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Sammanfattning 
Titel: Mångfaldens två sidor - en kvalitativ och komparativ studie av mångfaldsarbete inom 

svenska företag.  

Författare: Florentina Berisha, Katarina Lundré och Irma Mahmutspahic 

Handledare: Christer Eldh och Eva Åström 

Nivå: C-uppsats i ämnet mångfald 

År: Vårterminen 2010 

Nyckelord: Mångfald, diversity management, mångfaldsarbete 

 

Bakgrund/Problem 

I existerande forskning finns det en överfokusering på de positiva fördelar som 

mångfaldsarbete kan generera. Denna syn på mångfald ger även ett sken av att företag arbetar 

ingående med mångfald genom hela verksamheten. Det har dock visats att mångfaldsarbete 

inte har den långtgående påverkan som det var tänkt. Det blir därmed intressant att studera om 

företag verkligen arbetar med mångfald eller om det bara används som en slags rökridå.  

 

Syfte 

Syftet med den här studien är att: undersöka om företag framförallt ger ett sken av att de 

arbetar med mångfald eller om mångfaldsarbetet verkligen genomsyras i företaget 

 

Metod 

Vår uppsats är kvalitativ och komparativ. För att få både en bredd och ett djup i uppsatsen 

genomfördes en dokumentstudie av tio svenska företag samt åtta semi-strukturerade intervjuer 

med personer som arbetar inom det utvalda fallföretaget, ICA. Vetenskapliga artiklar, 

antologier, litteratur samt offentligt material som årsredovisningar har även använts. 

  

Slutsatser och resultat 

Det verkar som att företag har ambitionen att mångfaldsarbetet ska genomsyras i företaget och 

inte bara ge ett sken av att det arbetas med. I dagsläget har dock inte företagens ambition 

kunnat uppnås. Om företagen arbetar aktivt för att förändra processer och strukturer, ser till 

att information gällande mångfald sprids både uppifrån och nedifrån samt att 

mångfaldsarbetet kontinuerligt skapar och uppnår nya mål kan deras ambition att 

mångfaldsarbetet ska genomsyra företaget uppnås. 
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1. Inledning och problembeskrivning 

 

En snabb utveckling som har skett i dagens samhälle är att det numer ofta talas om mångfald i 

såväl media, som inom utbildningsväsendet och även i företag.
1
 Många stora företag i Sverige 

presenterar olika mångfaldsuttalanden och skriver väl om mångfalden på företaget i sina 

årsredovisningar.
2
 Att mångfald och mångfaldsledning tar allt större plats i vårt samhälle är 

därmed något som enkelt kan konstateras. Det som inte framgår lika klart är själva 

anledningen till att mångfaldsarbetet har fått större utrymme i företags årsredovisningar och 

övrig företagsverksamhet. En bidragande aspekt till denna ökning skulle kunna vara den nya 

diskrimineringslagen
3
 som trädde i kraft år 2009. Lagen sätter press på företagen då de både 

måste försöka se till att inte diskriminera en person på grund av olika diskrimineringsgrunder 

och arbeta aktivt för att främja lika rättigheter för åtminstone tre av dessa grunder, nämligen 

kön, etnisk tillhörighet samt religion eller annan trosuppfattning.
4
 Lagen är en bidragande 

faktor till att företag arbetar med mångfald idag men det finns även andra viktiga aspekter. 

Enligt Europeiska Unionens faktablad ”Mångfaldens fördelar” finns det även andra sociala 

och ekonomiska förändringar som visar att mångfaldsarbete är nödvändigt.
5
  

 

Vidare skriver EU i sitt faktablad att: ”Mönstren i arbetsliv, konsumtion och värderingar 

skiftar över tid. De företag som förstår förändringarna kan använda dem för att nå 

framgång.”
6
 Sådana förändringar ger EU också exempel på; migration (som har lett till en 

mångkulturell befolkning), ökande ålder hos den arbetande befolkningen samt att människor 

med funktionsnedsättningar och homosexuella trotsar fördomar.
7
 Att mångfaldsarbete på 

företag är viktigt i dagens samhälle kan man därmed förstå. Dessutom sägs det att arbetet med 

mångfald ger många fördelar, även här kan man ta EU‟s faktablad som exempel. I faktabladet 

nämns bland annat följande fördelar som företag kan erhålla om de arbetar med mångfald i sin 

organisation; 

 

                                                 

1
 K Mlekov & G Widell, Hur möter vi mångfalden på arbetsplatsen?, Studentlitteratur, Lund, 2003, s. 8 

2
 Årsredovisning 2009 för; Volvo, ICA, KF-koncernen, KappAhl, Posten, Apoteket, H&M, Ericsson, SEB, 

Swedbank 
3
 Diskrimineringslag (2008:567) 

4
 T Iseskog, Diskrimineringslagen i arbetslivet, Talentum Fakta AB, Stockholm, 2008, s. 28 

5
http://ec.europa.eu/employment_social/fdad/cms/stopdiscrimination/downloads/423_Factsheets_Pdf/Factsheets

_SV_pdf/423_SV_Div.pdf 
6
 ibid.,  

7
 ibid.,  
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 Trivseln kan öka 

 Förutsättningar för en flexibel och motiverad personal kan skapas 

 Förståelsen för olika kunders behov kan öka 

 Företagets anseende bland kunder (befintliga och potentiella) kan stärkas
8
 

 

Detta antyder att det finns många positiva effekter av mångfald, men kan det verkligen vara så 

att mångfaldsarbete bara ger en mängd fördelar? Enligt Kandola och Fullertons översikt av 

mångfaldslitteraturen anser de att en del av fördelarna som påstås uppnås med mångfald har 

varit överdrivna.
9
 Mångfaldsprogrammen har inte heller haft den långtgående påverkan som 

det var tänkt.
10

 Kan det därmed vara så att företag som arbetar med mångfald har en viss 

bakomliggande motivation som egentligen inte berör aspekter som trivsel på arbetsplatsen 

utan snarare handlar om vilka signaler som företaget skickar ut till omvärlden? Kan det vara 

som Prasad och Mills undrar i artikeln ”From showcase to shadow” att mångfaldsarbete är 

organisatoriska rökridåer som är till för att dölja varaktiga mönster av diskriminering och 

fördomar
11

?  

 

Ett av problemen med den forskning som finns idag gällande mångfald, till exempel den som 

nämndes i föregående stycke, anser vi vara att det tycks finnas en överfokusering på att 

mångfaldsarbete och mångfaldsledning leder till många positiva fördelar. Denna 

representering av mångfald ger även ett sken av att företag arbetar ingående med mångfald 

genom hela verksamheten. Kan det verkligen vara så att mångfaldsarbetet är ingående i hela 

organisationen? Samtidigt finns det ett annat problem gällande studier som behandlar 

kategorier som kön och etnicitet. De studier som finns behandlar ofta främst en av 

kategorierna och det är även sällsynt att det visas hur dessa samverkar i organisering. 

Samtidigt är det även så att studierna, vid en noggrannare läsning, trots fokuseringen på en av 

kategorierna också i själva verket behandlar fler kategorier. Detta visar att en fokusering på en 

kategori inte är tillräckligt då dessa kategorier samverkar. Därmed blir perspektivet 

                                                 

8
http://ec.europa.eu/employment_social/fdad/cms/stopdiscrimination/downloads/423_Factsheets_Pdf/Factsheets

_SV_pdf/423_SV_Div.pdf 
9
 R Kandola & J Fullerton, Diversity in action: managing the mosaic, 2. ed, Insitute of Personell and 

Development, London, 1998,  s. 2 
10

 P Prasad & A J Mills, ‟From showcase to shadow: Understanding the Dilemmas of Managing Workplace 

Diversity‟ i P Prasad, A J Mills, M Elmes & A Prasad (editors), Managing the organizational melting pot: 

dilemmas of workplace diversity, Sage, London, 1997,  s. 3-27, s. 14 
11

 ibid.,  
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intersektionalitet en viktig del i studerandet av kategorierna.
12

 Eftersom denna uppsats 

behandlar ämnet mångfald kommer olika sådana kategorier att behandlas. Begreppet 

intersektionalitet har många olika betydelser men i studier som använder perspektivet står det 

för linjer som korsar eller avskär varandra. Med perspektivet intersektionalitet blir det tydligt 

att kategorierna samverkar samtidigt som synsätt och verktyg för att tolka denna samverkan 

fås genom användningen av intersektitonalitetsperspektivet.
13

 Det blir därmed användbart för 

oss att använda detta perspektiv i vår studie. 

 

1.1.  Syfte och frågeställningar 

 

Genom att undersöka bakomliggande faktorer och motiveringar för att arbeta med mångfald 

inom företag, samt undersöka de anställdas syn på mångfaldsarbetet kan en ökad förståelse 

kring mångfald och dess möjliga rökridå uppnås. Syftet med denna studie är således att; 

undersöka om företag framförallt ger ett sken av att de arbetar med mångfald eller om 

mångfaldsarbetet verkligen genomsyras i företaget. För att kunna nå syftet avser vi besvara 

följande frågeställningar; 

 

 Vilket strategiskt synsätt på mångfald framkommer i företags årsredovisningar? 

 Hur och varför arbetar företag med mångfald? 

 Skiljer sig ledningens perspektiv på mångfald från medarbetarnas och i så fall hur? 

 

1.2 Avgränsningar  

 

Vi har i denna uppsats valt att studera alla aspekter av mångfaldskategorier, såväl etnicitet, 

funktionsnedsättning, kön, religion, sexuell läggning som ålder. Detta för att vi anser att alla 

dessa aspekter är lika viktiga att lyfta fram. Ytterligare en bidragande faktor är att öka 

förståelsen för att de olika kategorierna samverkar med varandra. För att fördjupa uppsatsen 

har teorier som används därmed begränsats till att handla om mångfaldsarbete och dess 

fördelar samt nackdelar.  

 

                                                 

12
 U Eriksson-Zetterquist & A Styhre, Organisering och intersektionalitet, Liber, Malmö, 2007, s. 12 

13
 ibid., s. 10 
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1.3. Disposition 

 

I det första kapitlet har vi presenterat en inledning och problembeskrivning till det fält som vi 

kommer att behandla i uppsatsen. Ett syfte och frågeställningar som ska besvaras har också 

presenterats. I kapitel två presenteras den teoretiska referensram som vi har utgått från för att 

nå syfte och besvara frågeställningar. I kapitel tre redogör vi för de undersökningsmetoder vi 

har använt oss av i studien. Här redogör vi bland annat för hur vi har samlat in data till 

studien. De nästkommande tre kapitlen utgör uppsatsens avhandlade del. En fördjupning i de 

teorier som tas upp i kapitel två ges här och samtidigt studeras och analyseras olika företag 

utifrån dessa. I det första av de tre avhandlande kapitlen, kapitel fyra, börjar vi med en analys 

av tio svenska företags årsredovisningar för att kunna besvara de första två av våra tre 

frågeställningar. I kapitel fem fördjupar vi vår analys i det valda fallföretaget. Här studeras 

och analyseras företagets arbetssätt gällande mångfald men också de bakomliggande motiv 

som finns inom företaget gällande mångfaldsarbete för att kunna fördjupa svaret på den andra 

frågeställningen. I det sista kapitlet inom den avhandlande delen, kapitel sex, jämförs och 

analyseras olika synsätt inom företaget, dels från högre uppsatta inom organisationen men 

också från andra medarbetare som mellanchefer och butiksanställda. I den avslutande delen, 

kapitel sju, summeras vad som framkommit i den avhandlade delen för att sedan diskusteras 

och slutsatser kring studien samt svar på syftet presenteras.  
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2. Teoretisk referensram  

 

I detta kapitel kommer valda teorier och resultat från tidigare forskning att presenteras för att 

anlägga grunden kring mångfald och mångfaldsledning samt dess fördelar och nackdelar. Vi 

kommer dessutom att presentera mångfaldens ursprung samt de olika synsätt som finns på 

mångfald. Vidare redogör avsnittet även för en del förklaringar till varför företag tillämpar 

mångfald. Kapitlet ska mynna ut i att olika analyser i nästkommande del ska kunna 

genomföras.  

