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Förord:  

Med stor glädje och tacksamhet leder denna studie till att vi avslutar vår kandidatutbildning 

på Mälardalens Högskola. Under utbildningens gång har vi funnit ett stort intresse för 

organisationers metoder och strategier för att uppnå en samhörighet och gemenskap. Detta var 

en av anledningarna till att vår studie har fått en inriktning mot mångfaldsarbete, eftersom vi 

anser att mångfald är en möjlig metod för organisationerna att öka sina utvecklingar, 

framgångar och sitt nytänk. För att uppnå en fungerande och effektiv mångfald inom sin 

organisation krävs aktivt arbete i flera områden. Detta var något vi fann stort intresse för att 

lära oss mer av, vilket bidrog till denna uppsats. 

Denna studie hade inte kunnat genomföras utan stöd och bidrag från flera personer. Därför 

vill vi tacka vår handledare Magnus Linderström för hans coachande stöd, konstruktiva 

feedback och ständiga uppmuntran. Via vägledning och råd fann vi vägar förbi hinder och 

kunde slutföra vår studie. Vi vill även tacka alla våra respondenter som bemötte oss med 

engagemang och uppmuntran. Deras insatser var värdefulla för studiens slutsatser och bidrog 

till intressanta resultat. Under studiens gång fick vi flera förbättringsförslag och konstruktiv 

kritik från våra opponenter, vi är tacksamma för deras utvecklingsidéer. 
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1. Inledning 

 

I detta avsnitt ges en bakgrundsbeskrivning av begreppet och dess utveckling, samt en 

presentation av tidigare forskning. Baserat på detta har studiens syfte och frågeställningar 

skapats. Vi kommer avsluta med att förklara hur studien är uppbyggd och formad. 

 

1.1 Bakgrund 

Varje samhällsepok har satt sin prägel på ledarskap och organisationer, menar Lindmark och 

Önnevik (2006), där detta har skett på olika sätt. Under industrisamhällets era, det tidiga 

1900-talet framträdde organisationsteoretikerna Taylor, Webers och Fayols tankar. De 

framkom med flera teorier på hur organisationer kan och borde effektiviseras. Utifrån dessa 

tankar utvecklades begreppet Human Relations. (Lindmark och Önnevik, 2006, s.31-32) 

Organisationsteoretikern Taylor tog tillfället i akt att stödja organisationer där personalens 

arbetsmoral var låg. Det framkom att flera organisationer hade dessa bekymmer, då de hade 

svårigheter med att skapa en ömsesidig balans inom verksamheten och alla funktioner. På 

grund av dessa organisationsproblem fanns en minskad produktivitet, vilket hade en 

betydande roll för industrierna. Organisationsteoretikern använde sig då av vetenskapliga 

metoder för att stödja organisationerna att motverka problemet. Syftet med detta var att skapa 

tydliga fördelningar inom organisationens arbete och ansvar, där han sökte efter specifika 

personer för specifika platser inom verksamheterna. Utifrån dessa händelser och 

organisationsförändringar förändrades även fokuset från de industriella maskinerna till 

människorna. Lindmark och Önnevik (2006) betonar däremot att vi än idag kan finna 

organisationer som har kvar det tidigare synsättet, där maskinerna står i fokus. De menar på 

att detta beror på organisationernas utformningar och strukturer, där organisationerna ser till 

vilken mån de mänskliga resurserna används och hur de påverkas av den organisatoriska 

miljön. (Lindmark och Önnevik, 2006, s.31-32) 

Framåtsträvande organisationer anses, enligt Bolman och Deal (2012), satsa mer på sin 

personal genom att öka deras inflytande i organisationen, utöver att enbart investera i dem. 

Detta bidrar i sin tur till att informationsspridningen ökar bland de anställda, samt att deras 

självständighet och delaktighet i arbetet stärks. Utöver detta ökar inflytandet hos de anställda 

och organisationen till att uppnå en jämställdhet och stärker viljan att skapa mening på 

arbetsplatsen. (Bolman och Deal, 2012, s.185-186)  

För att göra detta är det viktigt att tala om betydelsen kring jämställdhet och mångfald på 

arbetsplatsen. I Sverige betonades inte innebörden av mångfald förrän sent på 90-talet. Efter 

en granskning av Svenska Dagbladet kring hur Arbetsförmedlingen har sorterat individer med 

utländsk bakgrund togs det på allvar. (Granberg, 2013) 

Jämställdhets- och mångfaldsarbete har sina grunder i de amerikanska verksamheterna och 

har successivt tillämpats inom de svenska organisationerna och samhället. Mångfald beskrivs 

som olika enheter eller föremål som förs samman och samspelar. Många organisationer har 
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börjat arbeta med mångfald och jämställdhet, vilket beror på olika motiv och perspektiv. 

Dessa motiv kan handla om bland annat människors lika värden, moraliska aspekter samt 

organisationens målsättningar. Ett lyckat jämställdhets- och mångfaldsarbete stärker dessa 

delar och bidrar till en starkare organisation. (Mlekov & Widell, 2003)  

1.2 Tidigare forskning 

Begreppet mångfald härstammar från de engelska begreppen diversity och diversity 

managament. Dessa begrepp utvecklades under 1980-talet i USA och bygger i sin tur på en 

historia om jämlikhetsarbete som sträcker sig 200 år tillbaka i tiden. Diversity management är, 

enligt Mlekov & Widell (2003), en ledarskapsfilosofi som strävar efter att ta fram nya och 

effektiva sätt att ta tillvara på mänskliga resurser i företagande. (Mlekov & Widell, 2003, s. 7)  

Enligt Fägerlind (2012) har begreppet mångfald inte någon enhetlig definition i Sverige. Hon 

menar att begreppet handlar om likheter och olikheter. Individers unika identiteter och 

personligheter formas av olika faktorer, såsom av könet, åldern, den etniska och kulturella 

bakgrunden, den socioekonomiska klassen de tillhör, individers sexuella läggning, eventuella 

funktionsnedsättningar, utbildning, familjeförhållanden, värderingar, intressen och 

erfarenheter. Vidare menar Fägerlind (2012) att organisationer i Sverige sedan länge har 

arbetat med mångfald för att stärka jämställdheten på arbetsplatsen (Fägerlind, 2012, s.6)  

Jämställdhet mellan individer, främst män och kvinnor, har, enligt de los Reyes (2001), 

etablerats som en samhällsvärdering och betraktas av många som en fundamental del i den 

svenska självbilden i förhållande till omvärlden. Jämställdhetsidén har fått stor 

uppmärksamhet och stöd, däremot har dess begränsningar på senare år varit föremål för 

intensiva debatter. Jämställdhetspolitikens tillämpning inom arbetslivsområden visar enligt de 

los Reyes (2001) fortfarande tecken på brister och tillkortakommanden. Dessa har däremot 

inte en inverkan som rubbar jämställdhetens roll som modell för relationen mellan kvinnor 

och män. Enligt de los Reyes (2001) är i princip alla överens om att jämställdheten är 

nödvändig ur ett rättviseperspektiv såväl som av praktiska skäl. De los Reyes (2001) menar att 

alla behövs i arbetslivet, vilket är utgångspunkten. Hon påpekar att könsdiskriminering inte 

enbart innebär en olämplig handling utan även slöseri med mänskliga resurser. (de los Reyes, 

2001, s. 87) 

Schwabenland och Tomlinsson (2008) menar att mångfaldens medverkan i anställningar av 

personal gynnar organisationer på flera olika sätt. Mångfald ger organisationer möjligheten att 

behålla arbetskraft som är både talangfull och samtidigt hängiven. Förutom detta skapar 

mångfalden i organisationer möjligheter till att kunna innovera, öka kreativiteten och lösa 

problem samt att kundservicen och kvalitén förbättras. (Schwabenland & Tomlinsson, 2008)  

1.3 Syfte 

Studien avser att lyfta fram likheter och skillnader i jämställdhets- och mångfaldsarbetet hos 

organisationer ur den offentliga respektive privata sektorn. Detta genom att jämföra arbetet 

mellan två organisationer och se ifall dessa kan ta nytta av varandras metoder. 
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Inledning
Teoretisk  

referensram
Metod Resultat Analys Slutsats

1.4 Frågeställningar 

 Hur ser jämställdhets- och mångfaldsarbetet ut hos respektive organisation? 

 Hur kan medvetenheten hos respektive organisation öka kring innebörden av 

jämställdhet och mångfald?  

 Vad kan dessa organisationer bidra med till varandras mångfaldsplan?   

1.5 Målgrupp och avgränsning 

Studien är i synnerhet riktad till organisationer som strävar efter att utveckla och förbättra sitt 

jämställdhets- och mångfaldsarbete. Den är även riktad till organisationer som saknar detta 

arbete och är intresserade av att implementera det i organisationen.  

Denna studie är avgränsad till två av Swedbanks kontor i Stockholm och Mälardalens 

Högskola (Mälardalens Högskola) i Eskilstuna och Västerås. Här har vi fokuserat på att 

studera perspektiv från personer som har arbetat med att skapa ett jämställdhets- och 

mångfaldsarbete samt personer som berörs av det. Detta för att få en bredare syn på hur 

arbetet går till samt för att få tillräckligt med underlag för att kunna genomföra en jämförande 

studie.  

1.6 Disposition 

Uppsatsen har tagit form utifrån en traditionell metod för att skriva vetenskapliga uppsatser. 

Metoden består av sex olika avsnitt som vardera bidrar med en djupare förståelse kring 

uppsatsämnet för läsaren. I det första avsnittet presenteras bakgrunden för studien med 

tidigare forskning som sedan formar syftet och frågeställningarna. I studiens andra avsnitt 

presenteras den teoretiska referensramen där resultat från tidigare studier framställs. I detta 

avsnitt introduceras och sammanförs perspektiv och studier från forskare i strävan efter att 

erbjuda läsaren en mer djupgående förståelse för studiens ämne. Det tredje avsnittet beskriver 

metodvalet och processerna för uppsatsen. Valet av metod för genomförandet av studien 

kommer kritiskt diskuteras och motiveras. I det fjärde avsnittet presenteras studiens resultat, 

som framkommit genom respondenternas svar under de kvalitativa intervjuerna, för läsaren. 

Först kommer respondenterna att presenteras följt av den teoretiska referensramens struktur 

för att presentera respondenternas åsikter och erfarenheter av jämställdhet och mångfald. I det 

femte avsnittet utförs analyser av den teoretiska referensramen gentemot det resultat som 

framställs via kvalitativa intervjuer i strävan att besvara studiens frågeställning. Det sjätte och 

sista avsnittet i uppsatsen innefattar studiens slutsats där syftet besvaras. 
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2. Teoretisk referensram 

 

Under denna teoretiska referensram redovisas den kunskap som krävs i ämnet för att kunna 

genomföra relevanta analyser och slutsatser. Den teoretiska referensramen omfamnar flera 

olika studier, resultat och teorier som framtagits av flera olika författare som specialiserat sig 

i ämnet. 

 

2.1 Betydelsen av Human Resource Management 

Bolman och Deal (2012) talar om Human Resource som en metod att få människor och 

organisationers förhållande i fokus där det finns ömsesidiga behov mellan dessa parter, då 

människan är i behov av organisationen samtidigt som organisationen är i behov av 

människan. Däremot kan det förekomma att någon utav dessa parters behov inte uppfylls, 

vilket leder till någon form av lidande för båda parterna. Utifrån detta framkommer 

betydelsen av att parternas förhållande och behovsuppfyllelser gynnar de båda. Ett fungerande 

och positivt förhållande mellan parterna kan skapa en trygghetskänsla för medarbetarna, 

vilket ökar produktiviteten. Utifrån detta känner sig medarbetarna meningsfulla för 

organisationen, vilket i sin tur leder till att organisationen ökar chanserna att nå sina 

måluppsättningar utifrån individernas kompetenser och effektivitet. (Bolman och Deal, 2012, 

s.173-174) 

2.2 Ett HR-ledarskap 

Bolman och Deal (2012) definierar Human Recourses som begreppet familj. Till detta menar 

de att begreppet omfattar viktiga aspekter som relationer, behov och färdigheter. Bolman & 

Deal (2012) menar att ledarskap inom HR förespråkar att största fokus bör ligga på lyhördhet, 

öppenhet, ömsesidighet och ett ökat inflytande för individer. En ledare inom dessa ramar 

arbetar med att säkerställa att andra individers behov uppfylls. Det som skiljer ledarskap inom 

HR från andra typer av ledarskap är att HR-ledare ofta arbetar med coachning. (Bolman & 

Deal, 2012, s. 420) Dessutom är denne ledarens roll viktig när det handlar om att skapa balans 

mellan organisationens strategier och mål, samt att hålla organisationens HRM arbetet i 

förhållande till omvärlden (Lindmark och Önnevik, 2006, s. 19).  

Lindmark och Önnevik (2006) betonar att ledarskap står inför större utmaningar beroende på 

antalet individer som ledarskapet berör. Människor är komplicerade och i grupper skapas 

större komplex vilket, enligt Lindmark och Önnevik (2006), är det som framhäver denna 

utmaning för ledaren. Flexibilitet är en viktig egenskap för ledare där denne bör kunna 

anpassa sig efter situationer och krav vid olika uppgifter. En ledare kännetecknas av olika 

egenskaper som bland annat tydlighet i sin kommunikation, att vara rättvis, handleda gruppen 

i arbetet, ha en positiv inställning och ha förmågan att motivera samt stimulera individer eller 

grupper. (Lindmark och Önnevik, 2006, s. 282)  

För ledare inom HR är en annan utmaning att anpassa organisationens behov utefter 

individens. Filosofin som tillämpas i detta område menar på att människor växer när de tjänas, 
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vilket leder till att dessa känner sig mer fria och självständiga i sitt arbete samt att de känner 

sig värdefulla i organisationen. (Bolman & Deal, 2005, s.420) 

En chef inom denna ledarskapsstil har i uppgift att finna en balans i sitt arbete där denne 

antingen kan vinna de anställdas respekt eller framstå som svag och bli utnyttjad. Ledarens 

position baseras på dennes färdigheter, hänsynstagande och tjänstvillighet. Detta innebär att 

ledaren kännetecknas av särmärken som talang och konstnärlig elegans, vilket leder till 

märkvärdiga resultat. (Bolman & Deal, 2005, s.420) 

Ledarens ledningsteknik är viktig och har stor betydelse för dennes personliga utveckling. 

Något som kännetecknar begåvade HR ledare är att dessa sätter ett speciellt värde på de 

anställda och ser dessa som grundläggande byggstenar till företagets framgångar. De tar även 

hänsyn till de anställdas privatliv där de erbjuder flexibilitet i arbetet där syftet är att även 

familjelivet ska positivt. Här innebär det att kommunikation kombinerat med handlingar är 

viktigt i ledarskapet, vilket leder till ökat förtroende då individers produktivitet kan stärkas. 

(Bolman & Deal, 2012, s.421) 

Det är viktigt för en HR ledare att vara synlig och åtkomlig för de anställda. Att ledaren finns 

på plats och socialiserar med de anställda ökar drivkraften på arbetsplatsen samt förtroendet 

för ledaren. På så sätt kan ledaren även stämma av med de anställda för att få kännedom om 

hur trivseln är på arbetsplatsen samt hur de ser på arbetet, vilket de i sin tur kan förbättra om 

det behövs. Ledaren bör även vara tydlig med att betona förtroendet i att individers 

produktivitet och utveckling ständigt går att förbättra. (Bolman & Deal, 2005, s.421) 

En HR ledare har även andra kännetecken som utmärker denne, vilket är att de ofta tilldelar 

andra makt och inflytande i arbetet. Detta innebär att de anställda har en möjlighet att få vara 

med och påverka exempelvis beslutsfattanden. HR ledare anser oftast att det är viktigare att 

anställda är med och fattar beslut än att avlägsna kontor ska göra detta. Här menar Bolman 

och Deal (2005) att de anställdas ständiga närvaro på arbetsplatsen ger de en bredare blick på 

organisationen och vad som behövs ändras i arbetet vilket kan handla om exempelvis 

arbetsförhållanden och relationer till kunder. (Bolman & Deal, 2005, s.422) 

2.3 Mångfald 

Braaf (2004) beskriver mångfald som olikheter och blandningen av dessa som finns bland 

människor med olika klass, kön, ålder eller etnisk bakgrund. I mångfaldssammanhang kan 

även religion och sexuell läggning nämnas. Mångfald används som en strategi för att ta 

tillvara på de kompetenser som personen med invandrarbakgrund kan tillföra.  (Braaf, 2004, s. 

79) Detta är något som även Edström (2001) lyfter fram då hon menar att mångfald bör ses 

som en möjlighet för organisationen. Hon syftar till att människor med olika ursprung kan 

tillföra olika kompetenser och erfarenheter i arbetet och skapa ett nytt tänkande (Edström, 

2001).  

