
kvinnor och män i en jämställdhetsplan. Jämställdhetsplanen ska uppdateras åtminstone vart 
tredje år. 

I jämställdhetsplanen ska arbetsgivaren kartlägga hur det ser ut på arbetsplatsen ur 
jämställdhetssynpunkt. Därefter ska arbetsgivaren ställa upp utvärderingsbara mål. För varje 
mål ska arbetsgivaren ange vilka konkreta åtgärder som behövs för att nå dem. 

På före detta JämO:s webbplats kan du läsa mer, se nedan för länkar. 

Arbetsgivaren ska arbeta för jämställdhet mellan kvinnor och män på följande områden: 

• Arbetsförhållanden (Länk till JämO:s sidor om arbetsförhållanden)  
• Föräldraskap och förvärvsarbete (Länk till JämO:s sidor om föräldraskap)  
• Sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön (Länk till JämO:s sidor om 

sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön)  
• Rekrytering (Länk till JämO:s webbplats om rekrytering)  
• Löner (Länk till JämO:s webbplats om löner) 
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Förebyggande arbete – etnisk tillhörighet, religion eller 
annan trosuppfattning 

Alla arbetsgivare ska jobba målinriktat för att främja lika rättigheter och möjligheter i 
arbetslivet oavsett etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning. Det finns inga 
lagmässiga krav på att arbetet ska beskrivas i en plan liknande jämställdhetsplanen. DO 
rekommenderar dock för bästa effekt att arbetet för att förebygga diskriminering på grund av 
etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning sker planmässigt. Arbetet bör ske 
kontinuerligt. 

På före detta Ombudsmannen mot etnisk diskriminerings webbplats kan du läsa mer: 

Länk till Ombudsmannen mot etnisk diskriminerings sidor om förebyggande arbete 

Arbetsgivaren ska arbeta för lika rättigheter oavsett etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning inom följande områden.     

• Arbetsförhållanden  
• Trakasserier som har samband med etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning  
• Rekrytering 

Sanktioner 

Om arbetsgivare inte följer lagens krav på aktivt jämställdhetsarbete samt förebyggande 
åtgärder mot diskriminering på grund av etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, kan DO eller ett fackförbund begära att Nämnden mot diskriminering 
förelägger arbetsgivaren att vid vite fullgöra sin skyldighet. Det innebär att nämnden tvingar 
arbetsgivaren att uppfylla sina skyldigheter genom att hota med straffavgift. 

Förebyggande arbete – andra områden 

Det finns för närvarande inte några lagmässiga krav på att arbetsgivaren ska arbeta 
förebyggande för att förhindra diskriminering på grund av sexuell läggning, funktionshinder, 
ålder, könsöverskridande identitet eller uttryck. DO rekommenderar dock att du som är 
arbetsgivare arbetar förebyggande även på dessa områden. Ett förebyggande arbete minskar 
risken för diskriminering och trakasserier på arbetsplatsen.     

Läs mer om förebyggande arbete mot diskriminering på grund av sexuell läggning inom 
kommunens verksamhet på före detta HomO:s webbplats 

Läs mer om tillgänglighet på Handisams webbplats 

Vilka regler gäller? 

Jämställdhetsplan efter den 1 januari? 
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         Bilaga 3 
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