 

2.1. Begreppsdiskussion 

 

För att förstå mångfald och mångfaldsarbete är det viktigt att börja med en förklaring av de 

olika benämningarna som används inom mångfaldsdiskussionerna som pågår idag. Mångfald 

är ett begrepp som har sitt ursprung i det engelska ordet diversity och är ett beskrivande ord 

som enligt ordböcker betyder mängd eller stort och varierat utbud.
14

 Alexander Styhre nämner 

att Nkomo och Taylor har framställt följande definition av diversity: ”/…/ a mixture of people 

with different group identities within the same social system.”
15

 Engelskans diversity kan 

därmed översättas till mångfald på svenska. Mångfaldsbegreppet i svensk lagstiftning utgår 

från; kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.
16

 I praktiken är det däremot 

begränsat till etnisk mångfald.
17

 Av detta kan vi bilda oss en förståelse för att 

mångfaldsbegreppet inte är särskilt enkelt att uttyda. Olika källor och personer lägger in egna 

värden och begreppsförklaringar på mångfald. Mångfaldsbegreppet är därmed mångfacetterat, 

vilket innebär att en förklaring av vår egen bild av mångfald måste beskrivas närmare. Då vi 

är intresserade av många olika kategorier och hur dessa genom intersektionalitet påverkar 

varandra och den maktkonstruktion som finns har vi valt att utgå från samma 

mångfaldsbegrepp som svensk lagstiftning använder. När vi pratar om mångfald i uppsatsen 

menar vi därmed följande; mångfald på arbetsplatser med utgångspunkt i kategorierna kön, 

etnicitet, religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. 

 

                                                 

14
 Mlekov & Widell, 2003, s. 7, 8 

15
 Eriksson-Zetterquist & Styhre, 2007, s. 99 

16
 Diskrimineringslag (2008:567) 

17
 A-K Roth, Mångfaldsboken, 2:a upplagan, Norstedts juridik, Stockholm, 2008, s. 12 
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Utöver begreppet mångfald eller diversity finns också begreppet Diversity Management eller 

managing diversity. Diversity Management kan på ett enkelt sätt översättas till svenska som 

”att leda mångfald”.
 18

 Begreppet är en ledarskapsfilosofi och ett försök att hitta andra vägar 

för att mer effektivt kunna ta tillvara på de mänskliga resurserna inom organisationer.
19

 

Kandola och Fullerton menar att managing diversity, leda mångfald, grundar sig i att 

organisationer som kan dra nytta av dessa skillnader skapar en produktiv miljö där alla känner 

sig värderade och där deras förmågor används till fullo för att på så vis kunna uppnå 

organisatoriska mål.
20

 Här kan vi se att det finns en åtskillnad mellan begreppet mångfald och 

diversity management, mångfaldsledning. Förklaringen av enbart begreppet mångfald handlar 

främst om en blandning av olika typer av människor medan mångfaldsledning bygger på att 

denna blandning, mångfald, ska ledas för att skapa en bra miljö på företaget och därmed 

lyckas uppnå de uppsatta målen. I fortsättningen är det därmed också viktigt för oss att göra 

en åtskillnad mellan dessa begrepp. När vi skriver mångfald menar vi, som redan nämnts, 

mångfald på arbetsplatser med utgångspunkt i kategorierna kön, etnicitet, religion, 

funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder, och när vi pratar om hur denna mångfald 

hanteras och leds kommer vi att använda begreppen mångfaldsledning och mångfaldsarbete. I 

vissa fall kommer även begreppet diversity management att användas, men detta begrepp 

kommer främst att användas i sammanhang då den amerikanska 

mångfaldsledningsforskningen nämns eller diskuteras. 

 

2.2. Diversity Management 

 

Diversity Management är ett begrepp som ursprungligen utvecklades i USA. Där har man 

sedan lång tid tillbaka erfarenhet av att arbeta med frågor som berör mångfald.
21

 Diversity 

management har även blivit populärt inom många organisationer av alla typer och storlekar.
22

 

Enligt Prasad och Mills har mångfaldsarbetets utbredning i USA sitt ursprung i Johnston och 

Packards inflytelserika rapport, som kom 1987, kallad; Workforce 2000. Rapporten 

uppmärksammade de stora demografiska förändringar som började omvandla den 

nordamerikanska arbetskraften. På grund av förändringarna började många inom 

                                                 

18
 Roth, 2008, s. 12 

19
 Mlekov & Widell, 2008, s. 7 

20
 Kandola & Fullerton, 1998, s. 8 

21
 Eriksson-Zetterquist & Styhre, 2007, s. 99 

22
 C.W Von Bergen, B Soper & T Foster, „Unintended Negative Effects of Diversity Management‟, Public 

Personell Management, vol. 31, nr 2, 2002, s. 239-252, s. 239 
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affärsvärlden förbereda sig för att möta de utmaningar som en ny och diversifierad 

arbetsstyrka medförde.
23

 Vidare menar Prasad och Mills att hanteringen av mångfald i stort 

sett innebär att rekrytera samt behålla medarbetare med olika demografiska bakgrunder. 

Förutom detta så innebär det även ett aktivt erkännande och värdesättande av den alltmera 

mångkulturella miljön i dagens organisationer.
24

 Fägerlind och Wener menar däremot att 

mångfald inte handlar om att arbetskraften i en organisation ska ha en särskild 

sammansättning av olikheter. Det handlar snarare om att irrelevanta karaktäristika (för 

arbetsuppgiften) inte ska vara ett hinder för en persons inträde, medverkan, utveckling eller 

avancemang inom en organisation.
25

 Von Bergen et al. menar att organisationer ofta 

engagerar sig i diversity management med en önskan om att inga personer eller grupper ska 

diskrimineras baserat på ålder, kön, funktionsnedsättning, etnicitet eller religion. Dock är inte 

mångfaldsarbete något som endast handlar om anställning på samma villkor. Mångfaldsarbete 

handlar också om administrering av organisationers sociala miljöer, system, klimat och 

tillvägagångssätt. De menar även att det medför en öppenhet till och användning av mänskliga 

olikheter. Målet är att skapa en positiv arbetsmiljö för alla anställda men försök till att leda 

mångfald inom organisationer kan även skapa negativa resultat.
26

 Utvecklingen och 

populariteten av diversity management har därmed tillkommit ur den demografiska 

förändringen som skedde i USA. Därefter har olika organisationer tagit dessa förändringar till 

sig och omvandlat dess betydelse, från att enbart vara en förändring som sker i arbetskraften 

till att handla om att undvika diskriminering och skapa en bra miljö för de anställda. Med 

denna bakgrund väcks frågan om mångfaldsledningens utveckling hade varit lika utbredd om 

inte de demografiska förändringarna hade satt press på företagen? Bilden vi får är att 

mångfald och mångfaldsledning är något som företagen först och främst anser vara viktigt att 

införa i organisationen eftersom arbetskraften förändras, och att det utan denna förändring 

eventuellt inte skulle vara lika viktigt att arbeta med diversity management.    

 

Vidare har intresset för mångfaldsledning också ökat eftersom lagen kallad ”Affirmative 

action” innebar att företag började arbeta med positiv särbehandling och kvotering.
27

 Arbetet 

med positiv särbehandling och kvotering har inte varit särskilt omtyckt bland de amerikanska 

                                                 

23
 Prasad & Mills, 1997, s. 3-4  

24
 ibid., 

25
 G Fägerlind & I-L Wener, ‟Vad är mångfald?‟ i G Fägerlind & I-L Wener (red.), Ledarskap för mångfald- en 

utmaning för den sociala sektorn, Studentlitteratur, Lund, 2001, s. 8-12, s. 8 
26

 Von Bergen, Soper & Foster, 2002, s. 239 
27

 Prasad &Mills, 1997, s. 3-4, Mlekov & Widell, 2008, s. 17-18 
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företagen, något som har gjort att diversity management ses som en reaktion som vänder sig 

mot kvoteringssystemet.
28

 Positiv särbehandling innebär att vid lika kvalifikationer 

anställa/befordra en person efter till exempel kön (oftast kvinnor) eller etnicitet.
29

 Enligt 

Basset-Jones uppfattas mångfaldsarbetet som mindre hotfullt och kontroversiellt än positiv 

särbehandling.
30

 Saini menar att mångfaldsdiskursen således idag har kommit att handla om 

mer än kvotering och lika arbetsmöjligheter för de anställda. Flera åtgärder såsom 

mångfaldsutbildningar samt kommunikationsträning mellan olika gruppmedlemmar är delar 

av mångfaldsledningen, något som ska leda till att företag blir dominerande på marknaden.
31

 

Detta visar oss att det finns ytterligare aspekter till mångfaldsledningens popularitet. Den 

demografiska aspekten är till synes en reaktion som har uppstått ur en mer positiv anda medan 

motståndet mot kvotering är en reaktion med negativ anda. Som svar på kvoteringen och dess 

negativa klang kan vi se att företagen har infört utbildningar och liknande. Det som vi kan ta 

med oss i uppsatsen från detta är att kvotering och positiv särbehandling inte längre är något 

som anses bra eller som en del av mångfaldsarbetet. Det krävs även att företag inför andra 

arbetsmetoder för att kunna genomföra ett bra mångfaldsarbete och på så sätt lyckas bra i den 

marknad som de verkar i. 

 

2.3. Mångfald och mångfaldsledning i Sverige 

 

Det var först under 1990-talet som mångfald fick uppmärksamhet i Sverige vilket till stor del 

beror på att även Sveriges befolkning förändrades under denna period.
32

 Anledningen till att 

begreppet mångfald först kom att användas då beror enligt Omanovic på att 

integrationspolitiken och andra offentliga verksamheter började uppfatta mångfald som en 

betydelsefull fråga. Integrationsverket hade som mål att integrera immigranterna i det svenska 

samhället och göra Sverige mer mångkulturellt. Olika politiska dokument angående mångfald 

började skapas på grund av den ständigt förändrade demografin i landet men även för att man 

började uppmuntra till att använda olika sorts resurser för att gynna tillväxten i Sverige och 

                                                 

28
 Prasad &Mills, 1997, s. 3-4, Mlekov & Widell, 2008, s. 17-18 

29
 G Fägerlind, ‟BZO, Holland: Social service med etniskt fokus‟ i G Fägerlind & I-L Wener (red.), Ledarskap 

för mångfald- en utmaning för den sociala sektorn, Studentlitteratur, Lund, 2001, s. 85-96, s. 90 
30

 N Bassett-Jones, „The Paradox of Diversity Management‟, Creativity and Innovation, Creativity and 

Innovation Management, vol. 14, nr. 2, 2005, s. 169-176, s.170 
31

 D S Saini, „Handbook of Workplace Diversity‟, Vision, vol. 10, nr. 3, 2006, s. 118-12, s. 119 
32

 Roth, 2008, s. 11 
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bevara landets välfärd.
33

 Den svenska mångfaldsledningsutvecklingen visar sig ha en del 

gemensamt med den som skedde i USA. Även här är demografin en anledning till att 

mångfald tog allt större plats i samhället. Skillnaden man kan se är att det i Sverige har 

utvecklats från en politisk synvinkel snarare än en företagsinriktad synvinkel som i USA. De 

svenska företagen har därmed en större press på sig gällande mångfaldsledning än de 

amerikanska som verkar arbeta med mångfald mer för att de själva anser det vara viktigt. För 

vår studie innebär det att det företag som studeras inte till fullo kan jämföras med diversity 

managementlitteraturen eftersom den handlar om amerikanska företag som har arbetat längre 

med mångfald och som även i grunden bygger på ett mer frivilligt mångfaldsarbete. Vi anser 

dock att de svenska företagen kan dra nytta av vissa lärdomar från de amerikanska företagen. 