Mångfald utmärker olikheter mellan individer. I arbetslivet handlar mångfald om att ta vara 

på individers kompetenser samt att dessa får utföra sitt arbete under förutsättningar där de har 

möjligheten att bidra till verksamhetens utveckling. Fägerlind (2012) menar att det bör skiljas 

på kvantitet och kvalitet i detta sammanhang. Med detta menar hon att kvantitet innebär en 



 
 

6 

blandning av åldrar, etniska och kulturella bakgrunder, sexuell läggning, erfarenheter, kön och 

utbildningsbakgrund hos individer bland personalen. Med kvalitet menar Fägerlind (2012) att 

organisationen istället tar tillvara på specifika kompetenser och erfarenheter som kvinnor och 

män i olika åldrar och med olika bakgrunder besitter. (Fägerlind, 2012, s.7) 

Organisationer som satsar på mångfaldsarbete bör fastställa varför de gör denna satsning och 

hur detta kan gynna organisationen. När detta är tydligt ökar förståelsen hos ledningen, 

cheferna och medarbetarna kring mångfaldens betydelse för verksamheten. Dessvärre har ett 

stort antal organisationer och företag i Sverige inte riktigt förstått hur mångfaldsarbete har en 

positiv inverkan på verksamheten. Detta har i sin tur lett till att denna satsning inte har skett 

eller inte främjats av organisationen. (Fägerlind, 2012, s.28) 

2.3.1 Eventuella risker 

I mångfaldsarbete är det viktigt att ha fokus på både det externa och interna i arbetet. Det 

externa handlar om verksamheten i sig, dess kunder och omvärld medan det interna handlar 

om arbetskraften, arbetsklimatet samt hur medarbetare och chefer uppträder i verksamheten. 

(Fägerlind, 2012, s.21)  

Enligt Braaf (2004) berikar människor med olika bakgrund samhället och arbetslivet med nya 

och värdefulla kunskaper och erfarenheter. Däremot påpekar Braaf (2004) att denna 

utgångspunkt inte är problemfri då en alltför positiv syn på olikheter kan leda till att fokus 

hamnar enbart på olikheter. Det leder i sin tur till att likheterna mellan människor bortses från 

när det kommer till strategier och livsval. (Braaf, 2004, s 79)  

2.3.2 Likheter och olikheter 

Braaf (2004) menar att skillnaden mellan svenskfödda och personer med annan etnisk 

bakgrund är stor i det svenska samhället. Ursprunget påverkar vilka jobb, vilken lön och vilka 

utvecklingsmöjligheter olika individer kan få. Braaf (2004) refererar till en studie som visar 

att den genomsnittliga utbildningsnivån hos invandrare skiljer sig med små marginaler från 

svenskars. Invandrare hamnar trots detta i arbeten med låga löner eller i arbetslöshet i större 

utsträckning än personer födda i Sverige. Studien visar även att det är ovanligare för personer 

som är födda i utlandet att ha ett arbete som motsvarar en högskoleutbildnings kunskapsnivå. 

(Braaf, 2004, s 22)  

Detta är något som även Näringsdepartementet (2000) påpekar där andelen högutbildade 

personer är ungefär lika stor bland utlandsfödda invånare som personer födda i Sverige. De 

beskriver utlandsfödda som en heterogen grupp innehållande både högutbildade och 

lågutbildade personer vilket, enligt statistik från år 1970 och 1990s folkräkningar, bekräftats. 

(Näringsdepartementet, 2000). 

Näringsdepartementet (2000) menar att könsperspektivet alltid måste finnas med i arbetet för 

att öka mångfalden då kvinnor och män utgör en varsin halva av befolkningen. När andra 

frågor såsom kön, ålder, klass, funktionshinder, sexuell läggning eller etnisk bakgrund tas 

upp, är det viktigt att vara medveten om könsskillnader. Detta då män och kvinnor med 

samma etniska bakgrund kan leva under olika villkor. (Näringsdepartementet, 2000)   



 
 

7 

Invandrare är, oavsett kön, enligt de los Reyes (2001), överrepresenterade i exempelvis 

serviceyrken och tillverkningsarbeten då andelen invandrare inom servicebranschen är 

ungefär dubbelt så stor som resterande befolkningen. Då exempelvis en av tio svenska 

kvinnor har ett jobb inom service medan en av fem kvinnor med invandrarbakgrund har 

samma yrke. Statistiken ger enligt de los Reyes (2000) ingen fullständig bild av hur 

obalanserad den svenska arbetsmarknaden är men konstaterar att det finns en stark 

uppdelning. Inte enbart mellan infödda svenskar och invandrare utan även kvinnor och män 

emellan. (de los Reyes, 2001, s 67) 

2.3.3 Mångfaldsarbete i olika perspektiv 

I Sverige sker mångfaldsarbetet utifrån två olika perspektiv. Dessa är det företagsekonomiska 

perspektivet och rättviseperspektivet. Det sistnämnda omfattar rättvisa och solidaritet där det 

gäller att skapa ett arbetsliv där medborgarnas resurser tillvaratas. Detta sker genom att justera 

otillfredsställande tillstånd i arbetslivet och i samhället utifrån bland annat moraliska 

perspektiv. Det företagsekonomiska perspektivet innebär att medarbetarnas kompetenser 

spelar stor roll och tillvaratas utifrån ett produktivitets- och effektivitetsperspektiv. Dessa 

perspektiv bör uppmärksammas av organisationer. Däremot är det viktigt att perspektiven inte 

går emot varandra utan att organisationen arbetar gemensamt med bägge. (Mlekov & Widell, 

2003) 

2.3.4 Integration 

Cox (1991) beskriver integration som sättet grupper med olika kulturella bakgrunder anpassar 

sig till varandra för att kunna komma över kulturella skillnader. Det finns inom integration tre 

sätt att genomföra detta. Dessa är assimilation, pluralism eller kulturell separatism.  

Assimilation beskrivs av Cox (1991) som en process. I processen tillåts medlemmarna som 

tillhör minoritetskulturen ta del av majoritetskulturens normer och värderingar. På så sätt 

anpassas minoriteten till majoritetens kultur. Det andra sättet att anpassa kulturer genom 

integration är pluralism. Detta handlar om att bägge kulturer tar del i en process som förenar 

normer från respektive kultur. Det tredje är kulturell separatism som innehåller en försiktig 

och tillbakadragen process där ingen av kulturerna tar stor del av den andra. (Cox, 1991)  

2.4 Jämställdhet 

Begreppet jämställdhet handlar om att erbjuda samma makt till både kvinnor och män. 

Makten att kunna påverka hur samhället utvecklas, samt hur de lever för att forma sin egen 

framtid. Jämställdhet som begrepp kan enligt Granberg (2013) brytas ner i två olika aspekter 

som är den kvalitativa och den kvantitativa aspekten. Den kvalitativa aspekten av jämställdhet 

betyder att samtliga samhällsområden utvecklas genom att tillvarata både kvinnor och mäns 

värderingar, kunskaper och erfarenheter. Den kvantitativa aspekten handlar om att ha en jämn 

könsfördelning. Detta innebär att antalet kvinnor och män fördelas jämnt i de olika 

samhällsområdena. Exempel på de olika samhällsområdena kan vara utbildningar, yrken, 

fritidsaktiviteter eller maktpositioner. (Granberg, 2013, s. 295) 

Jämställdhetsarbetet har sedan 1990-talet fått mer betydande roll för organisationer Sverige. 

Under de senaste två decennierna har enligt Wahl m.fl. (2011) kartläggningar av 
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organisationers jämställdhetsarbete visat att tre av fem organisationer arbetade med 

jämställdhet under 1993. När kartläggningen sedan följdes upp nio år senare visade det sig att 

tre av fyra organisationer ansåg att jämställdhetsarbete var lika viktigt eller viktigare än det 

var vid den första kartläggningen. (Wahl m.fl. , 2011, sid. 200-201) 

Ett frågetecken för organisationer har varit huruvida jämställdhets- och mångfaldsarbete kan 

ses som enhetligt eller om arbetet ska ske separat. Det som ligger bakom problemen för 

organisationer gällande detta är att en sammanslagning kan leda till att jämställdhetsarbetarna 

inte får samma resurser för att genomföra sitt arbete, samtidigt som det krävs mer då fokus 

inte enbart hamnar på jämställdhet utan även andra aspekter inom mångfald. Det är personal 

som arbetar med jämställdhet som främst är motsägelsefulla när det gäller en sammanslagning 

då dessa inte vill att könsfrågor ska hamna i skymundan när fokus delas med andra sociala 

kategorier. (Wahl m.fl. , 2011, sid. 201) 

2.5 Mångfaldsarbete 

Fägerlind (2012) beskriver att det finns skillnader i svenska organisationers agerande när det 

gäller jämställdhet och mångfald, där en del av organisationerna väljer att sammanställa 

delarna till en enhet, under ett tidigt skede. Utifrån detta arbetar båda delarnas personal inom 

en gemensam arbetsgrupp, vilket kan göra att de delar centrala dokument som exempelvis en 

gemensam arbetsplan. Fägerlind (2012) anser att målet för dessa organisationer bör vara att ha 

ett enhetligt arbete för både jämställdhet och mångfald. Detta för att de ska kunna ta tillvara 

av varandra. Bägge är användbara kunskapskällor för varandra oavsett vilken arbetsmetod 

eller vilka riktlinjer organisationen har för arbetet. (Fägerlind, 2012, s. 155)  

För att en organisation ska ha en fungerande mångfaldspolicy och mångfaldsplan innebär det 

att målet med mångfaldsarbetet är tydligt. Mångfaldspolicyn tydliggör riktlinjer för 

organisationen när det handlar om till exempel hur de definierar och tar ställning till 

begreppet mångfald. Det handlar även om hur organisationen ser på mångfald efter att ha 

arbetat med det under en längre period samt hur riktlinjer tydliggörs för ett långsiktigt arbete 

inom området. Det är även viktigt inom organisationen att det finns en gemensam inställning 

hos chefer och medarbetare där dessa arbetar för utvecklingen av mångfalsarbetet. Detta 

genom att effektivt stödja varandra under arbetets gång. (Fägerlind, 2012, s. 181-182) Genom 

att ha en jämställdhets- och mångfaldsplan ökar arbetsmoralen hos personalen då detta bidrar 

till uppskattning, respekt och förståelse för varandras olikheter på arbetsplatsen. Det skapar 

även möjligheter för organisationen att stärka och utveckla sin organisationskultur, där de 

anställdas olikheter lyfts fram med syfte att förbättra deras produktivitet och effektivitet. 

(Granberg, 2013)  

Mångfaldsarbete kan även ses som ett tillvägagångssätt till att uppnå en mångkulturell 

organisation eller arbetsmiljö. Här är medarbetarnas olikheter värderade och används för att 

utveckla och uppnå organisationens mål. För att detta ska möjliggöras är det viktigt för 

organisationen att tillåta olikheter hos anställda istället för att assimilera dessa till att tänka 

och agera utifrån hur organisationen alltid har gjort. Därför räcker det inte enbart med att 
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anställa individer som är olika i förhållande till varandra, utan organisationer bör se till att 

uppmuntra och arbeta med dessa olikheter. Genom att göra detta sker en ömsesidig utveckling 

inom organisationen och dess medarbetare för att uppnå resultat med arbetet. (Mlekov & 

Widell, 2003) 

2.5.1 Chefers betydelse i mångfaldsarbete  

Anledningen till att vissa organisationer arbetar med mångfald är att dessa har personal i 

ledande positioner som är engagerade i just den frågan. Mångfaldsarbetet har sin grund i hur 

den bedrivs av organisationens VD och övrig personal med höga positioner. Detta beror på att 

beslutsfattande sker vissa personer kring mångfaldsarbete där de även ger andra medlemmar i 

organisationen möjligheten att ta egna initiativ för att arbetet ska tillämpas. Ng (2008) menar 

att en organisation oftast är en reflektion av den högsta chefen och just därför har dennes 

personliga åsikter stor betydelse för organisationens mångfaldsarbete och resultatet av det.   

Ng (2008) menar även att en persons ålder och attityd har en koppling dennes syn på 

mångfald och menar att yngre chefer har en mer positiv inställning till mångfald än äldre 

chefer. Detta beror främst på att de yngre cheferna har vuxit upp i en era som är mer tolerant 

och öppen till mångfald. Något annat som också kopplas ihop med mångfald är, enligt Ng 

(2008), personens kön och ursprung. Detta innebär att människor har en tendens att trivas bäst 

bland personer som har likheter med en själv, vilket medför risker till att organisationen inte 

blir mångfaldig. Däremot är chefer som tillhör en minoritetsgrupp mer intresserade av att 

driva arbete med mångfaldsfrågor.  

Chefers kompetenser i form av utbildning är också en motivering till deras ställningstagande 

kring mångfaldsarbete. De chefer som besitter en högre utbildning har en tendens att 

uppskatta och värdera olika förmågor hos människor i större grad, vilket också är en 

anledning till att just de personerna är chefer. Ng (2008) menar även att de chefer som berörs 

av mångfald har ett aktivt intresse för att främja detta i organisationen. Här är det viktigt att 

skapa en uppfattning för vad chefer i ledande positioner har för syn på mångfald och dess 

betydelse. Detta ger i sin tur en bättre blick på varför och hur organisationer väljer att tillämpa 

mångfald. (Ng, 2008) 

2.6 Kommunikation och dess betydelse 

Kommunikation är en stor del av vår vardag och så har det varit sedan en lång tid tillbaka. 

Med tiden har kommunikationens syfte ändrats i takt med att människan utvecklats. Däremot 

har den alltid på något sätt använts sedan vi människor utvecklade sociala kompetenser. 

Enligt Hamrefors (2009) handlade yrkesmässig kommunikation om allt från att marknadsföra 

olika evenemang till att attrahera immigranter i syfte att kunna kolonisera Nordamerika. 

Kommunikation handlade i ett tidigt skede till stor del om marknadsföring men med tiden 

skedde förändringar. Då började kommunikation i högre utsträckning att användas som ett 

verktyg för att bilda relationer med omgivningen. Detta för att möjliggöra ett scenario där 

olika värderingar och etiska ställningstaganden kunde påverka och fokus inte enbart hamnade 

på kundrelationer. (Hamrefors, 2009, s. 51-52)  

Kommunikation har en stor betydelse för organisationer om tillvaratagandet av de mänskliga 

resurserna ska fungera på ett bra sätt. Organisationer är i behov av att ha en välfungerande 
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intern kommunikation för att effektivisera arbetet. Intern kommunikation används på två olika 

sätt. Den vertikala kommunikationen i organisationer sprider information mellan exempelvis 

chefer och medarbetare medan den horisontella kommunikationen sker mellan olika 

avdelningar eller medarbetarna. (Lindmark & Önnevik, 2006, s.186) 

Börjeson (2001) tar upp flera olika tidigare forskningar där kommunikation har varit väsentlig 

och avgörande. Ett av dessa är Ken Blanchards spelplan för maktspel som bygger på att tillge 

olika tips på hur anställda på en arbetsplats kan bli mer engagerade och involverade i sitt 

arbete och för sin verksamhet. Resultaten visar att den kommunikativa metoden, 

informationsspridning, är en effektiv metod som visat positiva effekter. Där de anställdas 

förståelse till organisationens verksamheter ökar, vilket i sin tur leder till att fler engageras 

och involveras i arbetet. Under denna metod är det däremot väsentligt att informationen är 

uppriktig och pålitlig, då det visar att anställdas förtroende baseras på detta. Det är något som 

Börjeson (2001) menar vara viktigt för organisationer att ta hänsyn till, vilket innebär att 

samtliga anställda bär på ett ansvar för organisationens vidare informationsspridning. Ett 

ansvar ledarna har i detta är att de bör uppmuntra nyfikenheten hos de anställda till att aktivt 

vilja lära sig mer och ta del av mer av företagets information. (Börjeson, 2001) 

Undersökningar har även visat att en ledares uppträdande och kommunikation har en 

påverkan på anställda. Ledarens kommunikation får de anställda att känna sig nödvändiga 

men även hjälper dem att gå i rätt riktning och att finna sin identitet. När kommunikationen 

sker mellan ledare och medarbetare har det kommunikativa ledarskapet ett samband med de 

anställdas rollfördelning på arbetsplatsen. Det har även en påverkan på de anställdas 

engagemang i organisationen samt gentemot dess arbetsuppgifter. Detta leder i sin tur till 

bättre resultat gällande de anställdas individuella prestationer. (Johansson m.fl., 2013) 

Inom kommunikation är det inte bara viktigt att ha en social förmåga, utan även att ha 

förmågan att lyssna. Oftast ses ledare som de personer på arbetsplatsen som lyssnar och bör 

lyssna, vilket oftast beror på att de är de anställdas trygghet och bär på deras förtroende.  

Börjeson (2001) beskriver en person som har en god förmåga att lyssna som, bland annat, en 

engagerad och intresserad person som är öppen för förändringar och kan även bidra till 

förändringar hos andra. Vidare menar Börjeson (2001) att dessa personer är tålmodiga och 

utgår oftast från sig själva som exempel vid diskussioner och uppmuntrande samtal. Det är 

även viktigt att personer med god social kompetens tillger positiv feedback till medarbetare 

för att sprida denna positivitet. (Börjeson, 2001) 

En person som besitter en god kommunikationsnivå har oftast större chans att leda ett arbete 

mot framgångar, vilket är en grundläggande egenskap för ledare. För en ledare är det viktigt 

att kommunicera med medarbetarna för att ständigt tillge information kring arbetet samt för 

att samla in information från de anställda. Genom att föra dialoger med medarbetarna och bli 

uppdaterad kring arbetet kan ledaren ha bättre kontroll och kännedom hos de anställda och 

bidra med stöd. Då ledaren är mer medveten om hur arbetet går kan denne även leda 

medarbetarna framåt och uppmuntra dessa till att fortsätta i en positiv riktning. På 

arbetsplatser där kommunikationsnivån är god bör ledarna få de anställda att känna sig 

uppskattade och involverade i organisationen, detta ökar de anställdas självförtroende och 
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deras potential visar sig mer. Med detta menar Börjeson (2001) att god kommunikation 

mellan ledare och medarbetare kan leda till positiva resultat för både arbetsgruppen och 

organisationen samt att gruppmedlemmarnas sammanhållning stärks. (Börjeson, 2001)  

2.6.1 Intern kommunikation  

Inom organisationer är det vanligt att kommunikationen delas upp som intern och extern 

kommunikation. Däremot har dessa delar på senare tid tenderat att gå ihop i samma takt som 

organisationer har gjort förändringar i sina strukturer. Här menat Heide m.fl. (2005) att extern 

kommunikation kan riktas inåt i organisationen och den interna kan riktas utåt mot kunder och 

övriga intressenter. (Heide m.fl., 2005) Eriksson (2002) betonar vikten av kommunikation 

inom en organisation för att öka smidigheten i arbetet. Han ger några exempel på varför detta 

är viktigt där dessa bland annat är att de anställdas möjligheter till att samarbeta och uppnå 

organisationens mål ökar, det ger bättre förutsättningar till beslutsfattning och delegering, det 

ökar motivationen hos de anställda samt att det underlättar vid rekrytering och vid minskning 

av personalomsättningen. Detta beror främst på att den interna kommunikationen kan bidra 

till ökade kunskaper hos de anställda där tillgångar till information leder till ökad motivation 

och inflytande i organisationen. Här menar Eriksson (2002) även att detta leder till att de 

anställdas trivsel, målfokus och önskan om långvarig anställning hos organisationen ökar. 