 

Enligt Mlekov och Widell har mångfaldsdiskussionerna som pågår idag sitt ursprung i två 

perspektiv; samhällsperspektivet och organisationsperspektivet. Samhällsperspektivet på 

mångfald handlar om hur tillståndet i samhället och på arbetsmarknaden borde vara och hur 

det borde organiseras. Jämlikhet och rättvisa är viktiga delar av samhällsperspektivet. I 

Sverige är den politiska ambitionen att invandrare, funktionsnedsatta och äldre med flera ska 

integreras i arbetslivet, något som ännu tyvärr inte motsvaras i det konkreta handlandet på 

arbetsplatser.
34

 Vidare menar Mlekov och Widell att mångfald utifrån 

organisationsperspektivet handlar om affärsstrategier, om vilka effekter kön, ålder, etnicitet, 

funktionsnedsättning med mera har i arbetet. Som en managementstrategi är mångfald ett sätt 

att ta tillvara på resurser hos alla individer och leda dessa.
35

 En viktig aspekt som uppkommer 

här är att den politiska ambitionen och det praktiska handlandet i Sverige skiljer sig åt. 

Politikerna verkar ha höga ambitioner men samtidigt verkar inte företagen ha tagit till sig 

dessa ambitioner i samma utsträckning. Detta behöver vi ha med oss i uppsatsen eftersom det 

kan innebära att fallföretaget också ligger på en lägre nivå än de politiska ambitionerna i 

landet. 

 

 

 

                                                 

33
 V Omanovic, „Diversity and its management as a dialectical process: Encountering Sweden and the U.S.‟, 

Scandinavian Journal of Management, vol. 25, nr. 4, 2009, s. 352-362, s. 356-360 
34

 Mlekov & Widell, 2008, s. 7 
35

 ibid., s. 7-8 
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2.4. Fördelar och nackdelar med mångfaldsledning 

 

För att få en allmän uppfattning om mångfaldens möjligheter och risker i arbetslivet krävs det 

att man utgår från miljöer där sådana frågor diskuteras och till viss del besvaras genom 

praktisk erfarenhet. Det innebär att en avlägsning från den svenska miljön behövs och för att 

hitta intressanta lärdomar behöver man återigen använda den amerikanska diversity 

managementlitteraturen. Samtidigt fokuserar denna litteratur mycket på de bra sidorna av 

mångfald och inte lika mycket på riskerna.
36

 Nu när vi främst kommer att behandla den 

amerikanska litteraturen är det viktigt att minnas att denna synvinkel skiljer sig från den 

svenska och att det därmed inte nödvändigtvis ser likadant ut i svenska företag. Samtidigt är 

det, som vi redan nämnt, ändå möjligt att dra lärdom av dessa aspekter, såväl positiva som 

negativa. 

 

McCuiston et al. menar att den största förlusten för ett företag som inte arbetar med mångfald 

är att företaget förlorar potentiella företagskunder på tillväxtmarknader. Kunderna väljer 

istället att vara mer lojala gentemot andra företag som arbetar med mångfald och förstår deras 

kultur samt behov.
37

 Enligt Wilson är mångfaldsarbetet avsett att utveckla samtliga 

medarbetares talanger och skapa en trevligare arbetsmiljö. Mångfaldsarbetet, enligt många 

experter inom området, lönar sig i den bemärkningen att de ger företagen konkurrensfördelar i 

kampen om att locka samt behålla duktiga medarbetare och vinna marknadsandelar.
38

 

McCuiston et al. tar det ett steg längre och menar att företag kommer med stor sannolikhet 

inte att arbeta med mångfald om de känner att det inte gynnar organisationen rent 

vinstmässigt. Vidare menar de att flera undersökningar bland annat har påvisat att 

mångfaldsarbetet leder till förbättrat resultat, konkurrensfördelar, överlägset affärsresultat, 

attraherar den mest kompetenta arbetsstyrkan, medarbetartillfredsställelse och lojalitet.
39

 Den 

vinstmässiga aspekten är intressant för oss att ha med oss i uppsatsen när vi analyserar. I de 

båda artiklarna nämns samma fördel, nämligen att företag kan locka till sig bra medarbetare 

och behålla dessa. Det visar oss att det är en viktig fördel för företag som vill arbeta med 

mångfald. 

                                                 

36
 P Broomé, B Carlson, R Ohlsson, Bäddat för mångfald, SNS förlag, Stockholm, 2001, s. 41 

37
 V E, McCuiston, B R Wooldridge & C K Pierce, „Leading the diverse workforce: Profit, prospects and 

progress‟, The Leadership & Organizational Development Journal, vol. 25, nr 1, 2004, s.73-92, s. 76 
38

 M Wilson, Diversity in the workplace, Chain Store Age Executive with Shopping Center Age, vol. 71, nr 6, 

1995, s. 21-24, s. 21-24 
39

 McCuiston, Wooldridge & Pierce, 2004, s. 74-75 
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Kandola och Fullerton är kritiska till att det mest talas om fördelar i diversity 

managementlitteraturen. De har därför gjort en sammanställning på de fördelar som oftast 

nämns och delat in dem i tre kategorier; bevisade, diskuterbara och indirekta.
 40

 I de bevisade 

finns till exempel fördelen att det blir enklare att rekrytera ovanlig/sällsynt arbetskraft
41

, något 

som hör tätt samman med den ovan nämnda fördelen som både Wilson och McCuiston et al. 

pratar om. De övriga två bevisade fördelarna är; minskade kostnader kopplade till omsättning 

och frånvaro samt ökad organisationell flexibilitet. Vidare nämnder Kandola och Fullerton en 

rad diskuterbara fördelar som till exempel; främjande av kreativitet och innovation, förbättrad 

problemlösning och förbättrad kvalitet. Slutligen nämns det i de indirekta fördelarna aspekter 

som; ökad moral och arbetstillfredsställelse, högre produktivitet och förbättrade relationer 

mellan olika arbetsgrupper.
42

 I de tre kategorierna är tre fördelar bevisade, sex är diskuterbara 

och fem är indirekta. Att fördelningen ser ut på det sättet visar oss att det finns en del fördelar 

med mångfaldsledning men att många av dem inte är helt bevisade ännu. Detta kan kanske 

bero på att det är svårt att koppla mångfaldsarbetet till de olika fördelarna eftersom även andra 

aspekter spelar in, men det är ändå viktigt att ha i åtanke i fortsättningen. 

 

Även om det mest talas om fördelar med mångfaldsledning har vi upptäckt en del risker och 

negativa aspekter. Det antagande som kritiseras mest inom diversity management är, enligt 

Wrench, att kulturell mångfald automatiskt skapar fördelar för ett företag och dess anställda. 

Det har dock visat sig att mantrat ”mångfald är bra för organisationer” har varit överdrivet. 

Den mesta av forskningen som stödjer påståendet att mångfald är lönsamt har exempelvis 

endast testats i laboratorier och klassrum och kan enligt kritikerna inte avgöra effekterna av 

mångfald i ett verkligt företag. Vidare menar Wrench att ökad mångfald under ideala 

förutsättningar möjligtvis kan ha en positiv påverkan genom till exempel en ökning av 

kunskaper och lärande. Däremot kan mångfald under andra omständigheter hindra 

gruppfunktionen. Mångfald är något som kräver noggrann och konstant uppmärksamhet för 

att kunna vara något positivt och förbättra prestationsförmågan inom organisationer.
43

 

Nilsson-Fägerlind utvecklar resonemanget ytterligare. Nilsson-Fägerlind menar att 

mångfaldsarbete inte enbart handlar om att öka mångfalden i arbetskraften. 

                                                 

40
 Kandola& Fullerton, 1998,  s. 35 

41
 ibid.,  

42
 ibid., 

43
 J Wrench, „Diversity management can be bad for you‟, Race & Class, vol. 46, nr 3, 2005, s. 73-85, s. 78 
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Organisationskultur, ledarskap, medarbetarskap, strukturer och processer måste också 

utvecklas eftersom dessa aspekter påverkar varandra. Om kultur, ledarskap, medarbetarskap 

och strukturer samt processer inte utvecklas med den ökade mångfalden i arbetskraften är det 

en stor risk att potentialen inom arbetskraften går förlorad.
44

 Klassrums- och 

laboratorietesterna av mångfaldens lönsamhet får oss att fundera ytterligare kring 

mångfaldsledningens möjligheter. De positiva effekterna är kanske inte så stora som det ofta 

talas om men samtidigt finns ändå möjligheten att använda mångfalden till något bra. Den 

noggrannhet och konstanta uppmärksamhet som nämns för att mångfaldsarbetet ska förbättra 

för företag behöver vi ha i åtanke när analyserna görs längre fram. Likadant är det viktigt att 

förstå och ha med oss att även andra delar av verksamheten måste utvecklas för att 

mångfaldsarbetet ska lyckas och att den potential som finns inte ska gå förlorad. 

 

En annan negativ sida av diversity management är att försöken att minska diskriminering av 

vissa grupper har lett till att andra grupper blir diskriminerade istället. Problemet uppstår på 

grund av att man ofta tror att varje statistisk obalans bland de anställda beror på att de 

underrepresenterade grupperna har diskriminerats. Ett exempel på omvänd diskriminering är 

att vita män känner att de inte har samma chans till anställning längre eftersom mångfald har 

blivit så stort inom företag att de knuffas undan för att andra grupper prioriteras.
45

 Många som 

anses vara medlemmar av en privilegierad grupp blir ofta offer för omvänd diskriminering, 

även om de aldrig har fått några fördelar från exempelvis chefer. De blir endast 

diskriminerade baserat på tron att vara vit och man betyder att man får privilegier och social 

makt.
46

 Denna omvända diskriminering har påvisats i den amerikanska diversity 

managementlitteraturen och eftersom mångfald har arbetats med under en längre tid i USA 

kan det vara så att sådan diskriminering ännu inte finns i Sverige. Däremot är det viktigt att 

komma ihåg att mångfaldsledning även i Sverige skulle kunna leda till sådan omvänd 

diskriminering om företag inte har detta i åtanke. 

 

 

 

                                                 

44
 G Nilsson-Fägerlind, Mångfald i Praktiken: Handbok för verksamhetsutveckling, Konsultförl./Uppsala Publ. 

House, Uppsala, 2004, s. 11 
45

 Von Bergen, Soper & Foster, 2002, s. 242-243 
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2.5. Summering av kapitlet 

 

De olika begrepp som finns inom mångfaldsdiskursen är många och de har något skilda 

betydelser. Mångfald åtskiljs från mångfaldsledning genom att mångfald (diversity) i grund 

och botten handlar om en variation av människor medan mångfaldsledning eller 

mångfaldsarbete (diversity management) är en managementstrategi som handlar om att leda 

den mångfald som finns inom organisationer. Denna mångfaldsledning utvecklades av 

företagen i USA eftersom demografin ändrades i landet men också som ett svar mot 

kvotering. I Sverige utvecklades mångfaldsarbetet något senare än i USA och grundade sig 

också i en demografisk förändring. Skillnaden mellan länderna är dock att den svenska 

utvecklingen har skett från ett politiskt plan, vilket kan ses som mer tvingande för företagen, 

medan den amerikanska utvecklingen kommer från företagen själva. De politiska 

ambitionerna är också större än det verkliga handlandet i företagen i Sverige. Slutligen tas 

olika fördelar och nackdelar med mångfaldsarbete upp. Här visar det sig att det oftare skrivs 

om fördelarna än om riskerna och nackdelarna. Att likadana fördelar ofta nämns i olika 

studier visar vikten av dessa fördelar. Samtidigt upptäcktes en hel del nackdelar och risker 

med mångfald.  
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3. Metod  

 

I detta kapitel beskrivs de olika slags material och metoder som har använts för att samla in 

empiri och teori under studiens gång. Vi beskriver även valet av de företag som studeras i 

uppsatsen, problem som har uppstått på vägen och slutligen presenteras en del kritiska 

synpunkter gällande vissa aspekter.  

 

3.1. Material  

 

För att kunna besvara det syfte och de frågeställningar som ligger till grund för vår uppsats 

har vi använt oss av olika slags källor och metoder. Vetenskapliga artiklar, antologier och 

litteratur har använts till den teoretiska referensramen. Vi har även använt oss av offentligt 

material som årsredovisningar, vilka tas upp mer specifikt under avsnitt 3.3. Utöver detta har 

intervjuer genomförts inom ett valt företag och dessa diskuteras mer ingående under avsnitt 

3.5. Empirin som presenteras löpande i den avhandlande delen av uppsatsen är således de 

nämnda årsredovisningarna och de intervjuer som genomförts med personer inom ett utvalt 

företag. När vi sökte efter publicerade uppsatser och artiklar om mångfald märkte vi att det 

inte fanns särskilt många som har undersökt mångfald inom detaljhandeln, vilket medförde att 

det blev intressant för oss att välja ett detaljhandelsföretag. Att studera ett företag inom 

detaljhandeln är också relevant för oss eftersom vår utbildnings inriktning är retail, det vill 

säga detaljhandel. Materialet som har samlats in anser vi vara mer än tillräckligt för att kunna 

bidra till att uppsatsens syfte och frågeställningar kan besvaras. 

 

3.2. Urval 

 

Årsredovisningarna som användes till dokumentstudien valdes ut efter ett antal kriterier. 

Företagen skulle figurera i olika branscher i Sverige och ordet mångfald skulle nämnas 

någonstans i årsredovisningen. För att företagsinformationen skulle vara så ny och 

representativ som möjligt valde vi att endast använda oss av årsredovisningar från år 2009. 

Företagen som valdes ut var Volvo, Posten, Apoteket, ICA, KF-koncernen, Ericsson, H&M, 

KappAhl, Swedbank och SEB. För att kunna undersöka mångfald och mångfaldsarbete på ett 

djupare plan valdes ett av dessa tio företag ut, nämligen ICA. För att kunna förstå hur 

mångfald och mångfaldsarbete ser ut inom ICA ville vi intervjua personer med olika 
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befattningar i företaget. ICA valdes även för att se om det finns några skillnader mellan hur 

ledningen och medarbetare uppfattar och arbetar med mångfald. Förutom personer med olika 

befattningar ville vi även intervjua personer i olika åldrar samt olika kön. Eftersom vår 

uppsats behandlar ämnet mångfald behövs det därmed en viss mångfald bland våra 

respondenter. Tyvärr blev det begränsat till enbart två kategorier. Helst hade vi velat intervjua 

personer med olika etniciteter och eventuellt också personer med funktionsnedsättning. På så 

sätt hade vi ytterligare kunnat bredda vår egen mångfald i studien.  

 

Vi har använt oss av ett bekvämlighetsurval eftersom vi har valt att intervjua de personer som 

vi har lyckats få kontakt med och som valt att ställa upp på att bli intervjuade.
47

 

Bekvämlighetsurvalet användes eftersom vi stötte på svårigheter med att finna personer inom 

företaget som kunde och ville ställa upp på intervju, detta är också anledningen till att 

mångfalden bland respondenterna inte blev så bred som vi hade hoppats. Några av de 

personer vi har intervjuat har sedan antingen sett till att vi fått träffa ytterligare respondenter 

eller rekommenderat personer som vi senare kontaktat via telefon och e-post. Detta gör att vi 

även har använt oss av ett så kallat snöbollsurval.
48

 Vi har förklarat våra önskemål gällande 

befattningar, åldrar och kön för de personer som har hjälpt oss att komma i kontakt samt 

intervjua ytterligare personer för att i största möjliga mån undvika för stor symmetri bland 

respondenterna.  

 

3.3. Dokumentstudie 

 

För att ta reda på om mångfald är något som nämns och arbetas med inom företag studerades 

och jämfördes olika svenska företags årsredovisningar. Studien av årsredovisningarna valdes 

för att kunna tillföra en bredd till uppsatsen. Vi valde att avgränsa oss till tio årsredovisningar 

från olika företag som verkar inom olika branscher. Årsredovisningarna lästes och partier där 

mångfald nämndes på något sätt markerades. Markeringarna kategoriserades senare efter hur 

företagen definierar mångfald, personalfördelningen, hur företagen visar att det finns aktivitet 

och vilka motiv de har för att arbeta med mångfald. Därefter användes dessa markeringar som 

material för att svara på de två första frågeställningarna i uppsatsen. 

 

                                                 

47
 M I Holme & K B Solvang, Forskningsmetodik, Andra upplagan, Studentlitteratur, Lund, 1997, s. 78 

48
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3.4. Kvalitativ metod 

 

Användningen av en kvalitativ metod gör det möjligt för oss att få mycket information om det 

vi undersöker. Den passar även eftersom att man genom kvalitativa metoder kan studera hur 

något ser ut i verkligheten, vilket passar vårt syfte.
49

 Det positiva med att använda sig av en 

kvalitativ metod är att den fokuserar på detaljer, nyanser och det unika hos varje 

informationskälla. Genom att använda sig av en kvalitativ metod får man fram den riktiga 

förståelsen av det man undersöker.
50

 När kvalitativa metoder används får man som forskare 

fram totalsituationen och helhetsbilden av det man undersöker vilket underlättar förståelsen av 

den information som samlas in.
51

 En negativ aspekt är att det kan vara problematiskt att 

analysera den insamlade informationen. Det kan vara svårt för en ensam individ att se alla 

nyanser och detaljer som finns.
52

 Det faktum att vi är tre personer som utför denna 

undersökning tror vi dock kan underlätta analyserandet eftersom vi troligtvis ser materialet på 

olika sätt och på så vis kan upptäcka fler nyanser och detaljer.  

 

3.5. Intervjuer  

 

Vi har valt att använda oss av kvalitativ metod eftersom den är väldigt öppen och då den 

innebär att forskaren försöker undvika att styra vilken slags information som samlas in i 

största möjliga mån.
53

 Den kvalitativa metoden som vi har valt att använda oss av är 

intervjuer. Det valet gjordes för att studien skulle få ett större djup. Vi har valt att intervjua 

personer med olika befattningar i det företag (ICA) vi valde ut efter att ha genomfört 

dokumentstudien. Personer med befattningar högt upp i företaget, handlare och chefer i butik 

samt annan personal i butik är de olika befattningstyperna vi valde ut. Intervjuerna med 

personerna som på något sätt arbetar i butik, oavsett position, genomfördes på respektive 

arbetsplats torsdagen den 6:e maj 2009 och varje intervju pågick mellan cirka 20 och 40 

minuter. Personerna inom befattningar högre upp i företaget intervjuades via telefon då de 

befann sig i Stockholm och inte kunde ställa upp på något annat sätt. En av 

telefonintervjuerna genomfördes den 10:e maj 2009 och den andra telefonintervjun 
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genomfördes den 12:e maj 2009. Likt de övriga intervjuerna pågick dem mellan 20 och 40 

minuter. Alla intervjuer har blivit inspelade för att underlätta transkriberingen men även själva 

intervjuprocessen. När man spelar in en intervju kan intervjuaren enligt Kvale koncentrera sig 

på ämnet och dynamiken i intervjun.
54

 Valet att spela in intervjuerna gjordes således för att 

intervjuaren skulle kunna koncentrera sig på att lyssna ordentligt på respondentens svar utan 

att behöva tänka på att till exempel skriva ner varje svar så snabbt som möjligt. Totalt har åtta 

intervjuer genomförts och uppsatsens alla tre författare har intervjuat någon av 

respondenterna. Intervjuerna pågick under kortare tid än förväntat. Detta berodde mycket på 

att några av respondenterna inte kunde svara utförligt på vissa frågor trots försök från 

intervjuarens sida att ställa följdfrågor för att få längre svar.  

 

3.5.1. Semi-strukturerad intervju 

 

Vi har valt att använda oss av semi-strukturerade intervjuer. Det är en metod som passar vår 

uppsats och syfte eftersom vi inte vill undersöka det ämne som valts på ett allmänt sätt utan 

har ett tydligt fokus med vår forskning. Metoden är också lämplig med tanke på att vi alla tre i 

gruppen har agerat intervjuare vid minst ett tillfälle. Eftersom intervjuguider används i semi-

strukturerade intervjuer blir det på så sätt lättare att se till att alla genomför intervjuer på 

ungefär samma sätt och ställer samma frågor.
55

 Även om vi med hjälp av intervjuguider ville 

försöka se till att vi intervjuade på ungefär samma sätt och ställde samma frågor ville vi ändå 

ha möjligheten att ställa till exempel följdfrågor som inte finns med i intervjuguiderna. 

Bryman menar att man med de intervjuguider som används vid semi-strukturerade intervjuer 

har möjlighet att variera ordningen i vilken frågorna ställs och att man vid behov även har 

möjlighet att ställa följdfrågor.
56

 Något som däremot inte går att göra vid till exempel 

strukturerade intervjuer eftersom forskaren vid sådana intervjuer är låst till den intervjuguide 

som skapats.
57

 Det faktum att intervjuaren således inte behöver följa intervjuguiden till punkt 

och pricka utan har möjlighet att anpassa frågorna efter respondenternas svar är anledningen 

till varför vi har valt att använda oss av semi-strukturerade intervjuer framför exempelvis 

strukturerade intervjuer.  
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3.5.2. Intervjuguide 

 

När semi-strukturerade intervjuer används som metod skapas och används ofta en uppsättning 

frågor som kan beskrivas som ett frågeschema eller en intervjuguide enligt Bryman.
58

 Innan 

intervjutillfällena så utformades tre olika intervjuguider.
59

 Frågorna i intervjuguiderna varierar 

lite beroende på vilken befattning respondenten har. Det finns en intervjuguide för personer 

med befattning högre upp i företaget, en för mellanchefer (handlare eller andra chefer i butik) 

och en för medarbetare/annan butikspersonal. Gemensamt för alla tre intervjuguider är att de 

första frågorna gäller intervjupersonerna och handlar till exempel om deras ålder och 

befattning. Dessa följs sedan av frågor gällande mångfald. Den första frågan är en större mer 

övergripande fråga som vid behov kan kompletteras med ytterligare frågor om 

intervjupersonen inte svarar på dem självmant under den mer övergripande frågan. De frågor 

som handlar om mångfald tar exempelvis upp hur mångfaldsarbetet ser ut, vilka motiv som 

finns till mångfald och positiva samt negativa effekter av mångfald. Avslutningsvis handlar 

frågorna om projektet ”Vi kan mer” som ICA nämner i sin årsredovisning. Intervjuguiderna 

skiljer sig åt genom att frågornas natur har anpassats efter respondenterna. Frågorna som 

riktar sig till personer med högre befattning inom företaget, handlare och andra chefer i butik 

behandlar företagets definition av och arbete med mångfald, det vill säga hur 

mångfaldsarbetet går till. De medarbetare som arbetar i butik men inte hade något chefsansvar 

tillfrågades om deras upplevelse av hur mångfaldsarbetet i företaget ser ut.  

 

3.5.3. Access 

 

Vi är dock medvetna om att det även finns negativa aspekter av kvalitativa metoder. En 

nackdel är att kvalitativa metoder ofta är väldigt resurskrävande och tar mycket tid. Det finns 

inte alltid tid till att exempelvis intervjua så många personer som man kanske velat från 

början. Det problemet gör att det blir viktigt att se till att de personer som intervjuas är 

representativa för det man undersöker och kan bidra med relevant information.
60

 Under 

studiens gång har vi stött på problem med insamlandet av empirin. Det har varit synnerligen 

problematiskt att få tag på intervjupersoner. Vår ambition var till en början att prata med så 

många som möjligt som jobbade högre upp i företaget. Vi ringde till ICAs växel och fick ett 

                                                 

58
 Bryman, 2001, s. 301 

59
 Bilaga 1-3 

60
 Jacobsen, 2002, s. 143-144 



23 

 

par e-postadresser till personer som personen i växeln trodde kunde hjälpa oss. Vi kontaktade 

personerna samma dag och förklarade vilka vi var, vad vi skrev om och om de kunde tänka 

sig att bli intervjuade samt ge förslag på andra personer som vi också kunde kontakta. Några 

dagar senare fick vi svar från en av personerna som förklarade att denne inte var rätt person 

att svara på våra frågor men att vår ursprungliga e-post skulle vidarebefordras till någon 

annan som är mer insatt i ämnet. Den personen fick vi aldrig något svar av. Vid det här laget 

bestämde vi oss för att skifta fokus och därmed börja kontakta butiker, handlare och andra 

medarbetare för att åtminstone hitta personer inom de befattningarna som kunde ställa upp på 

intervju. Genom kontakten med olika butiker fick vi tillslut möjlighet att göra totalt sex 

intervjuer med personer från två olika butiker som alla hade olika befattningar. Samma dag 

som vi utförde intervjuerna ringde en person som tidigare bett om att få återkomma via e-post, 

vilket gjorde att vi kunde bestämma en tid för ytterligare en intervju (dock via telefon och inte 

via personligt möte). Personen vidarebefordrade oss även till tre andra personer. Av dessa 

gick en av dem med på en telefonintervju medan de andra ville besvara frågorna via e-post. 