(Eriksson, 2002) 

För att öka effektiviteten inom en organisation är intern kommunikation nödvändig. Ökad 

kunskap är grundläggande för de anställdas utveckling och därför är informationsspridning 

viktig inom organisationen. Den interna informationsspridningen kan delas upp som formell 

information och informell information. Den formella är främst det som kommuniceras från 

ledningen till resten av organisationen där organisationens struktur har en stor påverkan. Detta 

är tydligt märkbart inom hierarkiska organisationer. Däremot har organisationer förmågan att 

ändra strukturer vilket innebär att metoder för informationsspridning också ändras. Därför blir 

det nödvändigt för annan form av informationsspridning, vilket sker mellan de lägre 

divisionerna inom organisationen som exempelvis mellan chefer och medarbetare samt 

sinsemellan medarbetare. Den typen av information är den informella och har fått en allt mer 

betydande roll inom organisationer då det ökar smidigheten och flexibiliteten i arbetskraften 

samt att det underlättar för organisationen att ta vara på de mänskliga resurserna som de 

besitter. (Strid, 2011) 

2.7 Diskriminering 

I det första kapitlet av diskrimineringslagen beskriver 1§ syftet som är att motverka 

diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, 

könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning. (SFS, 2008:567)  

Enligt los del Reyes (2001) har forskningen om diskriminering varit svår. En stor anledning 

till detta menar hon är dess svåra gränsdragningar och etiska implikationer. Situationer där 

personer blir diskriminerade är svårbedömda och därför går det inte alltid att fastställa ifall 

diskriminering har förekommit på grund av exempelvis en individs etniska bakgrund. Frågor 

om personlig lämplighet kan till exempel i en rekryteringsprocess enligt los del Reyes (2001) 
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leda till direkt eller indirekt diskriminering. Däremot kan det samtidigt vara en fråga om de 

kraven som ställs på exempelvis kompetens för den positionen. (los del Reyes, 2001, s. 103)  

2.7.1 Vad är diskriminering?  

Det finns fem olika typer av diskriminering. Dessa beskrivs i diskrimineringslag (2008:567) i 

4§ av kapitel ett och innefattar direkt diskriminering, indirekt diskriminering, trakasserier, 

sexuella trakasserier och instruktioner till att diskriminera. (SFS, 2008:567)  

De tre första diskrimineringsformerna gäller när diskriminering har förekommit i samband 

med diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk 

tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning. (SFS, 2008:567) 

Den första diskrimineringsformen är direkt diskriminering och det innebär att någon 

missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan behandlas, tidigare behandlats eller 

skulle ha behandlats. (SFS, 2008:567) 

Sedan följer indirekt diskriminering som innefattar när någon missgynnas genom tillämpning 

av en bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt men kan i 

särskilda fall missgynna personer med ett visst kön, viss könsöverskridande identitet eller viss 

etnisk tillhörighet, viss religion eller annan trosuppfattning, visst funktionshinder, viss sexuell 

läggning eller viss ålder Det finns undantag då bestämmelsen, kriteriet eller förfaringssättet 

har ett befogat syfte och tillvägagångssättet samt verktygen för att uppnå syftet är lämpliga. 

(SFS, 2008:567) 

Den tredje diskrimineringsformen är trakasserier och den handlar om uppträdanden som är 

kränkande mot någons värdighet som har ett samband med diskrimineringsgrunderna medan 

den fjärde diskrimineringsformen som är sexuella trakasserier gäller uppträdanden av sexuell 

natur som kränker någons värdighet. (SFS, 2008:567) 

Den femte och sista formen av diskriminering är instruktioner att diskriminera. I detta fall 

handlar det om att beordra eller instruera någon att diskriminera en annan person. Det är 

diskriminering om instruktionerna missgynnar personerna i samma avseende som i de fyra 

första diskrimineringsformerna. (SFS, 2008:567) 

2.7.2 Lönefrågor i samband med jämställdhet 

Enligt 10§ i kapitel tre av diskrimineringslag (2008:567) ska arbetsgivaren, i syfte att 

upptäcka åtgärda och förhindra osakliga skillnader i lön och andra anställningsvillkor mellan 

kvinnor och män, vart tredje år genomföra en kartläggning. Utifrån denna ska en analys ske 

av de bestämmelser som tillämpas hos arbetsgivaren gällande löner. Även löneskillnader 

mellan kvinnor och män ska analyseras i de fall då dessa har ett arbete som kan bedömas som 

likvärdigt. Arbetsgivaren ska sedan göra en bedömning av eventuella skillnader för att kunna 

fastställa om dessa existerar i samband med kön. (SFS, 2008:567) 

Kartläggningen ska sedan enligt 11§ redovisas var tredje år i en handlingsplan för hur och 

varför eventuella lönejusteringar ska utföras. I handlingsplanen ska även andra åtgärder som 

behöver vidtas för att minska löneskillnaderna presenteras. Det är däremot endast arbetsgivare 
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som sysselsatt fler än 25 arbetstagare under det senaste kalenderåret som har en skyldighet att 

upprätta en handlingsplan. (SFS, 2008:567) 

2.7.3 Arbetsförhållanden 

När det gäller arbetsförhållanden har arbetsgivaren enligt 4§ i kapitel tre ett ansvar att 

genomföra åtgärder för att kunna tillfredsställa samtliga arbetstagare oavsett kön, etnisk 

tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning. Arbetsgivaren ska även enligt 6§ kunna 

förebygga och förhindra att någon arbetstagare ska utsättas för trakasserier eller repressalier 

som har ett samband med diskrimineringsgrunderna kön, etnisk tillhörighet, religion eller 

annan trosuppfattning samt sexuella trakasserier. (SFS, 2008:567) 

2.7.4 Jämställdhetsplan 

Precis som med handlingsplanen måste arbetsgivaren även utforma en jämställdhetsplan var 

tredje år. Enligt 13§ i kapitel tre av diskrimineringslagen ska planen innehålla en översikt över 

de åtgärder som omfattar de anställdas arbetsförhållanden som exempelvis att förebygga och 

förhindra att arbetstagare utsätts för trakasserier som har samband med 

diskrimineringsgrunderna. Även att genom utbildning, kompetensutveckling och andra 

lämpliga åtgärder främja en jämn fördelning mellan kvinnor och män i skilda typer av arbete 

och inom olika kategorier av arbetstagare. Sedan ska arbetsgivaren göra en redovisning av de 

åtgärder som utförts och sedan föra in dessa i nästkommande jämställdhetsplan. (SFS, 

2008:567) 
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3. Metod 

 

I detta avsnitt kommer våra metoder och studiens processer att presenteras, samt diskuteras 

utifrån litteraturen. Skäl och syften till de olika valen och genomföranden motiveras för att 

skapa en bättre förståelse. Avslutningsvis kommer en kritisk diskussion som talar om vad som 

hade kunnat förbättras för att uppnå ett ännu bättre resultat av studien. 

 

3.1 Forskningsdesign 

Denna studie är baserad på tidigare forskning inom Human Resourse Management där fokus 

ligger på jämställdhet och mångfald. Målet med studien är att lyfta fram det positiva och 

negativa i två organisationers jämställdhets- och mångfaldsarbete och ställa dessa mot 

varandra för att sedan bidra med eventuella förändrings- och förbättringsförslag. För att 

möjliggöra detta utvecklade vi i första hand den teoretiska referensramen där syftet främst var 

att öka vår förståelse och kunskap inom forskningsämnet. Detta gav oss även en bild av 

tidigare forskningar och dess resultat.  

3.2 Forskningsansats 

För att studien ska kunna framställa kunskaper som är möjliga att nyttja genom generalisering 

eller relatering är det relevant att utgå från en specifik forskningsansats. (Davidsson & Patel, 

2003). Enligt Bryman och Bell (2013) finns det två olika ansatser att utgå ifrån i en studie, där 

den ena induktiv och den andra är deduktiv. (Bryman & Bell, 2013) 

Den induktiva ansatsen utgår från det empiriska materialet för att framställa en teoretisk 

referensram i studien. För att uppnå detta är det vanligt att den induktiva ansatsen kombineras 

med en kvalitativ forskningsstrategi, för att framställa olika teorier. Medan den deduktiva 

ansatsen går ut på att den teoretiska referensramen skapar hypoteser som undersöks i det 

empiriska materialet. Oftast brukar denna ansats kombineras med den kvantitativa 

forskningsstrategin. (Bryman & Bell, 2013) Däremot finns det även en tredje forskningsansats 

som inte de nämner, vilket är abduktion. Denna forskningsansats brukar oftast innefatta en 

kombination av både induktion och deduktion vilket Alvesson & Sköldberg (2008) tar upp. 

De menar att den abduktiva forskningsansatsen formar studien både från den teoretiska 

referensramen och den empiriska datainsamlingen. Det empiriska tillämpningsområdet 

utvecklas successivt samtidigt som teorin justeras och förfinas. (Alvesson & Sköldberg, 2008, 

sid 55) 

Till denna studie har vi valt att utgå från den deduktiva ansatsen, vilket innebär att studien 

utgår från tidigare studier, forskningar och litteratur som redan är etablerade. I studien har vi 

utgått från detta vilket har styrt oss till en specifik datainsamling och tolkning av material. Ett 

exempel på detta är våra kvalitativa intervjuer, där intervjuguiderna har formats utefter teorier 

och tidigare kunskaper. Davidsson och Patel (2003) tar upp både fördelar och nackdelar med 

att använda sig av den deduktiva ansatsen, vilket är något vi tagit hänsyn till under vårt arbete. 

Fördelen enligt dem är att utifrån användningen av en deduktiv ansats är att studien blir 

objektiv och vinklade bedömningar minimeras, då studien styrs från en vetenskaplig bas. 
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Nackdelen med detta är att nya fynd är svårare att upptäcka, vilket vi har tagit hänsyn till 

under studiens gång. (Davidsson & Patel, 2003) 

3.3 Forskningsmetod 

Vi har valt att använda oss av en kvalitativ forskningsmetod då vi strävar efter att få fram 

relevant information, samt få en djupare insikt i organisationernas jämställdhet- och 

mångfaldsarbete. Enligt Holme & Solvang (1997) är detta en relevant forskningsmetod när 

målet är att komma i närkontakt med studiens undersökningsområde. (Holme & Solvang, 

1997) Eftersom vi strävade efter att få en verklig förståelse för hur organisationerna sköter 

arbetet inom områdena som ligger i studiens fokus anser vi att denna forskningsmetod var 

mest relevant för att uppnå ett positivt resultat.  

3.4 Datainsamling 

Det finns enligt Bryman och Bell (2013) flera alternativa metoder att åtskilja datainsamling på 

i en studie. En av dessa metoder är att särskilja på de datainsamlingen som primär och 

sekundär datainsamling. I denna studie har vi valt att utgå från båda, där båda kommer bära på 

en viktig roll i den slutliga analysen och påverka studiens slutsats. 

I den primära datainsamlingen framkommer data som tidigare inte har blivit dokumenterat. I 

denna studie har denna datainsamling varit våra intervjuer med de nämnda organisationerna. 

Den primära datainsamlingen är uppbyggd på studiens syfte och sekundära datainsamling. 

Däremot finns utrymme för respondenternas perspektiv och upplevelser av ämnet, vilket har 

gjort dessa kvalitativa intervjuer primära. 

I den sekundära datainsamlingen framkommer data som tidigare forskningar samt information 

som finns tillgänglig för organisationer i ällmänna och affärsrelaterade databanker. Bryman 

och Bell (2013) anser att sekundärdata bär på en god kvalitet och har en vetenskaplig 

validitet, vilket skapar en trovärdig grund för studien. (Bryman & Bell, 2013) I denna studie 

har sekundärdatan bestått av information som har hämtats från organisationernas hemsidor.  

Till denna studie har första fokus legat på litteraturstudien. Utifrån teorier och informativa 

litteraturstudier har vi skapat en relevant bas för att vidareutveckla denna studie mot studiens 

inriktning. 

I studien har det varit vårt ansvar att finna relevant information som överensstämmer med 

studiens syfte, samt gav oss möjlighet att besvara frågeställningen. Eftersom det är utifrån det 

insamlade materialet som vi har kunnat dra lämpliga slutsatser. (Bryman & Bell, 2010) Vårt 

främsta och första fokus har därför legat på att referera och analysera tidigare forskning inom 

mångfald och jämställdhet. För att uppnå detta har vi sökt efter vetenskapliga artiklar och 

relevant litteratur. 

De vetenskapliga artiklarna är hämtade ur databasen Emerald i Mälardalens 

högskolebibliotek. För att finna dessa har vi använt oss av en sökning på nyckelord som: 

mångfald, jämställdhet och Human Resource Management. Litteraturen som använts i studien 

har framtagits från Mälardalens högskolebibliotek och Eskilstunas stadsbibliotek.  
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3.5 Urval 

Jacobsen (2002) lyfter upp betydelsen av att bevara trovärdighet i studien genom att avgränsa 

och begränsa sin val, för att skapa ett bättre fokus och en inriktning som baseras på studiens 

syfte (Jacobsen 2002). 

3.5.1 Urval av organisationer  

I ett tidigt stadium i vår studieprocess tog vi kontakt med en av organisationerna som arbetet 

baseras på. Vi tog kontakt med Doris som är HR-specialist hos Swedbank. I detta skede 

bollade vi idéer med henne för att fastställa inriktning för vår studie. Vi kom överens om att 

lägga fokus på rekrytering kombinerat med mångfald. På grund av fördröjningar i vår tidsplan 

tvingades vi att ändra inriktning i studien. Efter diskussioner med handledare och Doris valde 

vi att byta fokus till jämställdhet och mångfald samt ändra arbetets uppbyggnad till en 

jämförande studie mellan organisationer inom två olika branscher. Med tanke på att mångfald 

är något som är aktuellt i dagsläget och diskuteras aktivt i media ansåg vi att det var ett ämne 

vi ville fördjupa oss inom. Den andra organisationen i studien är Mälardalens Högskola 

(Mälardalens Högskola). Här fick vi hjälp av vår handledare med eventuella personer som 

kunde tänkas ställa upp och vara relevanta för vår studie. Vi tog kontakt med studenttorgget 

på högskolan för att få kontaktuppgifter till dessa personer. Hos Swedbank valde vi att ha 

fokus på kontor som är etablerade i Stockholm och hos Mälardalens Högskola låg fokus på 

både Eskilstuna och Västerås.  

Anledningen till att vi har valt just dessa organisationer är att vi har kontakter inom respektive 

organisation, vilket även underlättade bokningar för personliga intervjuer. En annan anledning 

är att dessa organisationer är framgångsrika och väletablerade inom respektive bransch samt 

att vi får perspektiv från både den privata och den offentliga sektorn. Utifrån våra teoretiska 

kunskaper har vi utformat intervjufrågor som sedan har använts för att skapa vår kvalitativa 

undersökning.  

3.5.2 Urval av respondenter 

Enligt Creswell (2013) är det viktigt att hitta respondenter till studien som är intresserade av 

ämnet samt att delta i undersökningen. Det är även viktigt att respondenterna informeras om 

studiens betydelse och det bidrag vi önskar från respondenterna. Detta omfattar både den tid 

de lägger ner och dess engagemang. Förutom detta menar Creswell (2013) även att 

respondenterna ska vara medvetna om hur studien kan gynna organisationen och 

respondenterna själva. (Creswell, 2013) Vi framförde denna information till respondenterna 

genom en skiss som beskriver studien och dess syfte samt i vilken form de kommer att delta i 

studien.  

Inom respektive organisation valde vi att intervjua personer som är engagerade i 

mångfaldsarbetet samt chefer eller andra ledare i organisationen. Vårt syfte med detta var att 

få ett bredare perspektiv och ökade kunskaper kring hur organisationernas mångfaldsarbete 

skapas och behandlas i arbetet sett till ett ledarskapsperspektiv. Samtliga respondenter i 

studien är kvinnor, där tre utav dessa antingen är eller har varit med och skapat sin 

organisations mångfaldsplan och den fjärde respondenten arbetar som chef och är inte aktivt 

engagerad i mångfaldsarbete. Bland de som är mer engagerade i mångfald har en respondent 
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även arbetat som lärare och på andra positioner i organisationen. Denna blandning av 

befattning hos respondenterna gav oss möjligheten att få kunskaper kring hur respektive 

organisation planerar och arbetar med mångfaldsplanen. Möjligheten till intervjuer med fler 

respondenter var begränsade vilket var anledningen till att ingen av dessa är män. Däremot 

anser vi att de personer som vi valt att ha med i studien är relevanta och bidrar med tillräcklig 

information till att slutföra arbetet. Samtliga respondenter har arbetat i sina respektive 

organisationer i mellan 7-16 år och besitter goda kunskaper kring arbetet som utförs samt 

organisationens utveckling under dessa år.  

3.5.3 Val av intervjumetod 

Det finns enligt Bryman och Bell (2013) olika metoder för att strukturera en intervju. Vi 

kommer nedan att presentera två metoder, för att motivera vårt val och skapa förståelse till 

denna motivering. 

Den ena intervjumetoden är strukturerad. Detta innebär att frågorna till intervjun på förhand 

är anpassade för direkta svar från respondenten, som inte erbjuds möjligheten till att svara 

flexibelt. Den andra metoden är semi-strukturerad vilket betyder att framställda intervjufrågor 

finns tillgängliga, men är till skillnad från de strukturerade frågorna utformade att eventuella 

följdfrågor kan ställas. (Bryman & Bell, 2013)  

Vi har valt att använda oss av en semi-strukturerad intervjumetod då vi vill ha utförliga svar 

från respondenterna för att ha möjlighet att uppfylla studiens syfte vilket denna intervjuform 

erbjuder. 

3.5.4 Operationalisering 

I vår intervjuguide (Se bilaga) har vi valt att utgå från Brymans (2002) struktur där viktiga 

punkter att ha med betonas. Ett förståeligt språk i frågorna var en av de viktiga punkterna där 

syftet är att förenkla språket och hindra missförstånd hos respondenten. Eftersom att teorier 

visar att mångfald och jämställdhet kan misstolkas ansåg vi att det var viktigt att vara tydliga 

med exakt vad vi ville ha för information och även utforma frågorna på så sätt att de inte 

skapar en otrygg känsla hos respondenten. Med tanke på att intervjuguiden var semi-

strukturerad har vi även valt att ha med eventuella följdfrågor i intervjuguiden för att 

underlätta för respondenten vid svar samt öka vår informationssamling. (Bryman, 2002) 

Intervjuguiden var utformad efter kriterier vi ansåg passande för respektive respondent. Vi 

fokuserade på att ha med frågor som är lämpliga för personen samt dennes arbetsuppgifter där 

syftet var att få så relevant information som möjligt och skapa en förståelse för personens roll 

i mångfaldsarbetet. Detta bidrog till att frågorna besvarades utförligt och gav oss en god 

kunskapsbas inom uppsatsämnet. Litteraturstudier samlades in innan intervjuerna och var, 

tillsammans med studiens syfte och frågeställningar, grundläggande till intervjuguidens 

utformning. Vi skickade även ut intervjuguiden till de respondenter som var intresserade av 

att ha den innan sin intervju, vilket underlättade för denne att svara på frågorna med relevant 

information.  
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3.5.5 Genomförande av intervjuer 

Tre av intervjuerna genomfördes via personliga möten som har ägt rum på respondenternas 

arbetsplatser och den fjärde intervjun genomfördes via telefon. Personliga möten är, enligt 

Jacobsen (2002), mer tillförliga i en studie då intervjuaren får möjligheten att samtidigt iaktta 

respondentens kroppsspråk. Däremot är nackdelen med detta att respondenten kan bli 

påverkad av intervjuarens iakttagelser. (Jacobsen, 2002) För att undvika att påverka 

respondenten valde vi att inte anteckna för mycket och påverka genom det, utan bara lyssna 

och ge respondenten det fria ordet.  

Något som respondenterna hade gemensamt var att de inte var nervösa inför våra möten, 

vilket även minskade vår nervositet och ökade kvalitén på intervjuerna. Bekvämligheten 

bidrog till att respondenterna kunde ta den tiden de behövde för att besvara frågorna utan att 

känna någon press eller stress. Intervjuerna varade mellan 50-75 minuter och spelades in för 

att sedan transkriberas och sammanställa ett resultat. Efter detta analyserades den empiriska 

datainsamlingen och den teoretiska referensramen där syftet var att skapa slutsatser.   

3.6 Studiens trovärdighet 

Begreppet validitet innebär att det som studeras i undersökningen enbart är det som är avsett 

att studeras. (Thurén, 2007) För att detta ska uppnås krävs det att undersökaren i första hand 

följer reglerna i den akademiska synen. Därför är en god kunskapsbas viktig att inneha innan 

den empiriska datainsamlingen behandlas. (Svenning, 2003) Detta har gett oss en ökad 

förståelse för studien och dess innehåll samt. Utifrån detta har vi kunnat göra ett urval som har 

påverkat resultatet av studien. Vi har utifrån den teoretiska referensramen skapat en 

intervjuguide där frågorna har anpassats för att hålla respondenternas svar inom det valda 

ämnena mångfald och jämställdhet. 

För att undersökaren ska ha möjligheten att uppnå en hög validitet i empirin är det viktigt för 

intervjuaren att skapa en trygg känsla hos respondenten, där denne ska känna sig säker i att 

svara så ärligt som möjligt utan att det har en negativ effekt. (Svenning, 2003) För att 

möjliggöra detta var vi tydliga med att respondenterna bland annat kan vara anonyma i 

studien om det önskas. Detta med syfte att undvika kopplingar mellan respondentens identitet 

och dennes svar. Informationen kring mångfaldsarbetet var av större intresse för att slutföra 

studien och anonymiteten har därför inte haft någon inverkan på resultatet. Vi har, efter 

samtycke med respondenterna, spelat in intervjuerna via mobiltelefoner och en diktafon. Detta 

är nödvändigt då intervjuaren får möjligheten att bevara och använda sig av trovärdig och 

relevant information i efterhand när transkribering sker. (Svenning, 2003) 

Begreppet reliabilitet innebär bedömning och ifrågasättning av studiens trovärdighetsnivå. 

När en studies reliabilitet är hög är även sannolikheten för samma resultat hög när den utförs 

av en annan undersökare. Detta är möjligt att uppnå med hjälp av trovärdig information i 

studien, vilket är enklast att samla in genom upprepande mätningar. Det innebär att 

intervjuaren genomför intervjun två gånger med respondenterna där skillnaderna i svaren har 

stor betydelse på studiens resultat. (Svenning, 2003) Tyvärr är detta något som vi inte hade 

möjlighet att göra på grund av begränsad, vilket ledde till att vi istället valde att lägga fokus 



 
 

19 

på de planerade intervjuerna och öka trovärdigheten genom att välja ut personer som är aktivt 

engagerade eller påverkade av studiens forskningsämne.  

3.7 Metodkritik 

Att ha en ifrågasättande ställning till metoder och källor som används är viktigt i alla studier. 

När detta tillämpas får studien en högre trovärdighet. Det är däremot enligt Jacobsen (2002) 

viktigt att tänka på att det för undersökaren är svårt att vara objektiv fullt ut. Även när 

undersökaren går igenom exempelvis artiklar kan författares åsikter om deras egna studier 

framkomma och på så sätt påverka undersökarens objektivitet. (Jacobsen, 2002) Det är enligt 

Svenning (2003) nödvändigt att kunna åtskilja fakta, förklaringar och åsikter för att lyckas 

(Svenning, 2003). I datainsamlingen som består av sekundärdata, av artiklar, studier och 

litteraturer har vi tagit hänsyn till ovanstående aspekter. Begreppet mångfald är ett brett ämne 

och därför var det viktigt för oss att avgränsa oss inom detta. Vi strävade efter att utforma en 

teoretisk referensram som belyser de delarna inom mångfald som är mest aktuella i de bägge 

branscherna som undersökningen har gjorts inom. Studien har gjort utifrån ett 

ledarskapsperspektiv. Det som kunde ha ändrat studiens resultat är om den hade utgått ifrån 

både ett ledarskapsperspektiv och ett medarbetarperspektiv. 

Det var även viktigt för oss att vara objektiva vid insamlingen av den empiriska studien. Vi 

har därför valt att genomföra intervjuerna med respondenter som var relevanta till studien 

vilket var chefer och ledare inom de respektive organisationerna. Detta gjorde att de valda 

respondenterna hade den rätta kunskapen och kompetenserna inom mångfalds- och 

jämställdhetsarbete. Vi fick även information ur ett ledarskapsperspektiv vilket har lett till att 

svaren blivit mer relevanta. I den utformade intervjuguiden kan det ha kommit upp vissa 

privata och känsliga frågor. Respondenterna har däremot fått kännedom om att svaren i 

intervjuerna kommer att förbli anonyma och att svaren inte i någon mån kan användas emot 

dem. Detta ledde till att respondenterna svarade på alla frågor som ställdes i intervjuerna. 

Enligt Jacobsen (2002) är antalet olika källor i en studie betydelsefullt för att utöka studiens 

trovärdighet (Jacobsen, 2002). Vi utförde fyra intervjuer till studien och flera intervjuer är 

något som hade kunnat stärka studiens trovärdighet. Något som även det hade stärkt 

trovärdigheten i studien är om vi hade intervjuat några manliga respondenter. Det hade gett 

studien ytterligare ett perspektiv samt ökat trovärdigheten.  
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4. Resultat 

 

I detta avsnitt kommer organisationerna och respondenterna i första hand att presenteras, 

därefter följer resultat från intervjuerna. introduceras. Respondenterna framträder som 

anonyma och har därför andra namn än de som nämns i resultatet. 

 

4.1 Presentation av organisationerna 

Studiens empiriska datainsamling kommer från två olika organisationer, vilket är Swedbank 

och Mälardalens Högskola. För att få en bättre förståelse till organisationerna har vi valt att 

presentera dem via en bakgrundbeskrivning och introducera deras syn på mångfald och 

jämlikhet. 

4.1.1 Swedbank 

Swedbanks långa historia går tillbaka till år 1820 då den första banken öppnades i Göteborg 

med inspiration från europeiska sparbanker. Efter ungefär ett århundrade fanns det som mest 

498 sparbanker i Sverige under samma namn. Trots att de bar samma namn var bankerna på 

den tiden fristående. I början på 1990-talet bildades en gemensam organisation som hette 

Sparbanken Sverige. Däremot valde fortfarande cirka 90 banker att förbli fristående men med 

ett nära samarbete med övriga organisationen.  Sedan dess har ett flertal banker gått ihop med 

organisationen, bland andra Föreningssparbanken. År 2006 tog koncernen det gemensamma 

namnet Swedbank. (www.swedbank.se) 

Sett till antalet kunder är banken idag den största i Sverige men även marknadsledare i 

Litauen, Estland och Lettland. Då banken är stor är de en viktig del av det finansiella systemet 

samt har en stor betydelse för de lokala samhällen som banken är aktiv i. (www.swedbank.se)  

Banken arbetar med att utveckla sin kunskapsbas, färdigheter och förståelse genom de olika 

perspektiven som jämställdhet och mångfald bidrar med. Detta möjliggör i sin tur att 

förståelsen och agerandet som berör mångfalds- och jämställdhetsfrågor sker utifrån ett 

samhälls- kund, och medarbetarperspektiv. Konkurrensfördelar för Swedbank kan stärkas 

genom att arbeta med mångfald och jämställdhet och det erbjuder även det stöd som 

organisationen behöver i sin målsättning att vara en medborgare av samhället samt en 

attraktiv arbetsgivare.  Mångfalds- och jämställdhetsarbetet hos banken sker utifrån en central 

och ett antal lokala jämställdhets- och mångfaldsplaner. (www.swedbank.se) 

4.1.2 Mälardalens högskola 

I juli 1977 grundades Mälardalens högskola i mån om att uppfylla behovet av teknisk 

utbildning i regionen.  Högskolan är en statlig myndighet direkt underställd regeringen och 

tillhör en av de större i Sverige. Den har förutom cirka 13 000 studenter även 71 professorer 

och 900 anställda. Det som är högskolans signum är ett nära samarbete med företag och den 

offentliga sektorn i regionen. Detta för att göra utbildningarna attraktiva för studenter samt 

göra studenterna attraktiva för organisationer på arbetsmarknaden. (www.mdh.se) 
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Mälardalens Högskolas jämlikhetsarbete går ut på att spegla hela vardagslivet på högskolan 

där alla bidrar med att integrera jämlikhetsaspekter i arbetet. Genom att ha ett respektfullt och 

omtänksamt bemötande mot medmänniskor vill högskolan uppnå jämlikhet.  På högskolan 

har chefer och arbetsledare ett särskilt ansvar för initiativtagande och aktivt arbete gällande 

jämlikhet. (www.mdh.se) 

Högskolan arbetar med jämställdhets- och mångfaldsfrågor utifrån en likabehandlingsplan 

som uppdateras varje år genom en kartläggning av arbetet. Likabehandlingsplanen beskriver 

bland annat målen för året gällande mångfald och jämställdhet på högskolan men även hur det 

ska implementeras i det vardagliga arbetet samt hur man ska gå tillväga vid eventuella 

problem. (www.mdh.se) 

 

4.2 Presentation av Swedbanks respondenter 

Nedan presenteras två respondenter från Swedbank som har deltagit i studien. 

4.2.1 Respondent 1 

Namn: Caroline 

Ålder: Mellan 30-40 år 

Caroline började arbeta inom banksektorn för fjorton år sedan, då hon hade en sommartjänst 

och har sedan dess blivit kvar i branschen. Hon har under denna tid haft flera olika roller och 

arbetar numera som kontorschef i en av Swedbanks kontor i region Stockholm. Rollen som 

kontorschef innebär att Caroline har personalansvar, samt ansvar för banken på lokal 

marknad. Hennes uppgift är att uppnå ett bra resultat, ha nöjda medarbetare och att arbeta nära 

kunden. Caroline har för närvarande fjorton medarbetare som hon är närmsta chef till och 

samarbetar med tre andra chefer vilket gör att även deras anställda till viss del hamnar under 

hennes ansvar. (Caroline)  

4.2.2 Respondent 2 

Namn: Doris 

Ålder: Mellan 20-30 år 

 

Doris har arbetat hos Swedbank i region Stockholm i snart sju år. Hon började arbeta i 

kontorsrörelsen samtidigt som hon utbildade sig till beteendevetare och har haft ett intresse 

för mångfald och jämställdhet länge. Hon har arbetat med dessa områden ideellt i ungefär tio 

år. När Doris för tre år sedan började arbeta inom HR-gruppen hos Swedbank trivdes hon och 

ansåg att rollen passade henne. Idag är Doris ansvarig för jämställdhet och mångfald i hela 

koncernen och detta innebär till exempel att stötta andra och driva på frågan så att 

förändringar och förbättringar kan ske fortare. Dessutom att följa upp och se till att 

processerna fungerar och att arbetet utförs på rätt sätt. (Doris) 

 

Arbetet som Doris ansvarar för rapporterar hon direkt till HR-direktören som är en del av 

bankens ledningsgrupp. Även denne har, enligt Doris, ett stort engagemang i mångfalds- och 
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jämställdhetsarbetet vilket hon menar är bra då hon är relativt ung och oerfaren samt att det 

finns ett bra stöd för det i organisationen. (Doris) 

 

4.3 Presentation av Mälardalens Högskolas respondenter 

Nedan presenteras två respondenter från Mälardalens Högskola som har deltagit i studien.  

4.3.1 Respondent 3 

Namn: Sofia 

Ålder: Mellan 30-40 år 

Sofia har arbetat hos Mälardalens Högskola som mångfaldsstrateg i ungefär ett år. Hon har 

även tidigare arbetat inom området men var då inte huvudansvarig utan hade rollen som 

jämlikhetsutvecklare. Då arbetade hon med att utveckla de högpedagogiska kurser som finns 

på avdelningen. Detta innebär att hon hjälpte till att utbilda lärarna då det finns ett krav på att 

dessa ska utbildas i högskolepedagogik. (Sofia) 

Numera arbetar hon som strateg vilket innebär att hon arbetar med högskolans 

likabehandlingsplan som hon själv konstruerar utifrån en lång process. Denna process går 

bland annat ut på att kartlägga verksamheten för att kunna synliggöra hur arbetet går till och 

vad som behöver göras samt vad organisationen vill och kan göra under året. 

Likabehandlingsplanen måste enligt lag tas fram varje år inom organisationer i den offentliga 

sektorn till skillnad från den privata. Då Mälardalens Högskola är utbildare och 

utbildningssamordnare menar Sofia att de måste förhålla sig till sju diskrimineringsgrunder. 