Några svar på frågorna som vi e-postade till dem fick vi dock aldrig. Det har med andra ord 

varit ytterst problematiskt för oss att lyckas få access till vårt valda fält. Lyckligtvis 

genomförde vi till slut åtta intervjuer med personer inom företaget och lyckades även 

intervjua minst två personer inom varje befattning (högre uppsatt, chef eller liknande inom 

butik samt butiksmedarbetare). Tillsammans med de tio årsredovisningar vi samlade in till vår 

dokumentstudie blev dessa åtta intervjuer tillräckliga för att kunna besvara uppsatsens syfte 

och frågeställningar. 

 

3.5.4. Konfidentialitet  

 

Kvale och Brinkmann menar att konfidentialitet i forskning betyder att privat information om 

deltagarna som deltar i en undersökning (som gör att andra kan identifiera dem) inte kommer 

att lämnas ut.
61

 Om intervjuer används i en undersökning som kommer att vara offentlig är det 

viktigt att man kan försäkra de intervjuades anonymitet.
62

 Vi anser att det är väldigt svårt att 

fullt ut kunna försäkra att respondenterna i en undersökning förblir helt anonyma och har 

därför valt att avpersonifiera dem vi har intervjuat. Med avpersonifiering menar vi att alla 

namn kommer att vara fingerade samt att de olika personerna inte kommer att kopplas till 
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respektive arbetsplats utan till olika befattningar istället. Vi har valt att avpersonifiera våra 

respondenter dels för att vi tror att det är lättare att få personer att tacka ja till en intervju om 

de vet att de kommer att vara avpersonifierade men också för att kunna få så ärliga svar som 

möjligt. Vi tror att det är lättare för personer att ge ärliga svar när pressen gällande vem som 

kan läsa om vad deras åsikter är försvinner. Att anonymiteten kan skapa problem som att det 

blir svårt för andra att upprepa studien
63

 är vi medvetna om. En presentation av 

respondenterna kommer inte att ges i uppsatsen utan finns som bilaga.
64

 Personerna som har 

intervjuats kommer i uppsatsen att ha kodade namn som är kopplade till vilken befattning de 

har. De är uppdelade i tre grupper beroende på deras befattning. Ledning (vilket i det här 

fallet betyder alla som arbetar högre upp i företaget än på butiksnivå), mellanchefer och butik. 

Med mellanchefer menas personer som arbetar i butik och innehar chefsansvar och med butik 

menas butiksmedarbetare som inte har något chefsansvar. Personernas påhittade namn som 

används i uppsatsen för att avpersonifiera respondenterna har utvecklats på följande sätt: 

begynnelsebokstaven i det påhittade namnet är detsamma som den första bokstaven i 

respondentens befattning. Ledningens påhittade namn börjar således med bokstaven L, 

mellanchefernas namn med bokstaven M och butiksmedarbetarnas namn med bokstaven B.  
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4. Det strategiska synsättet på mångfald 

 

I detta första kapitel inom den avhandlande delen kommer vi att studera och analysera tio 

stora, svenska företags årsredovisningar för att tillföra en bredd till studien. Genom att 

analysera de aspekter av mångfald och mångfaldsarbete dessa företag skriver om i sina 

årsredovisningar kan vi öka förståelsen för hur det strategiska synsättet på mångfald yttrar sig 

i svenska företag. När vi studerar dessa aspekter är det viktigt att ha i åtanke att 

mångfaldsarbetet i Sverige har utvecklats ur en politisk synvinkel, som vi redan nämnt i den 

teoretiska referensramen. Vidare tog vi i den teoretiska referensramen upp att den politiska 

synvinkeln, till skillnad från den amerikanska företagssynvinkeln, ställer större press på 

företagen när det gäller mångfaldsarbete. Med tanke på att de svenska företagen möts av en 

press från politiken gällande mångfaldsarbete kan det innebära att mångfald och 

mångfaldsarbete presenteras i årsredovisningar till viss del på grund av den press som 

företagen möter och inte enbart för att de själva anser att detta är av stor vikt. 

 

4.1. Mångfaldsdefinitioner och personalfördelning  

 

För att få en överblick av hur företagen ser på mångfald och hur de beskriver synen på 

mångfaldsarbete har vi valt att studera på vilket sätt mångfald presenteras i företagens 

årsredovisningar. Med hjälp av denna överblick kan vi förstå företagens grund för det 

strategiska synsätt som de utgår från när de arbetar med mångfald. Som vi redan nämnt i den 

teoretiska referensramen har vi valt utgå från diskrimineringslagen när vi definierar mångfald. 

Diskrimineringslagen definierar mångfald som kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, 

etnisk tillhörlighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell 

läggning och ålder.
65

 Vår utgångspunkt i lagen har lett till att vi definierar mångfald utifrån 

kön, ålder, etnicitet, religion, sexuell läggning och funktionsnedsättning. Av de tio företagen 

nämner Posten alla dessa punkter i sin årsredovisning och tillägger ytterligare en, nämligen 

könsöverskridande identitet.
66

 Det visar att Posten utgår från diskrimineringslagen
67

 när de 

presenterar sin definition av mångfald. ICAs och Swedbanks definiering av mångfald
68

 

innefattar de punkter som vi har valt att definiera mångfald utifrån. Till skillnad från Posten 
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nämner ICA och Swedbank således inte könsöverskridande identitet när de beskriver 

mångfald. Bland de övriga sju företagen är det bara SEB och KappAhl som presenterar en 

beskrivning av vad definitionen av mångfald innebär för dem. SEB och KappAhl nämner kön, 

ålder, etnicitet, religion och sexuell läggning som mångfald
69

, vilket innebär att de utesluter 

funktionsnedsättning och könsöverskridande identitet. Alla företag som hittills har nämnts 

verkar ha utgått från diskrimineringslagen när de definierar mångfald även om Posten, ICA 

och Swedbank har flera kategorier gemensamt med lagen än SEB och KappAhl. Övriga fem 

företag har valt att inte nämna sin definition av mångfald i årsredovisningen över huvud taget, 

vilket gör att vi inte kan avgöra deras syn på vad mångfald innebär för dem. Det här visar oss 

att de som har valt att presentera en definition på mångfald har utgått från 

diskrimineringslagen istället för att definiera det som till exempel Nkomo och Taylor gör. De 

menar att mångfald definieras som en mix av människor med olika gruppidentiteter inom 

samma samhälle.
70

 Samtidigt är företagens definitioner också kopplade till Nkomo och 

Taylors eftersom de olika kategorierna som nämns i diskrimineringslagen kan kopplas till de 

olika gruppidentiteterna som Nkomo och Taylor nämner. Att vissa företag inte nämner några 

kategorier som ingår i diskrimineringslagen är inte särskilt konstigt eftersom vi redan har 

konstaterat i den teoretiska referensramen att olika källor lägger in egna värden och 

begreppsförklaringar på mångfald.  

 

När det gäller fördelning av personal inom de tio företagen är det enbart H&M som inte 

presenterar fördelningen mellan kvinnor och män i företaget. De övriga visar fördelningen av 

alla medarbetare samt ledning och styrelse.
71

 Apoteket och Ericsson visar även 

åldersfördelningen i sina årsredovisningar.
72

 Det här är ett sätt för företagen att visa för 

omvärlden hur delar av mångfalden yttrar sig. En fråga vi ställer oss gällande detta är varför 

det enbart är könsfördelning och i några få fall ålder som redovisas? För att på ett mer 

utförligt sätt visa sitt mångfaldsarbete kan man tänka sig att företag skulle vilja redovisa fler 

fördelningar inom sin verksamhet som till exempel etnisk bakgrund och funktionsnedsättning. 

Å andra sidan menar Fägerlind och Wener att mångfald inte bara handlar om att arbetskraften 

i ett företag ska ha en särskild sammansättning av olikheter.
73

 Med detta i åtanke är inte 

redovisningen av fördelningen mellan olika grupper det viktigaste inom mångfaldsarbete. Det 
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kan snarare ses som ett verktyg som företag kan använda för att få en översikt gällande den 

nuvarande nivån av mångfaldsarbetet. På så sätt ökar möjligheten för företagen att upptäcka 

brister inom mångfaldsarbetet för att i sin tur kunna avgöra vilka åtgärder som eventuellt 

behöver vidtas i framtiden.   

 

4.2. Mångfaldsaktiviteter 

 

Genom att studera på vilket sätt de olika företagen visar att aktiviteter inom mångfaldsarbete 

har gjorts kan vi öka förståelsen för hur väl deras syn på mångfald är förankrad i företagens 

mångfaldsarbete.  Om olika satsningar inom mångfaldsarbetet har genomförts inom företagen 

behöver man studera hur detta har genomförts. På så sätt blir det möjligt att avgöra 

trovärdigheten i de aspekter som företagen tar upp i sina årsredovisningar gällande mångfald. 

Mångfaldsarbete innebär enligt Prasad och Mills att rekrytera och behålla medarbetare med 

olika demografiska bakgrunder.
74

 Von Bergen et al. menar dock att mångfaldsarbete inte bara 

handlar om det utan också om administrering av företags sociala miljöer, system, klimat och 

tillvägagångssätt. Målet med ett sådant mångfaldsarbete, menar de, är att skapa en positiv 

arbetsmiljö för de anställda.
75

  De studerade företagen visar en stor bredd gällande 

mångfaldssatsningar men trots det har vissa likheter dem emellan upptäckts. Till att börja med 

har ICA och Posten båda infört olika projekt i verksamheten för att bli bättre på 

mångfaldsarbetet. Däremot skiljer sig projektens syften sig åt då ICAs projekt ”Vi kan mer” 

handlar om att få in fler funktionsnedsatta i verksamheten med hjälp av bland andra 

Samhall.
76

 Postens projekt ”Lika unika” syftar å andra sidan till att öka kunskapen och 

medvetenheten om mångfald genom dialogföring mellan medarbetare och ledning.
77

 

Projekten kan ses som en del av den administrering som Von Bergen et al. menar behöver 

finnas i mångfaldsarbetet på företag. ICA och Posten kan genom sina projekt bidra till att 

arbetsmiljön kan utvecklas och på så sätt kan miljön dra nytta av företagets mångfaldsarbete.  

 

En annan aspekt som en del av företagen har gemensamt är att de enligt sina årsredovisningar 

arbetar aktivt för att rekrytera personer av det underrepresenterade könet till högre 

befattningar. ICA, SEB, Posten och Swedbank arbetar på olika sätt för att få in fler kvinnor i 
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företaget eller i högre befattningar. De aktiva insatser som tre av de fyra företagen har infört 

för att öka antalet kvinnor i högre befattningar är; interna ledarskapsprogram
78

, 

ledarstipendium till kvinnliga chefer
79

 och chefsprogram
80

. Det fjärde av dessa företag, 

Swedbank, beskriver inte hur de gör för att få in fler kvinnor i högre befattningar men de 

nämner att deras mål är att 40 procent av chefs- och specialistpositionerna ska innehas av det 

underrepresenterade könet samt att detta mål har uppnåtts.
81

 De nämnda företagens 

rekryteringsarbete gällande kvinnor är en viktig del av mångfaldsarbetet även om det är 

begränsat till kategorin kön. Att rekryteringsaspekten är viktig inom mångfaldsarbetet grundar 

sig i Wilsons förklaring på vad mångfaldsarbete innebär, nämligen att det ska finnas en 

möjlighet för alla att arbeta, oavsett om personen är en majoritet eller minoritet i samhället.
 82

 

Genom att företagen aktivt arbetar för att öka möjligheterna för minoriteter att få arbete kan 

deras mångfaldsarbete utvecklas ytterligare.  

 

KappAhl tar också upp könsfrågan i sin årsredovisning men skiljer sig från de andra fyra 

företagen genom att de istället har en önskan om att få fler män i företaget. För att lyckas med 

detta strävar de efter att båda könen ska vara representerade vid rekrytering och som 

slutkandidater, så länge kompetensen finns.
83

 Vad vi kan se här är att KappAhl använder sig 

av positiv särbehandling, vilket betyder att företag vid lika kvalifikationer anställer eller 

befordrar en person som tillhör en kategori som är underrepresenterad bland de anställda.
84

 

Användningen av positiv särbehandling kan på så sätt ses som ett verktyg för att öka 

mångfalden inom företag. Även om de ovan nämnda företagen som arbetar på olika sätt 

gällande rekrytering av kvinnliga chefer inte direkt arbetar med positiv särbehandling kan 

deras försök att få fler kvinnor i högre befattningar ändå liknas vid sådan särbehandling. 

Problemet som uppstår när företag arbetar aktivt för att minska diskriminering inom vissa 

kategorier (i detta fall kön och mer specifikt kvinnor) är att andra grupper kan bli 

diskriminerade istället. Von Bergen et al. menar att sådan ”omvänd diskriminering” till 

exempel yttrar sig genom att vita män skjuts undan och inte känner att de har samma chans till 

anställning för att andra grupper prioriteras i företagens mångfaldsarbete.
 85

 Sådant behöver 
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företagen ha i åtanke när de arbetar med mångfald. Det är viktigt att arbeta aktivt för att 

minoriteter i samhället ska få arbete men samtidigt bör inte majoriteten glömmas bort. I 

sådana fall kan mångfaldsarbetet istället för att leda till något gott snarare skapa fler problem 

för såväl företag som samhället de verkar i. För att ytterligare påvisa vikten av detta kan man 

se till Nilsson-Fägerlind som menar att mångfald kräver noggrann och konstant 

uppmärksamhet för att mångfaldsarbetet ska vara positivt för företag och kunna förbättra 

deras prestationsförmåga.
86

 Förutom att de nämnda fem företagen arbetar mycket gällande 

kategorin kön och att ICA arbetar med kategorin funktionshinder nämner KF-koncernen och 

Kappahl också en del aspekter kring kategorin etnicitet. Kring etnicitet skrivs det dock inget 

om hur företagen arbetar praktiskt med kategorin. Även när det gäller ålder är det, som redan 

nämnts, enbart två företag som nämner det mer än i definitionen och även där är det bara en 

uppställning kring åldersfördelningen som visas. Övriga kategorier verkar således inte vara 

lika viktiga att arbeta med som kategorin kön. Detta är något som stämmer överens med vad 

Mlekov och Widell har uppmärksammat, nämligen att den politiska ambitionen (att 

funktionsnedsatta, invandrare, äldre med flera ska integreras i arbetslivet) som finns i Sverige 

tyvärr inte motsvaras av det konkreta handlandet på arbetsplatser.
87

 

 

4.3. Motiv bakom mångfaldsarbete 

 

För att till fullo kunna avgöra hur företagen presenterar sitt strategiska synsätt på mångfald i 

sina årsredovisningar studeras slutligen de motiv som ligger bakom företagens 

mångfaldsarbete. Företagen nämner många olika fördelar med mångfald och mångfaldsarbete 

i sina årsredovisningar och det är dessa fördelar som kan ses som deras bakomliggande motiv 

för att införa och arbeta med mångfaldsarbete. En av de aspekter som fyra av de tio 

företagen
88

 nämner gällande deras motiv har att göra med de olikheter som människor har och 

bidrar med till företaget. Mlekov och Widell menar att företag kan skapa en produktiv miljö 

genom att dra nytta av medarbetarnas olikheter.
89

 KF-koncernen, KappAhl och Swedbank ser 

medarbetarnas olikheter som tillgångar och framgångsfaktorer som på olika sätt förbättrar för 

företaget. Vilket i sin tur innebär att deras syn på mänskliga olikheter kan kopplas till Mlekov 

och Widells på så sätt att företagen ser olikheterna som något som förbättrar företaget, vilket 

en produktiv miljö kan göra. Till exempel nämner KF-koncernen att olikheter förbättrar för 
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företaget genom att en bra mix i företagets arbetsgrupper skapar en bra och lönsam 

arbetsdynamik.
90

 KappAhl har ett liknande synsätt då de skriver att variation (som kan 

kopplas till olikheter) skapar lust, idéer och nya arbetssätt som är smartare än de gamla.
91

 

Slutligen menar Swedbank att en miljö där alla får utnyttja sin fulla potential skapas genom 

att medarbetarnas olikheter värdesätts.
92

 Här kan man se att ICAs synsätt liknar Swedbanks då 

de skriver att de kan (via sitt projekt ”Vi kan mer”) bidra till ett samhälle där alla får ta del 

och utvecklas till sin fulla potential, även om varje individ har olika förutsättningar.
93

 På så 

sätt kan vi se att även om ICA inte nämner företagets förbättring, utan snarare samhällets, att 

användningen av mänskliga olikheter är av stor vikt för att kunna förbättra företag. Båda 

företagen talar också om att deras medarbetare ska ha möjlighet att använda sin fulla 

potential. Kandola och Fullerton menar att företag måste se till att deras medarbetare känner 

sig värderade och att deras förmågor används till fullo för att företaget ska kunna uppnå 

organisatoriska mål.
94

 De motiv som företagen skriver om i sina årsredovisningar gällande de 

mänskliga olikheterna har därmed också en koppling till att företagen vill kunna uppnå de mål 

som de har satt upp. Om företag inte lyckas förstå vikten av de olikheter deras medarbetare 

har och hur de kan användas på rätt sätt för att alla ska kunna nå sin fulla potential verkar det 

också vara så att företaget i sig inte heller kan nå sin fulla potential. Mångfaldsarbetet är 

därmed väldigt viktigt eftersom det enligt Mlekov och Widell används för att ta tillvara på de 

mänskliga resurserna inom organisationer på ett mer effektivt sätt och samtidigt är ett verktyg 

för att kunna leda dessa resurser.
95

  

 

Även Apoteket och Ericsson skriver att deras motiv för mångfaldsarbete är förankrade i 

mänskliga faktorer. Ericsson ser mångfald som en styrka då alla människor via 

mångfaldsarbete ges samma möjligheter.
96

 Apoteket arbetar å andra sidan med mångfald för 

att kunna ta tillvara den mångfald och entreprenörskraft som finns inom företaget.
97

 Drivande 

faktorer bakom initiativ är huvudsakligen en förbättrad personalanvändning, menar Kandola 

och Fullerton.
98

 Det här stämmer överens med såväl Apoteket och Ericsson som de övriga 

fyra företag som nämndes i föregående stycke. Detta eftersom alla de aspekter som företagen 
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nämner i sina årsredovisningar till syvende och sist handlar om att kunna förbättra de sätt som 

personalen används på. Vidare menar Kandola och Fullerton att den andra drivande faktorn 

bakom initiativ till mångfaldsarbete är relevant lagstiftning. Genom förbättrad 

personalanvändning kan företag optimera sin personal och dess kunskaper men lagstiftningen 

innebär å andra sidan att företag måste anpassa sig för att undvika bötfällning.
99

 Vi blir 

därmed tveksamma över vilken av de två drivande faktorerna som ligger bakom företagens 

motiv till att införa ett mångfaldsarbete. Kanske kan det vara så att den gällande lagstiftningen 

var startskottet som gjorde att företagen valde att införa mångfaldsarbete i sin verksamhet och 

att det i sin tur ledde till en förståelse för att mångfaldsarbetet även möjliggör en bättre 

personalanvändning inom företagen. Den ökade förståelsen för vikten av att arbeta med 

mångfald verkar sedan ha blivit den viktigare faktorn.  

 

Andra motiv som också har upptäckts i företagens årsredovisningar behandlar de 

konkurrensfördelar som kan uppnås genom mångfaldsarbete. Wilson menar att mångfald 

lönar sig genom att det ger företagen konkurrensfördelar i kampen om att locka samt behålla 

duktiga medarbetare och vinna marknadsandelar.
100

 Volvo, Swedbank och ICA har 

gemensamt att de alla arbetar med mångfald för att skapa ett gott arbetsgivarrykte.
101

 Posten 

skiljer sig från dessa tre då de inte nämner ordet arbetsgivarrykte men de beskriver att de har 

som mål att alla deras medarbetare ska känna stolthet över att arbeta för dem.
 102

 Målet att 

skapa ett gott arbetsgivarrykte kan kopplas till det Wilson menar när hon skriver om att 

företag, via mångfaldsarbete, kan få konkurrensfördelar genom locka till sig duktiga 

medarbetare. Det kan också kopplas till möjligheten att behålla skickliga medarbetare genom 

att, som i Postens fall, med hjälp av mångfaldsarbete öka stoltheten bland dem. Detta innebär 

att företagen inte enbart vill förbättra sin personalanvändning utan de vill också genom 

mångfald se till att erhålla fler duktiga medarbetare samtidigt som de får dessa till att stanna 

kvar i företaget.  

 

Alla de motiv och fördelar som har diskuterats ovan behöver slutligen även analyseras mer 

kritiskt. Till skillnad från en del av de aspekter som nämnda författare har beskrivit gällande 

mångfald påpekar Wrench att studier gällande effekter av mångfald kan ifrågasättas eftersom 
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den mesta av forskningen som säger att det är lönsamt har gjorts i laboratorier eller klassrum 

och därför inte riktigt kan avgöra de effekter som mångfald har i ett verkligt företag.
103

 Hans 

syn visar oss att de motiv som företagen har gällande mångfaldsarbete och dess fördelar 

kanske inte är hundra procentigt bevisade. Om studier genomförs i laboratorier eller klassrum 

kan de fördelar dessa har fastställt inte till fullo kan sägas vara sådana som verkliga företag 

erhåller. Frågan som väcks blir då på vilket sätt företagen har kommit underfund med de 

fördelar som de nämner i sina årsredovisningar? Om företagen själva har studerat de effekter 

och fördelar som de nämner att mångfaldsarbete ger i egna miljöer och med egen personal får 

påståendena en större validitet. Om fördelarna de nämner istället är tagna från andra studier 

kan dessa vara sådana som har genomförts i laboratorier eller klassrum. Det innebär att det i 

företagens verksamhet inte automatiskt behöver betyda att de nämnda fördelarna erhålls. Det 

här kan både bero på att fördelarna kan ha blivit bevisade i laboratorier men också för att 

sådana fördelar som företagen nämner också kan kopplas till andra faktorer som inte berör 

mångfald.  

 

4.4. Summering av kapitlet 

 

Det här kapitlet har visat oss att det strategiska synsättet på mångfald inom de tio studerade 

företagens årsredovisningar grundar sig i en definition på mångfald. De flesta av de tio 

studerade företagen har valt att utgå från diskrimineringslagen när de definierar mångfald. När 

det gäller uppställning av den personalfördelning som företagen har visade det sig att de 

företag som valt att presentera en sådan uppställning främst fokuserat på att redovisa 

könsfördelningen, även om ett par även visade åldersfördelningen. De tio företagen arbetar på 

många olika sätt med mångfald. Några exempel på de aktiviteter som företagen arbetar med är 

olika projekt, rekrytering av kvinnor till högre befattningar och rekrytering av män. Det 

strategiska synsättet upptäcktes också genom de olika motiv till mångfaldsarbete som 

företagen nämner i sina årsredovisningar. Exempel på motiv som leder till den strategiska 

synen är rådande lagstiftning, attrahera duktiga medarbetare, positivt arbetsgivarerykte samt 

att erhålla konkurrensfördelar.  
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5. Mångfaldsintentioner 

 

I detta andra kapitel inom den avhandlade delen av uppsatsen kommer vi att fördjupa oss i de 

anledningar och arbetssätt som finns gällande mångfald. Genom att studera och analysera vårt 

valda fallföretag, ICA, kan en djupare förståelse för mångfaldsarbete inom företag uppnås. 