Sofia berättar att en arbetsgivare egentligen endast behöver ha en jämställdhetsplan och arbeta 

med etnicitet, kön samt religion. (Sofia) 

Utifrån personalsektionen arbetar Sofia med att stödja chefer när en anställd eller student 

exempelvis har blivit utsatt för diskriminering och handlägger dessa ärenden. Hon arbetar 

även med att utbilda och handleda internt samt träffa studenter vid vissa tillfällen och utbilda 

dessa inom likabehandling. (Sofia) 

Sofia har haft ett intresse för mångfald sedan hon gick på gymnasiet och har även skrivit 

extraarbeten om exempelvis jämställdhet i England hon menar att det har varit ett 

fritidsintresse för henne under en lång tid. Hon har utbildat sig till beteendevetare på 

Mälardalens högskola och har då valt att skriva sin c- och d-uppsats med fokus på 

jämställdhet samt läst kursen som innehåller mångfald och genusperspektiv. Sofia har även 

undervisat inom pedagogik och har då arbetat med kurser inom mångfald och jämställdhet 

och menar att detta har hjälpt henne att utveckla sin egen kunskap inom området. (Sofia) 

4.3.2 Respondent 4 

Namn: Rebecka  

Rebecka började studera på Mälardalens Högskolas första beteendevetarprogram och har 

arbetat som lärare på högskolan sedan 1999. Hon har tidigare arbetat inom sjukvården och har 

tillhört fyra olika landsting. Det var vid den tidpunkten som hon började inse vikten av 

jämställdhet. När det gäller mångfald kom den senare när invandringen ökade och Rebecka 
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märkte att det inte fanns någon likabehandling. Med tiden växte Rebeckas intresse för 

Jämställdhets- och mångfaldsfrågor och detta blev ännu större när hon påbörjade sin karriär 

som lärare. (Rebecka) 

Rebecka berättar att hon under sin tid som lärare exempelvis har varit med i olika råd där hon 

har försökt arbeta fram och belysa mångfaldsfrågor. I dagsläget menar Rebecka att 

Mälardalens Högskola har kommit långt i arbetet gällande likabehandling då de har 

poängterat betydelsen av det och hon menar på att det i ett tidigt skede handlade mycket om 

genusperspektivet som sedan övergick till jämställdhetsbegreppet och har idag blivit ett fokus 

på mångfalden. (Rebecka) 

I kurserna som Rebecka undervisar i lyfter hon alltid fram diskrimineringsgrunderna och 

menar på att det är viktigt för studenter att ha kunskap om oavsett vad det är för kurs menar 

hon. Hon har även gjort en studie på en mellansvensk högskola som handlade om mångfald. 

Detta var Rebeckas magisteruppsats inom ledarskap. (Rebecka) 

4.4 Mångfald i Swedbank 

Nedan beskrivs mångfaldsarbetet i Swedbank enligt de två respondenterna som har deltagit i 

studien. 

4.4.1 Mångfalds- och jämställdhetsarbete  

När det gäller mångfald anser Caroline att organisationer ska ha en sammansättning av 

anställda som speglar samhället. Mångfald är, enligt Caroline, en blandning av olikheter i en 

grupp av individer. Detta är något som även Doris håller med om där hon beskriver mångfald 

som olika egenskaper hos individer. Vidare berättar Caroline att hon ser Swedbank som en 

bra arbetsgivare då de tar till sig av mångfaldsaspekten i sitt arbete samt att det har utökats 

ytterligare under de senaste åren.(Caroline & Doris) 

Caroline berättar även att Swedbank har en plan där de tar upp mångfald, jämställdhet och 

diskrimineringsfrågor. Hon känner inte att planen har någon speciell påverkan i hennes arbete 

och menar att det snarare är en fråga om hur hon är som person och vad hennes syn är på 

dessa frågor. Rekryteringen är det som påverkas mest av planen då personlighet är en stor del 

av detta enligt Caroline. Däremot är en mångfaldsplan ingenting som Caroline känner att hon 

använder som ett verktyg att kunna luta sig tillbaka på och menar att hon skulle behöva mer 

stöd för att kunna använda mångfaldsplanen i större utsträckning. Caroline anser inte att 

mångfaldsplanen har nått ut till samtliga i organisationen samt att hon i sitt arbete inte 

använder sig av planen. Hon menar att hon baserar sitt mångfalsarbete på egna tankar och 

värderingar men har som mål att arbeta utifrån organisationens mångfaldsplan. Däremot anser 

hon att den inte har framhävts på det sättet att den genomgående ska användas som grund i 

arbetet och detta har heller inte varit ett krav från organisationen. Detta är dock något som 

Doris har arbetat aktivt med för att motverka. Hon berättar att Swedbank har ett dokument 

som beskriver mångfalds- och jämställdhetsarbetet men att detta inte lyfts fram tillräckligt och 

att personer inom organisationen inte känner till det.(Caroline & Doris) 

Att ha en mångfaldsplan är, enligt Doris, ett lagligt krav d.v.s. att det sker ett aktivt arbete 

som berör jämställdhet, religion och etnisk bakgrund. Swedbank inbegriper däremot samtliga 
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diskrimineringsgrunder i sitt mångfaldsarbete. Den aktuella mångfaldsplanen går ut i slutet av 

året och ska uppdateras för tre år framöver vilket hon själv kommer att arbeta med. Det som 

Doris vill ändra med den nya mångfaldsplanen är att göra den intressantare för läsare och på 

så sätt kunna nå ut till flera personer. Mångfaldsplanen utvärderas lokalt en gång per år för att 

se hur den tillämpas och om det har skett någon förändring utifrån denna. Planen innefattar 

allt inom arbetet som exempelvis hur det ser ut i dagsläget, vad det finns för ojämställdheter 

eller ojämlikheter, hur planen ser ut framöver samt hur det har fungerat.  Detta är vad 

mångfaldsplanen innefattar och nu har även tre fokusmål tagits fram på områden inom 

mångfald och jämställdhet som Swedbank vill nå fram med snabbare. Det första fokusmålet 

är att Swedbank ska uppnå jämställda löner. Det andra är att uppnå en fördelning i procent på 

40/60 i seniora chefspositioner och då inte enbart i koncernledningen och styrelse utan hos 

alla seniora arbetsgrupper. Det tredje målet är att öka mångfalden i stort, vilket till stor del är 

fokuserat på att öka den etniska mångfalden. Målen med mångfaldsplanen innefattar alla 

affärsområden och de har fått en tidsbegränsning för att nå upp till dessa fokusmål. Doris 

menar på att det tidigare har pratats om att det är viktigt att ha med mångfalds- och 

jämställdhetsfrågor i det övriga arbetet, medan det numera kommer att bli konsekvenser om 

målen inte uppnås. (Doris) 

 

Doris menar att nyckeln för att bedriva ett framgångsrikt mångfalds- och jämställdhetsarbete 

är kunskap, engagemang och uppföljning. Gällande kunskap har arbetet skett genom 

utbildningar där det bland annat finns en e-utbildning som är tillgänglig för de anställda samt 

en fördjupning av utbildningen som är ämnad för chefer vilket innebär att Doris lär upp 

personer som i sin tur ska lära upp andra. Detta beskriver Doris som en process och jämför det 

med ett ledarskap och menar att det aldrig blir färdigt. Processen är att få folk att förstå att alla 

gör fel och att lyfta fram detta till att börja agera. Hon säger att hon ofta hör folk säga att de är 

medvetna om problemen men att dessa inte agerar för att lösa dessa.  Det andra verktyget är 

uppföljning och innebär att arbetet följs upp varje kvartal och presenteras för de som sitter i 

koncernledningen samt för resten av organisationen. Då visar de hur det har gått under 

kvartalet och hur arbetet ska gå vidare. Detta görs för att förtydliga att arbetet är långsiktigt 

och inte är någonting som kommer att avta. (Doris) 

 

Det som Doris anser är viktigast i mångfalds- och jämställdhetsarbetet är att arbeta långsiktigt 

och att arbetet ska tas på allvar då hon menar att det är många som tror att dessa är frågor som 

kommer att lösas utan någon större insats utan att det kommer ske per automatik när det i 

själva verket har lagts små resurser på detta arbete. Detta märks enligt Doris utifrån 

helhetsbilden av mångfaldsarbetet. Det är viktigt att skapa förståelsen för att området kräver 

lika mycket arbete som exempelvis försäljning gör. Mångfald är enligt Doris en 

värderingsfråga och handlar om att visa respekt för medmänniskor. (Doris) 

4.4.1.1 Jämställdhet  

Det är, enligt Doris, i dagsläget inte helt jämställt mellan män och kvinnor hos Swedbank 

vilket är något som även Caroline instämmer med och påpekar att det är en viktig punkt i 

dagsläget. Det finns en relativt bra fördelning mellan könen sett till chefsroller i banken i 

stort. Däremot när det gäller chefer högre upp i organisationens hierarki är det mansdominerat 
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och det är enligt Doris ett tecken på att män och kvinnor inte erbjuds samma möjligheter. 

Något annat som Doris påpekar är att även personer som är utrikesfödda eller har föräldrar 

som är det har blivit färre i den absoluta toppen i organisationen. Målet är att personer med 

utländsk bakgrund ska omfatta 20 procent av de anställda men att de idag består av endast 12 

procent. Doris menar att detta inte är något unikt med Swedbank utan att detta är ett 

samhällsproblem i stort och att de vill göra något åt detta. (Caroline & Doris) 

 

I det lokala kontoret anser Caroline att samtliga anställda har samma möjligheter oavsett kön. 

Caroline berättar att de nyligen har avslutat en rekryteringsprocess. När denna genomfördes 

valde de att, istället för att studera generell statistik, gå in på själva området och titta på 

statistik därifrån. Det gjordes en likvärdig analys utifrån hur det har sett ut tidigare gällande 

jämställdhet i samband med olika yrkesroller. Utifrån detta kom de fram till hur rekrytering 

ska genomföras för att förutsättningarna ska vara jämställda. Jämställdhetsfrågan tas även upp 

i samband med en personlig utvecklingsplan som görs årligen. Då görs en jämförelse mellan 

prestation och de förutsättningar som finns för att förbättra prestationen. Kring detta förklarar 

Caroline att det inte finns några skillnader i förutsättningar sett till könen. När det gäller 

antalet kvinnor och män på arbetsplatsen berättar Caroline att det är relativt jämt. 

Fördelningen är ungefär 40/60 i procent där majoriteten av de anställda är kvinnor, vilket hon 

menar är väldigt unikt. (Caroline) 

Doris anser att eftersom Swedbank är Sveriges största bank sett till antalet kunder, som är 

cirka fyra miljoner, bör sammansättningen av anställda kunna spegla det svenska samhället. I 

dagsläget har 12 procent av de anställda hos Swedbank en utländsk bakgrund samtidigt som 

det är en jämn fördelning av män och kvinnor sett till antalet anställda. (Det är enligt lag inte 

tillåtet att kartlägga etnicitet. Statistiken är tagen från statistiska centralbyrån där det har gjorts 

en matchning av personnummer och även detta har skett anonymt.) Det är även en stor 

åldersspridning hos Swedbank enligt Doris. (Doris) 

 

Enligt Doris ska organisationen uppmuntra till föräldraledighet. Vissa företag är för 

prestationsinriktade och inte har någon balans mellan privatliv och arbetsliv och där menar 

hon att Swedbank skiljer sig från andra då de har en balans. Swedbank har enligt henne inte 

de högsta lönerna men menar att de kompenserar detta med bättre 

föräldraledighetsförsäkringar och erbjuder även möjligheten att arbeta hemifrån för att göra 

det flexibelt. Doris menar även på att chefer vill att medarbetare ska berätta i förväg när de 

ska ta föräldraledighet men påpekar även att det inte alltid är en lätt sak att göra då det 

förekommer diskriminering i flera fall gällande detta då chefer eller medarbetare omedvetet 

säger saker som kan anses vara kränkande. (Doris) 

 

Enligt Caroline är det svårt att få folk att ägna sig åt frågorna i vardagen då det tidigare inte 

varit något som tagits upp ett eller nämnts enbart ett fåtal gånger om året. Dessutom är det 

svårt att få folk att förstå hur viktigt det är och att det påverkar verksamheten. Det handlar om 

hur människor bemöter varandra och hur en bra arbetsmiljö skapas och det är viktigt att skapa 

en förståelse för vilken vinning organisationen har av att arbeta med dessa frågor. (Caroline)  
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4.4.1.2 Diskriminering 

Caroline beskriver diskriminering som när en person missgynnas på grund av exempelvis 

könet eller sin etniska bakgrund.  Hon vet på ett ungefär vad som är tillåtet att prata om i 

exempelvis en arbetsintervju och då menar hon att det oftast handlar om föräldraledighet men 

vet att hon även inte får ställa frågor som berör etnicitet eller sexuell läggning som har en 

negativ ton. Sexuell läggning anser Caroline inte vara en aktuell fråga på hennes arbetsplats 

och det menar hon är ovanligt när det gäller banksektorn då hon på tidigare arbetsplatser alltid 

varit med om att någon varit öppet homosexuell. Även Doris har en liknande uppfattning om 

diskriminering och beskriver begreppet utifrån ett etniskt perspektiv. Etnisk diskriminering 

menar hon är när personer missgynnas på grund av sin etniska bakgrund och beskriver då att 

det kan vara allt från Samer till personer som är utrikesfödda. Etnisk diskriminering kan 

exempelvis förekomma i en rekryteringsprocess när en person med utbildning från utlandet 

inte får jobbet på grund av att arbetsgivaren exempelvis har fördomar. (Caroline & Doris) 

Lagen om diskriminering säger inte, enligt Doris, vad man får eller inte får prata om i 

exempelvis en arbetsintervju. Däremot påpekar hon att många undviker vissa ämnen för att på 

det viset undvika omedveten diskriminering då detta kan förekomma och ge konsekvenser i 

efterhand. Doris har själv arbetat som rekryterare och valde vid arbetsintervjuer exempelvis 

att inte ställa frågor till kvinnor om de har barn eller om mycket resande i tjänsten har någon 

påverkan på grund av barnen och om personen kommer vara hemma mycket på grund av 

detta. Hon valde istället att påpeka att det är mycket resande i tjänsten och fråga hur personen 

ställer sig till det. Enligt Doris är det lätt att i rekryteringsprocesser hamna i sina egna normer 

och omedvetet ha fördomar vilket kan få personer att exempelvis inte känna sig välkomna 

eller få tankar om vad det var som påverkade om de inte fått tjänsten. (Doris) 

 

Swedbank har enligt Doris erkänt att de har missat ett flertal kompetenta utrikesfödda 

akademiker och bedriver numera projektet äntligen jobb. Det är en praktik i samband med 

arbetsförmedlingen som erbjuder en praktikplats för utrikesfödda akademiker som har stått 

utanför arbetsmarknaden under en längre tid. De erbjuds en praktikplats i max sex månader 

som i sin tur oftast leder till anställning. Praktikplatsen ger personerna erfarenhet och hjälper 

dessa att bygga ett kontaktnät samt en chans till anställning. Doris berättar att redan under 

praktikplatsen får dessa personer ofta chansen att komma till arbetsintervjuer som de tidigare 

inte haft möjlighet till att få då de nu har en seriös arbetsgivare som referens. Doris menar på 

att språket ofta har ett negativt inflytande för utrikesfödda akademiker vid arbetssökandet, då 

de besitter kompetenser men inte behärskar språket flytande i tal och skrift. Detta ska enligt 

Doris egentligen inte vara något krav, men påpekar att det är något som ofta förekommer i 

Sverige. Praktiken menar Doris är ett hjälpmedel för de utrikesfödda akademikerna för att 

utveckla språket och även det ökar möjligheterna för dessa att få ett jobb efter praktiken. 

(Doris)  

4.4.1.3 Kommunikation 

Stödet som Caroline får i sitt arbete från övriga organisationen kommuniceras till henne från 

ledningen. Hon menar att hon inte har någon större kontakt med organisationen i sin helhet 

utan får informationen från sin chef som hon sedan för vidare till sina anställda. Carolines 

kontor har för det mesta kontakt med HR-gruppen på Swedbank gällande stöd i arbetet som 
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berör områdena mångfald och jämställdhet. Hon får hjälp med frågor som exempelvis 

personalfrågor, strategiska frågor eller sjukvårdsfrågor. Problemet är dock att banken har dröjt 

för länge med att ta upp frågan och sprida information om dess betydelse, vilket Caroline 

menar att de numera gör.(Caroline) 

Doris berättar att hon har ett direkt stöd från VD:n och HR-direktören men att hon själv 

erbjuder stöd till andra anställda. Hon är den som organisationens medlemmar kontaktar 

angående mångfaldsfrågor då hon är specialisten och ansvarig inom området. Hon menar 

däremot att de som stödjer henne är personer med stort inflytande och som folk lyssnar till då 

de är högt uppsatta i banken. Doris menar att de på sätt och vis underlättar för henne att sprida 

information kring mångfaldsarbetet inom organisationen. För att få dessa frågor att inte stanna 

kvar enbart inom HR-avdelningen ligger ansvaret på henne och hennes kollegor att stötta de 

andra i organisationen när mångfaldsarbetet ska bedrivas. Doris får stöd av olika avdelningar 

som exempelvis löneavdelningen och rekryteringsavdelningen när en lönekartläggning eller 

en rekryteringsprocess ska genomföras. (Doris) 

 

Detta har fått en positiv genomslagskraft, menar Doris, då exempelvis den position hon själv 

besitter inte har funnits på fem år men har numera återinförts. Det har även lett till att Doris 

själv tillsammans med Vd:n och HR-direktören fått möjligheten att kunna nå ut med 

informationen och samtidigt få övriga organisationen att använda sig av den i arbetet. (Doris) 

4.4.1.4 Löneskillnader  

Mångfaldens största betydelse i arbetet framkommer, enligt Caroline, när det handlar om att 

bestämma löner. Det är i detta sammanhang som exempelvis jämställdhetsfrågan är mest 

aktuell och används konkret vid lönesättning i samband med nyrekrytering, föräldraledighet 

eller en årlig lönerevision. Caroline berättar även att Swedbankkontoret som hon arbetar på är 

det som hade minst spridning när det gäller skillnader i löner vid den senaste lönerevisionen. 

Även Doris berättar att Swedbank har en positiv fördelning bland lönerna samt att detta är 

något som förbättras varje gång nya lönekartläggningar ska genomföras. (Caroline & Doris) 

På Carolines kontor finns det tre olika yrkesroller och dessa är rådgivare, privatrådgivare och 

företagsrådgivare och det finns även ledningsgrupper. Inom ledningsgrupperna är det inga 

skillnader i lönerna, däremot finns det skillnader sett till de olika yrkesrollerna. Det är 

exempelvis jämlikt mellan rådgivarnas löner, förutom att det är skillnad mellan rådgivarnas 

löner sett till privatrådgivarna och företagsrådgivarna. I vissa fall finns det små skillnader i 

samma yrkesroll. När det gäller exempelvis företagsrådgivarna berättar Caroline att de är 

underbetalda och att lönen styrs av kundstödet. Den påverkas även av hur mycket ansvar man 

har i sin roll och hur mycket förväntningar det finns på prestation i yrkesrollen. 

Företagsrådgivarrollen är mansdominerad enligt Caroline och hon menar på att det är en 

enorm skillnad i lönespammet mellan en företagsrådgivare och en kundrådgivare där den 

förstnämnda är en högre ansedd yrkesroll. Detta gör att skillnaderna blir större sett till 

jämställdheten när det egentligen handlar om värdering av olika yrkesroller. Däremot är det i 

dagsläget flera kvinnor som strävar efter att bli företagsrådgivare än det var för exempelvis 

fem år sedan vilket, enligt Caroline, visar att den yngre generationens kvinnor har större 

ambitioner om att nå högre positioner i organisationen. (Caroline) 
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När det gäller löner beskriver Doris att de har dels diskrimineringslagen att förhålla sig till 

men även ett kollektivavtal med två fackförbund. Kartläggningen som görs hos Swedbank går 

till genom undersökningar av löner inom olika yrkesroller samt en jämförelse av de anställdas 

löner. När de hittar löner som inte är jämställda åtgärdas detta. Svårigheten med löner är 

enligt Doris att förebygga att skillnader uppstår från första början. Arbetet för att undvika 

skillnader sker genom exempelvis workshops där de försöker ändra attityden hos cheferna och 

göra skapa ett medvetande för att sådana situationer ska upptäckas redan när det är på väg att 

hända. Ett annat problem är yrkesrollssegregation vilket innebär att män och kvinnor i många 

fall väljer olika typer av jobb där det är skillnader mellan lönerna för de olika yrkesrollerna. 

Det är enligt Doris detta som skapar skillnaderna i löner just i bank och finansbranschen. 

(Doris) 

4.5 Mångfald i Mälardalens Högskolan 

Nedan beskrivs mångfaldsarbetet i Mälardalens Högskola enligt de två respondenterna som 

har deltagit i studien.  

4.5.1 Mångfalds- och jämställdhetsarbete  

Rebecka beskriver mångfald som unika människor och menar på att om Sveriges befolkning 

är tio miljoner människor består den av tio miljoner unika människor. Hon menar på att det då 

exempelvis inte spelar någon roll hur människor ser ut och att det är detta som är mångfald. 

Även Sofia delar dessa uppfattningar och berättar att mångfald bör ses som något positivt. 

(Rebecka) 

Sofia vill att organisationen och dess sammansättning ska spegla det omgivande samhället när 

det gäller exempelvis etnisk bakgrund. Hon menar att området skolan befinner sig i borde 

spegla hur den ser ut. Däremot påpekar hon även att det inte går att räkna hur många av med 

etnisk bakgrund som arbetar i organisationen då det enligt lag inte är tillåtet att kartlägga 

etnisk bakgrund. Det går heller inte att fastställa etnicitet då det är något som personer själva 

kan välja och även ha flera av. Etnicitet, menar Sofia, har att göra med kultur, traditioner och 

språk. Enligt lag berättar Sofia att etnicitet är något man bestämmer själv medan landet man 

kommer ifrån är nationalitet. (Sofia) 

Mälardalens högskola har, enligt Rebecka, en likabehandlingsplan som bland andra hon själv 

har varit med och konstruerat. Problemet menar hon är att denna inte når ut till alla trots att de 

flera gånger per år går ut i organisationen och försöker lyfta fram planen. Även fast det 

kommer en ny plan varje år menar Rebecka att det finns lärare som inte är medvetna om 

planen och dess innebörd. Hon berättar även att detta inte är något nytt då en handlingsplan 

för mångfalds- och jämställdhetsarbete har funnits sedan 90-talet på Mälardalens högskola. 

Det är enligt Rebecka mycket viktigt att i dagsläget fokusera på dessa frågor vilket hon anser 

är svårt, då hon för tillfället exempelvis har en utvärderingskurs och har där som lärare inte 

möjligheten att uttrycka sig på valfritt sätt. Detta främst inom diskussioner om politiska frågor 

som har kopplingar mångfald. Detta kan, enligt Rebecka, bero på att Sverige har valt att vara 

ett mångkulturellt land. (Rebecka) 

I den årliga likabehandlingsplanen arbetar Mälardalens Högskola utifrån tre huvudpunkter. 

Den första handlar om information som innebär att högskolans anställda och studenter ska 
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känna till att det bedrivs ett arbete inom mångfald och jämställdhet, att det finns lagstiftningar 

som arbetet utgår ifrån samt vilka rättigheter de har. Mälardalens Högskola vill, enligt Sofia, 

nå ut med informationen om vad de arbetar med och vikten av mångfald och jämställdhet i 

organisationen. Den andra punkten är rutiner. Detta handlar om att det ska finnas tydliga 

rutiner gällande sättet de arbetar på samt att exempelvis chefer ska veta hur de ska gå tillväga 

och vem de ska vända sig till vid eventuella problem. Den sista huvudpunkten handlar om 

kunskap och innebär att det ständigt ska pågå utbildning och utveckling internt gällande 

mångfaldsfrågor som exempelvis funktionsnedsättningar och vad de skapar för svårigheter för 

studenter som har till exempel dyslexi. Sedan arbetar de även med att försöka åtgärda de 

problem som uppstår både inom och utanför dessa punkter. Sofia berättar att 

likabehandlingsplanen beskriver vad som ska göras, hur det ska göras men även vem som är 

ansvarig för vilka delar i arbetet. Sedan följs planen upp i en interrevision där 

likabehandlingsplanen är en del i planen för en hållbar arbetsmiljö. Arbetet bedrivs av 

kommittén för hållbar arbetsmiljö som även Sofia tillhör. I detta arbete ingår miljöfrågor och 

jämlikhetsfrågor. Revisionen går till genom att de ställer frågor till chefer inom 

organisationen utifrån ett protokoll och på så sätt utvärderar det arbete som skett under året. 

(Sofia)  

Rektorn på högskolan tilldelar organisationens målsättningar till de anställda varje år. Bland 

dessa finns i dagsläget sex övergripande mål för hållbar utveckling varav två av målen 

omfattar Sofias område. Mångfald och jämställdhet är enligt Sofia aktuellt på högskolan då 

det är många chefer som inte vet hur de ska implementera detta i sitt arbete eller vad det 

innefattar. Sofia menar att hon under det kommande året, tillsammans med personalchefen, 

ska göra besök i större utsträckning inom organisationen för att öka förståelsen hos chefer och 

anställda kring likabehandlingen på högskolan. (Sofia) 

Sofia beskriver att svårigheten i ett mångfaldsarbete kan vara att folk ofta håller med i frågor 

om att mångfald och jämställdhet är positivt och viktigt att ta upp, men att de samtidigt tar för 

givet att det redan är jämlikt sett till exempelvis religiös tillhörighet, sexuell läggning och 

etnicitet. Sofia syftar på att människor ofta utgår från sina egna normer och är inte medvetna 

om att det finns fallgropar i dessa. Att behandla andra som man själv vill bli behandlad är, 

enligt Sofia, att utgå ifrån sina egna normer. (Sofia) 

Rebecka berättar att Mälardalens Högskola är en mångkulturell skola och hon anser att den är 

en av de högskolorna i Sverige som har störst kulturblandning. Däremot är detta något som 

hon anser brister i organisationens högre positioner vilket hon anser bero på att det är en 

hierariskt uppbyggd organisation. (Rebecka) 

Rebecka anser att sammansättningen ska vara fördelad utifrån de sju 

diskrimineringsgrunderna och att exempelvis åldern på de anställda ska vara rätt fördelad då 

hon menar att arbetet både blir roligare men även bättre och effektivare när det finns en 

blandning av olika människor. När det gäller sexuell läggning beskriver Rebecka att det under 

hennes uppväxt var lag på att människor inte fick vara homosexuella. Men hon ser det positivt 

att människor får vara sig själva och som de själva känner att de vill vara. Hon berättar även 

att det är några stycken som har gått ut med att de är homosexuella och hon anser att det är 
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positivt att även folk i medelåldern numera offentligt kan uttrycka sig i sin sexualitet trots att 

de har växt upp utan den möjligheten. Rebecka menar på att alla människor behövs och 

berättar att det, när hon tidigare arbetat inom sjukvården, fanns arbete för exempelvis personer 

med utvecklingsstörningar men att detta numera inte finns i samma utsträckning. Detta tycker 

hon är fel då hon anser att alla bör ha chansen att synas i samhället. Rebecka menar på att nu 

när Mälardalens högskola har arbetat upp likabehandlingsplanen är det viktigt att arbetet 

fortsätter och att informationen når fram. (Rebecka) 

4.5.1.1 Jämställdhet  

Sofia berättar att det, i dagsläget, inte är jämställt mellan kvinnor och män på högskolor i 

Sverige då undersökningar från regeringen har bevisat det. Sofia påpekar att detta inte är 

specifikt för Mälardalens Högskola men att de samtidigt är en del av högskolorna och hon 

anser därför att även de har ett jämställdhetsproblem. Sofia berättar att i chefspositioner har 

Mälardalens Högskola i dagsläget 40 kvinnliga chefer och 24 manliga chefer vilket hon menar 

är en stor obalans. Hon beskriver att det kan bero på den tidigare rektorn, som numera arbetar 

med att rekrytera flera kvinnliga chefer genom en chefsakademi, som strävar efter detta.  

Däremot är det omvänt på forskningssidan då det än idag är 80 procent som är män. Sofia 

berättar även att det skiljer sig mellan den offentliga och privata sektorn gällande kvinnliga 

chefer då det i den offentliga sektorn finns betydligt flera. För det mesta arbetar de kvinnliga 

cheferna inom barnomsorg och skolor, berättar Sofia. Hon beskriver även att det i den 

offentliga sektorn är låga löner, stort ansvar och låg status medan det i den privata sektorn är 

tvärtom samt att majoriteten av cheferna är män. Anledningen till att förutsättningarna för 

män och kvinnor skiljer sig är att det finns felaktiga bilder av vad kompetens är. Det handlar, 

enligt Sofia, inte enbart om jämställdhet utan även andra delar inom mångfald. Hon menar att 

det exempelvis inte finns många chefer med synliga funktionsnedsättningar samt att de flesta 

cheferna är av nordiskt ursprung. Även åldern har en betydande roll då hon menar att 

erfarenhet kan ha en större inverkan än kompetens när det gäller rekrytering av chefer. Enligt 

Sofia finns det, trots ett aktivt mångfalds- och jämställdhetsarbete, starka värderingar som 

människor inte erkänner och att dessa har en påverkan på hur arbetslivet ser ut i Sverige. 

(Sofia) 

 

Rebecka anser inte att någon del är viktigare än den andra i mångfalds- och 

jämställdhetsarbetet, däremot påpekar hon att det tidigare har varit stort fokus på genus och 

jämställdhet, samt att det till stor del är det än idag. Ett stort fokusområde har enligt Rebecka 

varit ensamstående mammor men hon menar att det i dagsläget även finns många män som är 

ensamstående förälder och att detta inte uppmärksammas på samma sätt. Hon berättar att det 

enligt Statistiska centralbyrån (SCB) år 2012 var sju procent av alla hushåll i Sverige som 

innehöll ensamstående föräldrar samt att en fjärdedel av dessa var män. Rebecka menar att för 

stor fokus inte bör vara på just detta område med tanke på antalet studenter som finns på 

skolan. Detta är något som hon har poängterat för arbetsmiljökommittén som hon själv tillhör. 

(Rebecka) 

Sofia berättar att Mälardalens Högskola, som arbetsgivare och högskola, är positivt ställda till 

föräldraledighet samt erbjuder en extra ersättning vid föräldraledighet. Det är då en summa 

som läggs på föräldrapenningen. Det är, enligt Sofia, ett sätt för arbetsgivaren att göra det 
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möjligt för de anställda att klara av föräldraledigheten samt att visa sitt stöd. Hon påpekar att 

det kan finnas chefer som är mer eller mindre positiva till föräldraledighet men att 

organisationen vill att de anställda ska känna att de har möjligheten till att vara föräldralediga. 

Framförallt män då det inte förekommer i lika stor utsträckning som med föräldralediga 

kvinnor. (Sofia) 

Både Sofia och Rebecka har varit föräldralediga och anser att de behandlades positivt under 

den tiden. De är även eniga om att lagen om föräldraledighet tillämpas på Mälardalens 

Högskola, där Sofia även påpekar att det inte har förekommit några klagomål kring detta. 

(Sofia & Rebecka) 

4.5.1.2 Diskriminering 

Diskriminering är, enligt både Rebecka och Sofia, när någon missgynnas eller inte får samma 

möjligheter som någon annan, däremot anser Sofia att etnisk diskriminering handlar om 

rasism vilket hon menar är svårt att synliggöra då det handlar om att människor värderar andra 

på olika sätt på grund av ursprung. (Sofia & Rebecka) 

Innan lagen om diskriminering skrevs om fanns det fem diskrimineringsgrunder. Numera 

finns det sju stycken vilket kan leda till att fokus hamnar på en eller ett fåtal istället för alla då 

det finns många. Detta kan förekomma i situationer under exempelvis rekryteringsprocesser 

då fokus ligger på jämställdhet men att andra diskrimineringsgrunder som exempelvis 

etnicitet glöms bort och på så sätt skapar risker för diskriminering.  En annan sak som kan 

leda till diskriminering kan, enligt Sofia, vara att människor tror att de har vetskap om andra 

personer baserat på exempelvis deras ursprung eller utseende. (Sofia) 

Rebecka anser att etnisk diskriminering framförallt har en betydelse genom människors 

hudfärg eller annorlunda utseende. Etnisk diskriminering kan även förekomma utifrån att en 

person missgynnas på grund av språket som denne talar, trots att personen har ett svenskt 

utseende. (Rebecka) 

Ett problem som, enligt Rebecka, finns i Sverige är att folket är nyfikna i för stor utsträckning 

och att detta leder till exempelvis fördomar. Hon menar att det inte ska ha någon betydelse för 

vad människor exempelvis har på sig eller hur de ser ut. Hon berättar att detta inte har någon 

betydelse när personerna väl har lärt känna varandra. (Rebecka) 

Det kan, enligt Sofia, förekomma indirekt diskriminering då folk inte tänker på att det kan 

finnas någon i rummet som möjligtvis tar illa upp för vissa kommentarer eller samtalsämnen. 

Det är därför viktigt att ha chefer eller ledare som ingriper när en sådan situation uppstår. En 

del som är svår i arbetet är enligt Sofia att få personer som känner sig utsatta att anmäla om de 

blivit missgynnade då de känner att det kommer leda till vidare problem eller dispyter. 

Minoriteter kan, enligt Sofia, redan ha mött diskriminering vid flertalet tillfällen och att det 

kan påverka kraften, orken och modet att kunna säga ifrån. (Sofia) 

Sofia berättar att fördomar kan uppstå då människor har en tendens att tro att folk som 

exempelvis ser lika ut, har samma sexuella läggning eller samma bakgrund tänker likadant. 

Även media skapar negativa fördomar om exempelvis muslimer som baseras på 
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terrororganisationer och dessa fördomar är, enligt Sofia, svåra att ta bort när de väl har satt sig 

i människors medvetande. (Sofia) 

Sofia berättar att hon har fått höra av kollegor om hur det exempelvis är att vara den enda 

kvinnan bland en grupp män eller att vara den enda afrikanen i ett rum med bara vita 

människor. Hon menar att det är någonting som påverkar. Även om personen bara kliver in i 

rummet händer någonting med stämningen. Det kan exempelvis leda till att folk blir 

försiktigare med vad de säger och det är något som, enligt Sofia, märks.(Sofia) 

Det händer ofta att människor diskriminerar, många gånger omedvetet och att det finns 

fördomar om vilka som passar in och vilka som inte gör det. Dessa är, enligt Rebecka, 

personer som behöver mer kunskaper och stöd kring mångfaldsbegreppet.  Det handlar även 

om andra saker som exempelvis klass, erfarenhet, utbildning eller var man bor. (Rebecka) 

4.5.1.3 Kommunikation 

Det stödet som Rebecka upplever att hon får i sitt mångfaldsarbete kommer framför allt från 

personalchefen och även förvaltningschefen. Hon anser även att ledningen är väldigt 

intresserade av mångfaldsfrågor och känner att hon får stöd och information därifrån. 