För att uppnå denna förståelse har vi valt att utgå från ICAs årsredovisning från 2009 och de 

intervjuer som gjorts med högre uppsatta inom företaget. Detta ställs i sin tur mot de teorier 

som nämns i den teoretiska referensramen samt en fördjupning av dessa. Kapitlet syftar till att 

frågan hur och varför ICA arbetar med mångfald ska besvaras.  

 

5.1. Mångfald inom ICA 

 

Under de två intervjuer som gjordes med personer från högre befattningar inom ICA fick vi 

reda på att mångfaldsfrågor är något som företaget alltid har arbetat med. Enligt Lisa har de 

gjort det i minst 20 år
104

, vilket även Louise nämner.
105

 Mångfaldsarbetet är något som hela 

tiden finns med i företagets dagliga arbete.
106

 Wrench menar att mångfald är något som kräver 

noggrann och konstant uppmärksamhet för att kunna vara något positivt och förbättra 

prestationsförmågan inom företag.
107

 Om det i följande analys visar sig att mångfaldsarbete är 

en del av ICAs dagliga arbete kan det därmed leda till att företaget erhåller positiva resultat av 

mångfaldsarbetet, vilka i sin tur kan förbättra arbetsförmågan i hela företaget. Om det däremot 

visar sig att mångfaldsarbete inte arbetas med dagligen inom ICAs verksamhet behöver 

företaget, enligt vad Wrench menar, använda fler resurser för att mångfaldsarbetet ska kunna 

vara användbart för företaget. På så sätt kan mångfaldsarbetet via noggrann och kontinuerlig 

uppmärksamhet också i sin tur bidra till att företaget utvecklas och förbättras. 

 

5.2. Mångfaldsprojekt 

 

I ICAs årsredovisning för 2009 kan man läsa att de har startat ett projekt som heter ”Vi kan 

mer” tillsammans med Samhall, ICA-handlarnas Förbund, SKL och Glada Hudik.
108

 Under 
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intervjun med Lisa berättade hon att företaget insett att de inte var tillräckligt bra på att 

rekrytera personer med funktionsnedsättning och därför startade projektet. Enligt henne ligger 

projektets fokus på att ICA inom de närmsta tre åren ska försöka att rekrytera minst 500 

personer med olika sorters funktionsnedsättning.
109

 Något som också går att läsa i företagets 

årsredovisning. ICA skriver även i sin årsredovisning att de ser projektet som ett sätt att bidra 

till ett samhälle som alla människor får vara en del av och där de kan utvecklas till sin fulla 

potential, även om de har olika förutsättningar. I årsredovisningen skriver företaget att det 

handlar om att tro på människor, det vill säga att alla ska få samma chans att bli sedda och 

hörda.
110

  

 

Under intervjun med Lisa berättade hon även om andra delprojekt som ingår i ICAs 

mångfaldsarbete men som inte nämns i deras årsredovisning. Ett projekt kallas för ”Bergsjön” 

och det går ut på att hjälpa ungdomar, ofta med invandrarbakgrund, som har svårt att ta sig in 

på arbetsmarknaden genom att erbjuda dem en yrkesutbildning samt en praktikplats. ICA har 

hittills med hjälp av bland andra Ung och Trygg i Göteborg genomfört fem utbildningar med 

mellan 15 och 20 ungdomar. Under utbildningstiden som är på sex månader får ungdomarna 

praktisera i olika ICA butiker och de flesta har fått jobb i någon av butikerna efter 

utbildningen slut. Om de lyckas slutföra utbildningen samt få ett jobb efteråt så har ICA och 

deras samarbetspartners också hjälpt dem att få ett förstahandskontrakt på en bostad. Just nu 

finns projektet endast i Göteborg men det är även på väg att startas upp i Stockholm, Västerås 

och Norrköping.
111

 Ett annat delprojekt som ICA arbetar med är en satsning på att utveckla 

fler kvinnliga handlare (butiksägare). Det är en specialsatsning som startades efter ett 

konstaterande att de flesta ICA-handlare är män. För att få fler kvinnor att gå på de 

förberedande utbildningar som finns för att bli handlare gör företaget riktade satsningar med 

bland annat stipendier och kvinnliga mentorer för att fler kvinnor ska vilja prova på och bli 

handlare.
112

 

  

Det faktum att ICA arbetar med fler projekt än som beskrivs i deras årsredovisning antyder att 

deras mångfaldsarbete har en praktisk natur. Enligt Nilson-Fägerlind fokuserar de flesta 

svenska företag som arbetar med mångfald främst på etnicitet och kön. En del inkluderar även 

                                                 

109
 Intervju Lisa  

110
 ICAs årsredovisning 2009 s. 25 

111
 Intervju Lisa  

112
 ibid.  



35 

 

ålder och nämner också sexuell läggning och funktionsnedsättning men dessa två har en 

mycket begränsad praktisk betydelse i mångfaldsarbetet inom företag.
113

 Här visar ICA att de 

tar mångfaldsarbetet ett steg längre än många andra svenska företag. Genom sitt projekt ”Vi 

kan mer” har företaget utökat sitt praktiska arbete med mångfald till att  inte bara gälla kön 

och etnicitet utan även funktionsnedsättning. Samtidigt bidrar projektet ”Bergsjön” också till 

att företaget utökar sitt praktiska arbete med mångfald. Genom att hjälpa ungdomar att få 

arbete inom företaget kan man se att ICA har lyckats få sitt mångfaldsarbete att även gälla 

ytterligare en kategori, nämligen ålder. Det tyder på att ICA är ett företag som förutom att 

enbart nämna och inkludera olika kategorier i sin definition av mångfald också har lyckats 

utveckla strategier som har lett till att mångfaldsarbetet har fått en ökad praktisk innebörd.  

 

Utifrån detta ställer vi oss frågan varför det är så pass många svenska företag som inte arbetar 

praktiskt med fler kategorier än kön och etnicitet? I föregående kapitel framkom det, i 

enlighet med det som Nilson-Färgerlind tar upp, att nästan alla av de tio företag som 

studerades valde att enbart fokusera på en eller två kategorier av mångfald (kön och/eller 

etnicitet). Om mångfaldsarbete ska kunna vara mer utvecklat och framgångsrikt borde det 

kanske finnas fler praktiska handlingar gällande övriga kategorier såväl som kön och etnicitet. 

Med tanke på att ICA, med de olika projekten, visar att de är villiga att arbeta praktiskt med 

mångfald på fler än endast ett par plan, finns det kanske möjligheter för företaget att i 

framtiden utveckla sitt mångfaldsarbete ytterligare för att inkludera alla de kategorier som 

enligt dem tillhör mångfald. Under intervjun med Lisa nämnde hon till exempel att det finns 

projekt gällande mångfald inom företaget som fortfarande utvecklas och som ännu inte har 

blivit en del av basarbetet.
114

 Hon nämnde dock inte vad dessa projekt handlar om. För att det 

praktiska mångfaldsarbetet ska bli fulländat och stämma överens med ICAs definition och 

förhoppningar gällande mångfald kan man tänka sig att dessa projekt borde behandla någon 

av de övriga kategorierna. Detta för att kunna utöka sitt mångfaldsarbete och inte enbart 

fokusera på de kategorier som de redan arbetar med. Samtidigt är det viktigt för ICA att inte 

avsluta de pågående projekten när de ursprungliga målen har uppnåtts. Istället skulle företaget 

kunna utveckla nya metoder inom projekten för att kunna sätta nya mål när de ursprungliga 

uppnåtts. På så sätt blir mångfaldsarbetet något som arbetas med kontinuerligt och som 

ständigt utvecklas, vilket i sin tur gör att ICA till fullo kan dra nytta av mångfalden som finns 

inom verksamheten. Här kan vi tydligt se hur intersektionalitet, som tidigare nämndes i 
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inledningen, är en viktig del av studier som behandlar olika kategorier som till exempel 

etnicitet, ålder och kön. Det är inte ofta som en person enbart tillhör endast en av de 

kategorier som ingår inom mångfald. De olika kategorierna samverkar med varandra till 

exempel genom att en person både är kvinna och har etnisk bakgrund. I ICAs fall är projektet 

”Bergsjön” ett bra exempel på detta då projektet syftar till att få in ungdomar med etnisk 

bakgrund. På så vis täcks två kategorier, ålder och etnicitet, in i samma projekt.  

 

Även om ICA har lyckats implementera kategorin ålder i sitt mångfaldsarbete har de dock 

enbart koncentrerat sig på ungdomar. Kategorin ålder innefattar hela åldersspannet för 

arbetsföra människor i samhället. Därmed är det viktigt för företag att inte fokusera för 

mycket på enbart en underkategori inom respektive kategori. Äldre personer är en 

underkategori av ålder precis som ungdomar är. Fokuset behöver därmed breddas för att 

verksamheten till fullo ska kunna arbeta med alla underkategorier. Samtidigt har de övriga 

kategorierna också olika underkategorier. Till exempel arbetar ICA, som redan nämnt, med 

ungdomar med invandrarbakgrund. Även om detta täcker in kategorin etnicitet har den 

svenska etniciteten glömts bort. När företag arbetar med mångfald är det viktigt att alla 

kategorier och underkategorier representeras inom mångfaldsarbetet, vilket gör att ICA inte 

bör glömma bort till exempel svenskar och äldre. Samtidigt gäller det att inte glömma bort att 

en person kan karaktäriseras inom samtliga kategorier till exempel: en äldre, utländsk, judisk 

och homosexuell man med funktionsnedsättning. Alla dessa kategorier samverkar därmed 

med varandra inom samma människa. Att fokusera på enbart en eller ett par av dessa 

kategorier gällande den personen kan göra att företaget går miste om erfarenheter och 

kunskaper som kan kopplas till en av de övriga kategorierna. Till exempel kan fokus ligga på 

etnicitet och ålder vilket gör att de övriga kategorierna (religion, sexuell läggning och 

funktionsnedsättning) åsidosätts. Genom att tänka intersektionellt istället för att fokusera på 

en eller ett par kategorier kan göra att mångfaldsarbetet blir mer omfattande och på så vis 

kanske även mer framgångsrikt. 

 

Genom att arbeta på det viset kan det vara enklare för företag att utveckla ett välfungerande 

mångfaldsarbete. Samtidigt är det också så att kategorierna som ingår under mångfaldsarbete 

också samverkar med varandra när människor som tillhör olika kategorier möts. Detta är 

viktigt för företagen att förstå när de arbetar med mångfald eftersom svårigheter kan uppstå 

när personer inom olika kategorier möts. Att införa projekt gällande till exempel 

funktionshinder, som i ICAs fall, är ett bra initiativ till mångfaldsarbete men det är viktigt att 
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minnas att de nya personerna som får arbete inom företaget ska samverka tillsammans med 

den personal som redan arbetar där. Eftersom det innebär att många olika kategorier (kön, 

ålder, etnicitet, funktionsnedsättning med mera) kommer att behöva samverka med varandra 

är det därmed också viktigt för företag att inte glömma bort de övriga kategorierna när projekt 

gällande en eller ett par kategorier införs i verksamheten.  