Däremot har Rebecka inte mycket kännedom kring rektorn och dennes roll i mångfaldsarbetet 

men har en uppfattning om att rektorn vill att det ska finnas en bra bild utåt om högskolans 

mångfald och jämställdhet. Även Sofia upplever att hon får stöd från övriga i organisationen 

gällande mångfalds- och jämställdhetsarbetet. Hon berättar även att hennes tjänst innebär att 

ge stöd och handledning till andra i organisationen. (Rebecka & Sofia)  

Förutom det stöd som Sofia och Rebecka själva erbjuds i arbetet bidrar de med stöd för 

exempelvis studenterna. Rebecka berättar att hon går igenom diskrimineringsgrunderna med 

studenter och förklarar även vem de kan vända sig till om de känner sig utsatta samt var de 

kan hitta information om högskolans mångfalds- och jämställdhetsplan.(Rebecka & Sofia)  

Rebecka berättar även att hon har blivit kontaktad av en student som känt sig kränkt av 

skolan. Detta handlade om ett fall då arbetsgruppen som studenten befann sig i splittrades och 

denne ansåg att de andra i gruppen hade gjort fel. Rebecka försökte då hjälpa studenten att 

finna en ny grupp genom att kontakta ansvarig personal i kursen. När varken hon själv eller 

studenten fick något svar valde Rebecka att konfrontera de kursansvariga för att se till att 

detta åtgärdas genom att ta upp ärendet hos sin avdelningschef. (Rebecka) 

4.5.1.4 Löneskillnader  

Sofia berättar att, en lönekartläggning för verksamheten, enligt lag måste genomföras 

vartannat år. Hon påpekar däremot att Mälardalens Högskola har valt att göra detta varje år 

och menar att detta har visat att det inte finns några diskriminerande löneskillnader på 

Mälardalens Högskola. (Sofia) 

 

Rebecka, som har deltagit i samtliga lönekartläggningar på högskolan, berättar att detta 

startade med den förra personalchefen. Hon berättar att personalchefen, som var en man, 

valde att inte lägga mycket energi på att genomföra kartläggningen och även att denne ansåg 

att lönerna redan var jämställda. Fackförbundet som delade ut uppgiften att utföra en 
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lönekartläggning ville sedan se resultatet av denna. Rebecka arbetade tillsammans med sitt 

fackförbund i flera månader för att ta fram denna statistik och upptäckte då att det var många 

kvinnor som hade en lägre lön än männen på högskolan. Utifrån detta har arbetet gått ut på att 

jobba upp lönerna vid varje kartläggning och hon beskriver att det under den senaste 

kartläggningen framkom det att lönefördelningen har blivit jämnare. Det är numera enbart 

bland adjunkter som osakliga skillnader i lönerna kvarstår. Rebecka berättar även att lönerna 

bland exempelvis lärare är baserade på de olika ämnena inom pedagogiken. I dagsläget är 

språkpedagogik det ämnet där lönerna är lägst bland kvinnorna på högskolan. (Rebecka) 

Rebecka berättar även att de fackliga anställda, inklusive henne själv, tillsammans med 

personalchefen varje vecka studerar nya tjänster och vikariat för att hålla koll på lönerna. Hon 

påpekar att det tidigare fanns möjlighet till nya titlar som kunde erbjuda högre löner vid 

lönesamtal vilket de nu har stoppat. Vid lönekartläggningar studeras de anställda och deras 

löner, därefter ska avdelningscheferna kunna förklara eventuella löneskillnader. (Rebecka) 
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5. Analys 

 

I detta avsnitt kommer studiens datainsamlingar att analyseras och diskuteras. Fokus ligger 

på att besvara studiens syfte och frågeställning. För att kunna uppnå detta kommer resultaten 

från intervjuerna att sammankopplas med den teoretiska referensramen. 

Studiens frågeställningar: 

 Hur ser jämställdhets- och mångfaldsarbetet ut hos respektive organisation? 

 Hur kan medvetenheten hos respektive organisation öka kring innebörden av 

jämställdhet och mångfald?  

 Vad kan dessa organisationer bidra med till varandras mångfaldsplan?   

5.1 Mångfald 

Mångfald och jämställdhet handlar, enligt samtliga respondenter, om människors olikheter 

och likheter.  Respondenterna beskriver mångfald som egenskaper hos individer samt dess 

unikhet. (Caroline, Doris, Rebecka & Sofia) Detta är något som bland andra Edström (2001) 

håller med om och menar även att dessa olikheter bör tillvaratas av organisationer. Vilket 

främst beror på att olikheterna kan medföra olika kompetenser och erfarenheter som i sin tur 

bidrar till effektivitet och nytänkande. (Edström, 2001) 

Målet för organisationer i sitt mångfalds- och jämställdhetsarbete bör enligt Fägerlind (2012) 

vara att arbeta enhetligt med båda områdena. Teoretikern beskriver att de bägge är 

användbara kunskapskällor för varandra och att detta ska kunna tillvaratas. (Fägerlind, 2012, 

s.155) Respondenterna beskriver att respektive organisation har en gemensam handlingsplan 

för de bägge områdena och att det är viktigt att inte ha för stort fokus på enskilda delar i 

mångfaldsarbetet. (Caroline, Doris, Rebecka & Sofia)  

Doris beskriver att den viktigaste delen i mångfaldsarbetet är att arbeta långsiktigt och skapa 

riktlinjer för att kunna skapa en förståelse för hur viktigt det är att arbeta med dessa frågor. 

Hon beskriver att det kräver mycket arbete samt kunskap, engagemang och uppföljning för att 

bedriva ett framgångsrikt mångfaldsarbete. (Doris) Detta är något som överensstämmer med 

Fägerlinds (2012) åsikt angående hur ett framgångsrikt mångfaldsarbete ska genomföras. 

Denne beskriver att det i organisationers mångfaldspolicy är viktigt att tydliggöra riktlinjer för 

hur organisationer definierar och tar ställning till begreppet. Fägerlind (2012) belyser även 

betydelsen av organisationers syn på området i ett långsiktigt mångfaldsarbete samt hur 

riktlinjerna för detta tydliggörs. (Fägerlind, 2012, s. 181-182) Enligt Doris gör Swedbank 

detta genom att exempelvis genomföra uppföljningar på mångfaldsarbetet varje kvartal. 

Under uppföljningarna redovisas det arbete som har utförts samt hur arbetet ska genomföras 

framöver. Doris betonar att uppföljningarna görs för att tydliggöra att arbetet är långsiktigt. 

(Doris) Detta är något som även Mälardalens Högskola arbetar med enligt Sofia då de årligen 

genomför internrevisioner där mångfaldsarbetet analyseras i syfte att kunna förbättra arbetet i 

framtiden. Mångfaldsarbetet är enligt Rebecka långsiktigt på Mälardalens Högskola då arbetet 

har bedrivits under en lång tid. Hon beskriver att en handlingsplan för mångfalds- och 
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jämställdhetsarbete har funnits på Mälardalens Högskola sedan 90-talet samt att det är viktigt 

att ständigt arbeta aktivt med frågorna. (Sofia & Rebecka)  

Målsättningarna med mångfaldsarbetet bör vara tydliga för att organisationens mångfaldsplan 

ska fungera. (Fägerlind, 2012) Detta är något som både Mälardalens Högskola och Swedbank 

arbetar med för att uppnå. Doris beskriver att Swedbank har tagit fram tre fokusmål utifrån 

mångfaldsplanen som organisationen vill uppnå på kort sikt. Målen är att uppnå jämställda 

löner, en fördelning i procent på 40/60 i seniora chefspositioner i samtliga arbetsgrupper i 

organisationen samt att öka mångfalden i stort där en stor del av fokuset ligger på den etniska 

mångfalden. (Doris) Mälardalens högskola får målen tilldelade av rektorn och utifrån dessa 

skapas, enligt Sofia, fokusmålen. Dessa mål är att få ut informationen i organisationen om hur 

mångfaldsarbetet bedrivs, att det ska finnas tydliga rutiner gällande arbetssättet som 

exempelvis vem chefer ska vända sig till vid eventuella problem samt att ha en ständigt 

pågående utbildning för att utveckla kunskaperna internt gällande mångfaldsfrågor. (Sofia)  

Ng (2008) betonar att ett mångfaldsarbete bör drivas från organisationens VD eller ledning för 

att uppnå bättre resultat. Genom att ha stöd från personer med höga positioner kan syftet och 

målet med arbetet tydliggöras. (Ng, 2008) I detta fall har både Swedbank och Mälardalens 

Högskola goda förutsättningar för ett framgångsrikt mångfaldsarbete med tanke på att de 

högsta cheferna är involverade i arbetet. (Doris, Sofia) Däremot har Swedbank kommit längre 

gällande detta, där både VD och HR-direktör är engagerade och arbetar aktivt med att 

involvera fler i organisationen. (Doris) Detta kan även kopplas till Ngs (2008) teori om att 

mångfaldsarbete oftast drivs av personer som finner ett intresse för ämnet. (Ng, 2008) Vilket 

är tydligt märkbart på Doris, Sofia och Rebecka som aktivt arbetat med och inriktat sig på det 

under sina karriärer. (Doris, Sofia & Rebecka) 

Respondenterna i studien är även eniga om att kunskap och kännedom är grundläggande för 

att kunna bedriva och begripa sig på ett mångfaldsarbete. Här menar Sofia att det är viktigt att 

medarbetare ständigt utbildas och får ökade kunskaper kring mångfaldsfrågor, vilket kommer 

att underlätta när de hamnar i situationer då detta berörs. (Sofia) Detta är något som även 

Fägerlind (2012) instämmer med och menar på att det skapar en gemenskap som i sin tur ökar 

arbetsmoralen och effektiviteten i organisationen. (Fägerlind, 2012)  

Genom att ha ett mångfaldsarbete ökar mångkulturen i organisationen där medarbetarnas 

olikheter värderas högt och används för att uppnå målen med arbetet. Här menar Mlekov & 

Widell (2003) att det är viktigt för organisationen att tillåta dessa olikheter samt uppmuntra 

till att arbeta med dessa. Detta leder till att medarbetarnas samarbetsvilja kan öka och 

resultera i att mångfaldsarbetets mål uppnås. (Mlekov & widell, 2003) Även detta är något 

som respondenterna är eniga om, där exempelvis Rebecka menar att det är positivt med 

olikheter och att det kan ge människor nya chanser att utvecklas. Ett hinder som, enligt Sofia, 

finns gällande detta är människors ställningstagande och engagemang kring ämnet där hon 

påpekar att många människor håller med om dess innebörd men inte agerar i någon 

utsträckning som gör större skillnad. Sofia menar här att människor har en tendens att utgå 

från egna uppfattningar i hur de bekantar sig med mångfaldsarbete. (Rebecka & Sofia)  
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5.2 Jämställdhet och löneskillnader 

Samtliga respondenter är eniga om att deras respektive organisationer inte är helt jämställda. 

Däremot finns det skillnader, vilket är att ledningen i Swedbanks är mansdominerad medan 

det i Mälardalens Högskola är flest kvinnor som har chefsroller. Enligt Doris beror detta på att 

problemet finns i vårt samhälle och påverkar i sin tur organisationerna och arbetslivet. 

Caroline anser att detta är en viktig punkt att ta hänsyn till, vilket Doris stärker då hon 

påpekar att personer med exempelvis utländsk bakgrund inte förekommer i samma 

utsträckning som svenskfödda personer. (Caroline & Doris) I Mälardalens Högskola kan 

obalansen i rollfördelningen, enligt Sofia, bero på att den tidigare rektorn, som numera arbetar 

som rekryterare, strävar efter att anställa fler kvinnor till organisationen. (Sofia) 

Granberg (2013) beskriver att jämställdhet handlar om att kvinnor och män ska erbjudas 

samma makt. Makten innebär enligt teoretikern att kunna påverka samhällets utveckling samt 

hur de lever för att forma sin egen framtid. (Granberg, 2013, s. 295) Enligt Doris, tyder det 

faktum att chefsrollerna högre upp i organisationens hierarki är mansdominerad, på att 

möjligheterna för män och kvinnor inte är desamma. Däremot menar Caroline att Swedbanks 

anställda på lokal nivå i region Stockholm har samma förutsättningar. Arbetet för att uppnå 

detta menar Caroline har gått till genom att studera statistik utifrån exempelvis 

rekryteringsprocesser där de har genomfört en analys av hur jämställdheten har sett ut tidigare 

i samband med olika yrkesroller och utifrån detta kommit fram till hur rekryteringen ska 

skötas för att förutsättningarna ska vara lika för både kvinnor och män. (Doris & Caroline) 

Förutsättningarna för män och kvinnor skiljer sig även hos Mälardalens Högskola och detta 

beror enligt Sofia på att bilderna av vad kompetens innebär är felaktiga i vissa fall. Detta 

menar hon berör andra delar av mångfald och inte enbart jämställdhet. Hon beskriver till 

exempel att åldern kan ha en betydande roll när det gäller rekrytering av chefer då erfarenhet 

kan ha en större inverkan än kompetens i vissa fall. Däremot anser hon att förutsättningarna är 

jämställda gällande föräldraledighet då de är positiva till att män ska vara föräldralediga i 

samma utsträckning som kvinnor och hon betonar även att detta är en viktig fråga då 

organisationen vill att de anställda ska känna trygghet och veta att de har möjligheten att vara 

föräldralediga. (Sofia) Detta är något som även Doris framhäver då hon beskriver att 

Swedbank strävar efter att uppmuntra sina anställda till föräldraledighet. (Doris)  

Både Swedbank och Mälardalens Högskola inkluderar sitt jämställdhetsarbete i 

mångfaldsarbetet. (Doris, Caroline, Sofia & Rebecka) Detta kan enligt Wahl m.fl. (2011) vara 

problematiskt för jämställdhetsarbetet då en sammanslagning kan leda till att 

jämställhetsarbetet får för lite fokus. Resurserna fördelas på samtliga områden inom mångfald 

och detta leder till att jämställdhetsarbetet inte kan uppmärksammas i samma utsträckning. 

(Wahl m.fl., 2011, s. 201)  

Något som har en betydande roll inom jämställdhet är lönefördelning mellan könen. Det är 

dessutom, enligt lag, ett ansvar som arbetsgivaren har att kartlägga hur exempelvis 

lönefördelningen ser ut bland de anställda var tredje år. Genom denna kan de åtgärda och 

motverka osakliga löneskillnader. (SFS, 2008:567) Detta är något som samtliga respondenter 

och organisationer arbetar aktivt med. (Doris, Caroline, Rebecka & Sofia) Rebecka berättar 

att Mälardalens Högskolas förra personalchef, som var en man, inte ansåg att det var ojämlikt 
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gällande löner och arbetsvillkor bland de anställda. Detta är däremot något som i efterhand 

har åtgärdats där hon tillsammans med den nya personalchefen aktivt arbetar med det. 

(Rebecka) Doris berättar här att de svårigheter som kan uppstå vid lönekartläggning kan 

handla om att åtgärda redan befintliga brister. För att motverka detta arbetar hon med att 

sprida kunskap kring området bland de anställda. Hon påpekar även att yrkesroller är en orsak 

till att löneskillnader finns och menar att yrkesroller med höga löner är mer attraktiva för 

människor. (Doris)  

5.3 Diskriminering 

Diskriminering är något som enligt de los Reyes (2001) behandlas på olika sätt från individ 

till individ. Med detta menar hon att begreppet kan vara svårt att förstå vilket kan leda till att 

diskriminering förekommer. (de los Reyes, 2001) Detta är någonting som enligt Rebecka kan 

bero på nyfikenhet hos personen som diskriminerar någon annan, samt brist på kunskap kring 

diskriminering och dess innebörd. (Rebecka) Detta är någonting som även SFS påpekar och 

menar att diskriminering kan ske indirekt genom att exempelvis omedvetet missgynna en 

annan person utifrån diskrimineringsgrunderna. (SFS, 2008:567) Dessutom påpekar de los 

Reyes (2001) att diskriminering är något svårbedömt och att det inte alltid går att fastställa om 

det har förekommit eller inte. (de los Reyes, 2001) Detta är något som Doris har arbetat med 

att motverka under rekryteringar. Där väljer hon att undvika att ställa frågor som kan röra 

exempelvis graviditet och istället berättar om svårigheter i tjänsten med syfte att ge den 

arbetssökande möjligheten att själv reflektera över eventuella hinder. (Doris)  

Misstolkning är den största orsaken till att diskriminering kan ske på i dessa organisationer, 

vilket är något som samtliga respondenter är eniga om. Respondenterna är även medvetna om 

innebörden av begreppet diskriminering men vet att detta är något som kan förekomma på 

deras arbetsplatser. (Doris, Sofia, Caroline & Rebecka) Ett exempel på detta kan, enligt Sofia, 

vara då människor har en tendens att ta sin vetskap om andra individer för givet och 

omedvetet diskriminera personen genom att uttrycka sig angående dennes sexuella läggning, 

etnicitet eller religiösa tillhörighet. (Sofia) Detta är något som, enligt SFS, är lagstiftning på 

och inte bör förekomma. Däremot framkommer det hinder då det kan försvaras med 

misstolkning och ovetskap. (SFS, 2008:567) 

Med tanke på att begreppet är svårt att förstå kan det i vissa fall leda till omedveten 

diskriminering och detta är något som Doris har erfarenhet av utifrån Swedbanks rekrytering 

av utrikesfödda akademiker. Doris berättar att Swedbank i flera fall har missat att anställa 

kompetenta utrikesfödda akademiker och detta menar hon har framkommit genom ett projekt 

som organisationen numera bedriver. Vilket är positivt då de har insett att problemet finns och 

arbetar för att åtgärda detta. Projektet går ut på att de erbjuder praktikplatser till utrikesfödda 

akademiker för att öka deras chanser till att bygga ett kontaktnät och samla erfarenhet att den 

Svenska arbetsmarknaden. Doris berättar att de i efterhand har insett att dessa personer har 

varit passande för vissa arbeten där organisationen tidigare har förbisett deras arbetsansökan. 

Hon menar att detta kan bero på fördomar angående exempelvis personernas språkliga 

kunskaper då detta enligt henne ofta har ett negativt inflytande för utrikesfödda akademiker 

trots att de besitter kompetensen för att behärska arbetsuppgifterna. (Doris)  
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Även Sofia har upplevt detta men genom en kollega vilket hon anser är något som har en 

inverkan på arbetsmiljön. Enligt henne har även exempelvis media en inverkan på hur folk 

förhåller sig till dessa frågor där hon menar att religion är ett tydligt exempel på det vilket är 

något som hon anser kan vara påfrestande för den diskriminerade personen och lägger stor 

vikt på att ingripa och ge sitt stöd. (Sofia) Dessa åtgärder är viktiga då det, enligt lag, är ett 

ansvar som arbetsgivaren har, att motverka dessa situationer och kunna tillfredsställa sina 

anställda. (SFS, 2008:567)  

5.4 Kommunikation 

Kommunikation är, enligt Lindmark & Önnevik (2006), viktig inom organisationer för att 

kunna ta vara på de mänskliga resurserna. (Lindmark & Önnevik, 2006) Även Hamrefors 

(2009) betonar vikten i kommunikation och menar att det är något som människan ständigt 

haft med sig efter att ha utvecklat sociala kompetenser. (Hamrefors, 2009) Detta är något som 

samtliga respondenter och deras respektive organisationer lever upp till då även de besitter en 

social förmåga. Respondenterna är alla eniga om att kommunikationsnivån sinsemellan de 

och deras chefer och övriga medarbetare är god. Däremot kan kommunikationen vara 

bristfällig när det handlar om mångfalds- och jämställdhetsarbetet, vilket är något som 

tydliggörs då Caroline berättar att hon inte är så bekant med mångfaldsplanen som hon önskar 

att hon vore. Detta kan bero på att informationen från koncernen inte har kommunicerats 

vidare till henne via hennes närmsta chef och uteblir då hon själv inte har direkt kontakt med 

ledningen. (Caroline) 

Börjeson (2001) menar att personer som har en god kommunikationsnivå har bättre 

förutsättningar till att leda ett framgångsrikt arbete, där kommunikationen mellan ledare och 

medarbetare leder till positiva resultat. Med detta menar Börjeson (2001) att det är viktigt för 

ledaren att föra dialoger med sina medarbetare och uppmuntra och involvera de i 

organisationen. Här är det inte enbart viktigt att ha en social förmåga utan att även kunna 

lyssna på medarbetarna. (Börjeson, 2001) Detta är något som samtliga respondenter har 

erfarenheter och färdigheter av. Skillnaden här är dock att vissa respondenter har direkt 

kontakt med organisationens ledning medan de andra inte har det. Därför kan det uppstå 

komplikationer i informationsspridningen gällande exempelvis mångfaldsarbetet. Det leder 

till att alla inte har kännedom om detta samt att dess ledare inte har möjligheten att påverka 

det. Detta något som samtliga respondenter påpekar och menar att det är viktigt att de 

anställda, både chefer och medarbetare, är medvetna om vad mångfald är och i ännu större 

utsträckning veta hur arbetet går till. Doris berättar exempelvis att personer i organisationer 

talar om att de är medvetna om att mångfald är viktigt men samtidigt inte utför något arbete 

för att förbättra detta (Doris). Rebecka som arbetar som lärare berättar att hon informerar sina 

studenter om exempelvis var de kan hitta information om högskolans mångfald och vem de 

ska vända sig till om de själva blir utsatta. Samtidigt har Rebecka själv vetskapen om vad 

exempelvis rektorn har för roll i mångfalds- och jämställdhetsarbetet. (Rebecka) 

Sofias tjänst innebär ständig kommunikation mellan hennes chefer och medarbetare där hon 

ger stöd samt följer upp olika ärenden. Det kan handla om exempelvis situationer som 

Rebecka har berättat om angående studenter som har känt sig diskriminerade. (Sofia & 

Rebecka) Detta är något som Eriksson (2002) tar upp och menar att kommunikation inom 
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organisationen ökar smidigheten i arbetet vilket även leder till bättre sammanhållning och 

trivsel på arbetsplatsen. (Eriksson, 2002) Strid menar att den interna kommunikationsnivån är 

viktig gällande organisationens informationsspridning samt effektivitet i arbetet och syftar på 

både den informella och formella informationen. Utveckling av informationsspridning medför 

viktiga kunskaper hos medarbetarna. Även den externa informationsspridningen har en 

betydande roll i organisationens olika arbeten. I dessa fall handlar den typen av informationen 

om det som kommuniceras ut till kunder och samhället. (Strid, 2011)  

Johansson m.fl. (2013) menar att även ledarens uppträdande, tillsammans med 

kommunikation, kan påverka de anställda. Detta innebär att ledarens sätt att kommunicera kan 

påverkar de anställdas prestationsförmågor samt leda de i rätt riktning i arbetet med syfte att 

uppnå goda resultat. (Johansson m.fl., 2013) Enligt Börjeson (2011) är kommunikation något 

som organisationer bör ta hänsyn till och lägga fokus på att uppmuntra informationsspridning, 

delaktighet och nyfikenhet kring organisationen och arbetet. (Börjeson, 2011) Detta kan även 

leda till att relationer skapas, menar Hamrefors (2009), och betonar att utvecklingen av 

begreppet kommunikation har haft en effekt på detta. (Hamrefors, 2009) Här kan det finnas 

brister det i organisationernas informationsspridningar med tanke på att respondenterna 

medger att medvetenheten inte är fullständig kring mångfaldsarbetet i organisationerna. 

Däremot är detta inte något som påverkar organisationerna negativt då respondenterna är 

medvetna om hur de ska bemöta individer utifrån ett mångfaldsperspektiv, vilket motverkar 

negativa konsekvenser. (Doris, Caroline, Rebecka & Sofia)  
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6. Slutsats 

I detta avsnitt kommer vi att beskriva vad vi har kommit fram till i studien efter att ha 

analyserat den teoretiska referensramen och det empiriska avsnittet. Det är även i detta 

avsnitt som vi kommer att besvara våra frågeställningar. 

Studiens syfte avser att lyfta fram likheter och skillnader i jämställdhets- och 

mångfaldsarbetet hos organisationer ur den offentliga respektive privata sektorn. Detta 

genom att jämföra arbetet mellan två organisationer och se ifall dessa kan ta nytta av 

varandras metoder. 

 

I denna studie har vi undersökt två organisationers jämställdhets- och mångfaldsarbete i syfte 

att lyfta fram likheter och olikheter i hur det utförs, där vi har kommit fram till vilka brister 

samt fördelar dessa organisationer besitter kring arbetet samt fördelar som de kan 

vidareutveckla. Dessa fördelar kan även implementeras i andra organisationers jämställdhets- 

och mångfaldsarbete. 

Bägge organisationers jämställdhets- och mångfaldsarbete pågår aktivt och arbetet genomförs 

utifrån välutformade och informativa handlingsplaner. De upprätthåller de kraven som ställs 

från staten och använder lagstiftningen som grund för hur de utformar arbetet. Utöver dessa 

krav och lagstiftningar engagerar de sig i jämställdhets- och mångfaldsfrågor i en utsträckning 

som leder arbetet framåt. I dagsläget är detta arbete hos bägge organisationerna mer utvecklat 

och samhällsanpassat. Även medvetenheten kring begreppet mångfald är av god kännedom 

hos respondenterna i studien. Detta märks tydligt då majoriteten av dessa arbetar eller har 

arbetat med att utveckla mångfaldsplanen i sin respektive organisation. Däremot kände en av 

Swedbanks respondenter sig mindre bekant med mångfalds- och jämställdhetsarbetet. Vilket 

främst kan bero på brister i kommunikationen. Här är det då viktigt för Swedbanks ledning att 

lägga större vikt på att sprida den informationen som de tilldelas av Doris samt att engagera 

de anställda i mångfalds- och jämställdhetsarbetet. Detta då Doris har påpekat att hon ser 

VD:n och HR-direktören som ett positivt stöd och anser att de har större möjligheter att sprida 

informationen.  

Utifrån respondenternas beskrivningar är det tydligt att de behöver närmare kontakt med 

ledningen samt organisationernas HR-grupper. Detta bidrar till en mer effektiv 

informationsspridning bland dessa personer samt att de i sin tur kan skapa samma effektivitet 

när de förmedlar informationen vidare till medarbetarna. Även här är det viktigt att ta hänsyn 

till kommunikationens betydelse i arbetet då det är svårt för exempelvis Sofia att influera 

medarbetare i organisationen att ta initiativ inom mångfald om dessa inte har blivit 

informerade om det av sina närmsta chefer.  

Organisationernas jämställdhets- och mångfaldsarbete har trots allt varit lyckat då de inte har 

stött på många fall av exempelvis diskriminering samt att vi, utifrån analysen, kan se att 

arbetet inom dessa områden är under utveckling och ständigt går framåt. Det som även 

bevisar detta är då Doris berättar att hon arbetar med att sprida kunskaper inom ämnet via 
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exempelvis workshops. Detta är ett kommunikationssätt som kommer att gynna 

organisationen då fler individer utbildas samtidigt och kunskapsspridningen ökar.  

Organisationen bör även ställa interna krav på ledarna till att involveras mer i jämställdhets- 

och mångfaldsarbetet samt att de uppsatta målen ska uppnås. Här påpekar Doris detta då hon 

menar att hon vill införa någon form av konsekvenser när detta arbete inte sköts. Även 

Mälardalens Högskola bör ha detta i åtanke då kraven kan påverka ledarnas engagemang och 

prestationer samt kan involvera medarbetarna i jämställdhets- och mångfaldsfrågor och på så 

sätt öka förståelsen för ämnet inom organisationen.  

Eftersom informationsspridningen är grundläggande för att öka medvetandet och kunskapen 

hos de anställda kring ett specifikt ämne, blir kommunikation ett optimalt verktyg för att 

bedriva ett framgångsrikt jämställdhets- och mångfaldsarbete. Därför bör organisationerna i 

första hand utveckla kunskaperna kring kommunikation och dess betydelse i arbetet för att 

sedan använda det som ett tillvägagångssätt och i sin tur öka kunskaperna kring jämställdhet 

och mångfald.  

Skillnaderna i organisationernas jämställdhets- och mångfaldsarbete är till exempel att de 

anställda på Mälardalens Högskola har större kännedom kring organisationens mångfaldsplan 

i förhållande till hur det ser ut på Swedbank. En annan skillnad är att Mälardalens Högskolas 

rektor och högsta ledning inte är lika involverade i förhållande till Swedbank, där de aktivt 

arbetar och är involverade i utvecklingen av mångfaldsarbetet. Dessa två synpunkter är något 

som organisationerna kan ta del utav från varandra då bägge har visat positiva resultat. Här 

innebär det att rektorn och ledningen på Mälardalens Högskola engagerar sig mer och på så 

sätt bidrar med kunskap bland organisationens medlemmar kring ämnet samt att det för 

Swedbank gäller att utnyttja VD:ns engagemang i detta och nå ut till fler chefer och 

medarbetar och på så sätt öka kunskapen kring ämnet. Detta kommer i sin tur leda till att 

medarbetarna trivs på arbetsplatsen, sammanhållningen ökar och att arbetet kan effektiviseras. 

En aspekt som vi anser kan gynna Swedbank är att som Mälardalens Högskola uppdatera sin 

mångfaldsplan inom en kortare tidsram. Detta kan medföra att organisationens jämställhets- 

och mångfaldsarbete effektiviseras och på så sätt möjliggör en snabbare utveckling inom 

området.  

Det är även viktigt att behålla fokus på jämna lönefördelningar och undvika osakliga 

skillnader i lönerna. Detta är något som bägge organisationerna tar hänsyn till exempelvis då 

Doris berättar att Swedbank i dagsläget arbetar både med att motverka löneskillnader bland 

nya anställda samt åtgärda de redan befintliga osakliga löneskillnaderna.  

Med tanke på att teorierna visar att implementering av etnisk mångfald i organisationen är 

positiv anser vi att det kan vara till fördel för både Swedbank och Mälardalens Högskola att 

anställa personer med utländsk bakgrund till högre positioner i organisationen. Detta kan 

påverka de anställdas uppfattningar och förståelse för olikheter hos andra individer i större 

utsträckning. Teorierna visar även att detta är något som kan påverka trivseln hos 

medarbetarna då dessa kan finna likheter mellan sig själva och individerna i fråga. 
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Mångfaldsarbetet hos respondenternas 

organisationer: 

Status: 

Utvecklat Båda organisationerna har detta 

Samhällsanpassat Båda organisationerna har detta 

Aktivt arbete Båda organisationerna har detta 

Utformas från lagstiftning Båda organisationerna har detta 

Medvetenhet inom organisationen Båda organisationerna har detta 

Engagemang och vilja Båda organisationerna har detta 

Ledningens målarbete Båda organisationer behöver förbättra detta 

Löneskillnader Båda organisationerna har detta 

Informationsspridning Mälardalens Högskola har lyckats 

Ledningens involvering Swedbank har lyckats 

Kommunikation Båda organisationerna behöver förbättra 

detta. 

Figur 1. I denna figur beskrivs olika områden som har studerats i studien och visar vad 

respondenternas organisationer har uppnått och kan behöva fortsätta utveckla i sitt 

mångfaldsarbete. 

Den tydligaste slutsatsen av den här studien är att kommunikation är grundläggande i ett 

framgångsrikt arbete. Kommunikation är ett verktyg för att involvera flera medarbetare i 

arbetet och få dessa att sträva mot samma mål. En mångfaldsplan bygger på uppsatta delmål 

och kräver effektivitet för att uppnås på ett bra sätt. Därför är det optimalt för båda 

organisationerna att öka kunskaperna kring kommunikation och sedan använda det för att 

utveckla och driva sitt jämställdhets- och mångfaldsarbete.  

6.1 Vidare forskning 

Till vidare forskning har denna studie utvecklingspotential, och kan även fördjupas ytterligare 

på magisternivå där varje aspekt av mångfaldsbegreppet kan studeras mer detaljerat vilket 

kommer att framhäva ytterligare tillvägagångssätt att bedriva ett jämställdhets- och 

mångfaldsarbete. Det kan även vara till fördel att ha en större empirisk kunskapsbas för att få 

fram fler resultat och även att ha med manliga respondenter för att få ytterligare perspektiv på 

mångfald och jämställdhet, samt hur organisationerna förhåller sig till dessa.  

I framtida studier kan det vara till fördel att forma syfte och frågeställningar till ett specifikt 

forskningsområde inom ämnet. Detta för att undvika att informationssamlingen blir för 

generell och bred. Genom detta kan man lättare fördjupa sig mer inom forskningsämnet och 

samtidigt bibehålla en trovärdig studie.  
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Bilaga: 

Frågeguide: 

Beskrivning av respondent: 5 min 

 Titel, samt beskrivning av arbetsuppgifter 

 Ålder & kön 

Mångfald & Jämställdhet: 15-20 min 

 Beskriv vad mångfald är, enligt dig.   

 Hur arbetar Mdh med mångfald och jämställdhet? Har ni någon mångfaldsplan? Om 

ja, vad anser du om den? 

- Är det något aktuellt att diskutera på arbetsplatsen? 

- Har kvinnor och män samma förutsättningar och möjligheter hos er? 

Lönefördelning, hur ser den ut?  

- Finns det några delar i mångfalds- och jämställdhetsarbetet som du anser är 

viktigare än andra att fokusera på? 

- Hur har du tillägnat dig dina kunskaper kring mångfald och jämställdhet? 

- Vilken typ av stöd från övriga avdelningar i organisationen upplever du att du 

får vid frågor och eventuella svårigheter som kan uppstå i arbetet? 

 Hur använder du mångfaldsplanen i ditt arbete? 

 Vilka områden inom mångfaldsplanen upplever du som lätta/svåra samt 

positiva/negativa? 

 Hur skulle du på ett bättre sätt kunna tillägna dig, förstå och arbeta med den? OM det 

behövs. 

 Konkreta förslag? 

 Vilka svårigheter anser du att det kan finnas i en arbetssituation i förhållande till 

mångfaldsarbetet? 

 Hur tycker du att sammansättningen på en arbetsplats ska se ut gällande etnicitet, kön, 

sexuell läggning, religiös tillhörighet? 

 Vet du hur många anställda ni har idag som passar in på ovanstående fråga? 

Diskriminering: 15 min 

 Vad innebär etnisk diskriminering för dig? 

 Finns det någon del i ert mångfaldsarbete som medför en risk till diskriminering? 

 Vid en anställningsintervju eller samtal med anställda, utifrån diskrimineringslagen, 

vet du vad du får lov att fråga/prata om? Och i så fall varför inte?  

 Upplever du att du någon gång hamnat i en situation där du på något sätt handlat 

diskriminerande gentemot en anställd av utländsk härkomst? På vilket sätt? 

 Kan man, enligt dig, diskriminera utan att vara medveten om det? På vilket sätt? 

 Hur arbetar du för att åtgärda och förebygga diskriminering i arbetet och på 

arbetsplatsen? 



 
 

 Vilka fördomar tror du att det kan finnas på din arbetsplats/hos dina anställda sett ur 

ett etniskt perspektiv? 

 Tror du eller har du upplevt att en anställd blivit påverkad av fördomar? 

 Hur kan man implementera mångfald inom en organisation? Antingen där det saknas 

eller där det brister.  

- Vilken effekt kan detta ha på verksamheten?  

Arbetet: 10 min 

 Har det förekommit några utmärkande ändringar som har påverkat mångfalden och 

jämställdheten på er arbetsplats? 

 Hur är rollfördelningen i organisationen?  

- Består de ledande positionerna av flest män eller kvinnor?  

- Finns det några skillnader här? Görs det bättre av någon eller är det likvärdigt?  

 Har de anställda möjligheten att påverka sitt arbete? 

Föräldraledighet: 10 min 

 Hur ser organisationen på föräldraledighet?  

 Har du varit mamma/pappaledig någon gång?  

- Hur behandlades du under den perioden? Fanns det åsikter om detta? 

- Anser du att lagen om föräldraledighet tillämpas hos Mdh/Swedbank? 

 