 

5.3. Motiv och fördelar 

 

I föregående kapitel diskuterades ett antal motiv som företag har för att arbeta med mångfald 

såväl som de fördelar de anser sig få av mångfaldsarbetet. ICA var ett av de företag som skrev 

att de ville att alla människor, oavsett deras olika förutsättningar, skulle få möjligheten att 

utvecklas till sin fulla potential. Detta stämmer till viss del överens med det som framkom i 

intervjuerna med de högre uppsatta inom ICA. Enligt Louise arbetar ICA med mångfald 

eftersom personers olikheter bidrar till ett mer komplett företag.
115

 Därmed stämmer ICAs 

synsätt på mångfaldsarbetets fördelar också överens med de tre av de tio företagens (KF-

koncernen, Swedbank och KappAhl) syn. Som vi uppmärksammade i föregående kapitel 

ansåg dessa tre företag att medarbetares olikheter är framgångsfaktorer och tillgångar som 

företag har användning av i sin verksamhet. Genom intervjun med Louise förstod vi därmed 

att ICA också är ett företag som ser sina medarbetares olikheter som en styrka och fördel samt 

som ett motiv till att företaget arbetar med mångfald. Att människors olikheter leder till 

fördelar för ett företag kan, enligt det Kandola och Fullerton skriver, ses som en indirekt 

fördel av mångfald då fördelen även påverkas av andra aspekter såväl som mångfald.
116

 

Eftersom det inte bara är människors olikheter som påverkar företag på ett positivt sätt utan 

även deras kunskaper och erfarenheter blir således människors olikheter en indirekt fördel för 

ICA. Mlekov och Widell menar att mångfaldsarbetet är viktigt för företag eftersom det hjälper 

dem att ta tillvara på de mänskliga resurser som finns inom verksamheten på ett mer effektivt 

sätt. De ser även mångfaldsarbete som ett måste för att kunna leda dessa resurser.
117

 Det 

betyder att ICA behöver använda sitt mångfaldsarbete för att kunna ta tillvara på de mänskliga 

olikheter som finns inom företaget för att de ska kunna bli en fördel. För att de mänskliga 

olikheterna ska kunna bidra till ett förbättrat mångfaldsarbete och inte ses som en indirekt 

fördel måste dessa därmed ledas av företaget. Louise nämnde också att de även arbetar med 

                                                 

115
 Intervju Louise  

116
 Kandola& Fullerton, 1998, s. 35 

117
 Mlekov & Widell, 2008, s. 7-8 



38 

 

mångfald på grund av den lagstiftning som finns i Sverige förutom för att de anser att de har 

mycket att vinna på mångfaldsarbete.
118

 Även här kan vi blicka tillbaka på föregående kapitel 

där det framkom att rådande lagstiftning är en drivande faktor för införandet av 

mångfaldsarbete inom företag då det annars kan leda till att företag blir bötfällda. ICA 

förnekar därmed inte att lagstiftningen är ett av de motiv som de har för att arbeta med 

mångfald. 

 

Det sista som Louise nämnde i ovanstående förklaring är att ICAs motiv bakom 

mångfaldssatsningar också grundar sig i att företaget upplever att de har mycket att vinna på 

mångfaldsarbete. Detta är något som stämmer överens med vad McCuiston et al. menar, 

nämligen att företag med stor sannolikhet inte kommer att arbeta med mångfald om de känner 

att det inte gynnar företaget rent vinstmässigt.
119

 Det är något som också kan ses inom ICA då 

de i sin årsredovisning skriver att de genom att bland annat värna om mångfald kan skapa en 

långsiktig lönsamhet för företaget.
120

 Tillsammans med det som Louise, vid frågan om vilka 

motiv ICA har med sitt mångfaldsarbete, nämnde gällande företagets vinstmöjligheter med 

mångfaldsarbete
121

 blir det ännu tydligare att företaget åtminstone till viss del arbetar med 

mångfald för sin egen vinnings skull. Att mångfaldsarbete leder till vinst för företag är också 

enligt vissa kritiker en negativ aspekt. Detta för att kritikerna anser, enligt Wrench, att 

mångfaldsarbete har blivit en affärsstrategi, vilket i sin tur har gjort att betydelsen av lika 

möjligheter inte längre är ett moraliskt och etiskt problem. På så sätt anses mångfaldsarbete 

enligt vissa kritiker vara något som avlägsnar den moraliska plikten från handlingar som leder 

till lika möjligheter.
122

 Vi kan förstå den kritiken som förs fram angående att mångfaldsarbete 

ses som en affärsstrategi. Att den moraliska plikten ska avlägsnas är inte bra för någon men 

samtidigt innebär mångfaldsarbete, trots den affärsstrategiska utgångspunkten, att fler 

människor får en chans i arbetslivet. Som exempel på detta återgår vi ännu en gång till ICAs 

projekt då de har gett (eller kommer att ge) olika typer av människor större möjligheter inom 

arbetslivet. Som det framkom i föregående kapitel, ger andra typer av mångfaldssatsningar 

(som till exempel ledarskapsprogram för kvinnor) också en möjlighet för personer att 

utvecklas inom verksamheter. Här kan vi därmed konstatera att även om mångfaldsarbete har 

blivit en affärsstrategi, något som kan ses som negativt då det på så vis kanske även har 
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avlägsnat den moraliska plikten för arbete med lika möjligheter, ändå inte enbart är dåligt då 

det trots allt bidrar till att fler människor får chanser inom arbetslivet. 

 

ICA ser dock inte enbart vinstaspekten som ett motiv till dess mångfaldsarbete. Lisa menar att 

företaget genom mångfald, på ett strategiskt plan, vill bredda sin kompetens och få en 

blandning av olika människor i sina arbetsgrupper. Hon menar att med en bred mångfald får 

företaget även en bred kompetens. Det är också viktigt att företaget har en bred mångfald 

eftersom de arbetar med och möter kunder dagligen.
123

 Louise är inne på samma bana och 

menar att ICA arbetar med mångfald eftersom personers olikheter bidrar till ett mer komplett 

företag.
124

 Nilsson-Fägerlind menar dock att det inte räcker att endast rekrytera olika 

människor till ett företag. Enligt henne handlar inte mångfaldsarbete enbart om att öka 

mångfalden i arbetskraften. Organisationskultur, ledarskap, medarbetarskap, strukturer och 

processer måste också utvecklas eftersom dessa aspekter påverkar varandra. Om kultur, 

ledarskap, medarbetarskap och strukturer samt processer inte utvecklas med den ökade 

mångfalden i arbetskraften är det en stor risk att potentialen inom arbetskraften går 

förlorad.
125

 Det betyder att det således inte räcker att ICA rekryterar människor som tillhör de 

olika kategorierna inom mångfald. De behöver även utveckla en företagskultur, ett ledarskap 

samt olika strukturer som tillsammans kan utnyttja medarbetarnas olikheter. Genom detta kan 

de dra nytta av medarbetarnas kunskaper och erfarenheter på ett sätt som skapar den 

kompetens som företaget vill nå genom mångfald. 

 

Enligt Wilson är mångfaldsarbete avsett att utveckla samtliga medarbetares talanger och 

skapa en trevligare arbetsmiljö.
126

 Detta är något som överensstämmer med en del av ICAs 

syn på mångfald. I företagets årsredovisning kan man läsa att mångfaldsarbete påverkar ICAs 

attraktionskraft som arbetsgivare på ett positivt sätt. Företaget vill med sitt mångfaldsarbete 

ge alla samma möjligheter vid rekrytering och till utveckling i sitt arbete oavsett kön, sexuell 

läggning, religion, ålder, etnisk eller nationell bakgrund eller eventuellt handikapp.
127

 Wilson 

skriver också att mångfaldsarbetet, enligt många experter inom området, lönar sig i den 

bemärkningen att de ger företag konkurrensfördelar i kampen om att locka samt behålla 
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duktiga medarbetare och vinna marknadsandelar.
128

 McCuiston et al. förlänger det 

resonemang som Wilson för fram då de menar att den största förlusten för ett företag som inte 

arbetar med mångfald är att företaget förlorar potentiella företagskunder på tillväxtmarknader. 

Kunderna väljer istället att vara mer lojala gentemot andra företag som arbetar med mångfald 

och förstår deras kultur samt behov.
129

 Om det förhåller sig så som Wilson och McCuiston et 

al. poängterar blir mångfaldsarbetet ännu viktigare för företag att utveckla till fullo. För att 

ICA ska kunna påverka sin attraktionskraft som arbetsgivare via sitt mångfaldsarbete blir det 

ännu viktigare att arbeta ur ett bredare perspektiv. Genom det bredare perspektivet kan de 

undvika att enbart lägga fokus på en del av de olika kategorierna som företaget vill arbeta 

med inom mångfald. På så sätt kan ICA via sitt mångfaldsarbete uppnå det mål som de 

nämner i sin årsredovisning, nämligen att möjliggöra att alla får samma chans vid rekrytering.  

 

5.4. Summering av kapitlet 

 

Det här kapitlet har bidragit till att frågan; hur och varför arbetar företag med mångfald?, har 

kunnat besvaras. Genom att studera vårt fallföretag ICA, har vi ökat förståelsen för arbetssätt 

inom mångfaldsarbete samt de motiv som ligger bakom dessa. Företagets arbetssätt inom 

mångfaldsarbetet grundar sig i olika projekt. Arbetet har därmed en praktisk natur och ICA 

visar även att de arbetar inom fler kategorier än många andra svenska företag. Däremot 

behöver de arbeta med ytterligare kategorier då dessa samverkar med varandra. ICAs motiv 

för att arbeta med mångfald är rådande lagstiftning, att det genererar vinst och 

konkurrensfördelar samt för att bredda kompetensen genom att använda människors olikheter. 
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6. Olika perspektiv på mångfaldsarbete   

 

I detta sista kapitel inom den avhandlande delen av uppsatsen kommer vi att undersöka om 

ledningens perspektiv skiljer sig åt från mellanchefernas och butiksmedarbetarnas. Genom att 

studera och analysera de svar vi erhållit från våra respondenter under studiens gång kan vi 

avgöra om perspektiven skiljer sig åt. Samtidigt kan även en förståelse för hur de eventuella 

perspektiven skiljer sig åt uppnås. Slutligen bidrar kapitlet även till att utröna anledningen till 

de eventuella skillnaderna samt de problem som dessa kan skapa. 

 

6.1.  Mångfaldsdefinitioner 

 

Det sätt som de två personerna med högre befattningar inom ICA definierar mångfald på 

överensstämmer med ICAs årsredovisning som togs upp i det fjärde kapitlet förutom en 

kategori, nämligen religion. De definierar således mångfald med utgångspunkt i kön, etnicitet, 

ålder, sexuell läggning och funktionsnedsättning.
130

 Även handlaren Martin nämner mångfald 

som något som är kopplat till människors olikheter.
131

 Malin, som är personalchef i en ICA 

butik, utvecklar definitionen ytterligare när hon nämner att mångfald är något som ska spegla 

samhället inom företaget. Hon menar att den variation av människor som finns representerad i 

samhället också ska synas bland de personer som arbetar inom företaget.
132

 Detta i sin tur 

innebär att deras definitioner av mångfald till viss del stämmer överens med såväl 

diskrimineringslagen samt Nkomo och Taylors definition att mångfald är att det ska finnas en 

mix av personer med olika gruppidentiteter inom företag.
133

 Medarbetarnas syn var dock av 

en annan natur. Berith som arbetar i butik tänker på mångfald som gemenskap, en sorts en för 

alla, alla för en mentalitet.
134

 För kassörskan Belinda är det den sociala biten och hon ser 

människor som väldigt betydelsefulla.
135

 Björn, som är mejeriansvarig i en butik, tycker att 

mångfald bland annat handlar om människor och att det är något som behövs i allt.
136

 På så 

sätt kan vi se att definitionerna på mångfald och vad den innebär för de olika respondenterna 

skiljer sig åt mellan dem. Vi kan också se att det finns likheter mellan mellanchefernas synsätt 

på mångfald och de högre befattningshavarnas. Av detta kan vi se att definitionen av 
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mångfald och det synsätt som finns har kommunicerats från högre befattningar till de 

mellanchefer som är verksamma i butik. Däremot skiljer sig butiksmedarbetarnas synsätt 

avsevärt från både mellanchefernas och de högre befattningshavarnas. Det här kan betyda att 

ICA har lyckats överföra definitionen av mångfald från högre befattningshavare till 

mellanchefer men att de i sin tur inte har lyckats kommunicera den vidare till 

butiksmedarbetarna. Därmed kan det även vara så att det har brustit i de processer som krävs 

för att mångfaldsarbetet ska genomsyra hela företaget, vilket kommer att diskuteras närmare i 

kommande avsnitt.  

 

6.2. Från ledning till medarbetare 

 

Något som uppmärksammades under de intervjuer som genomfördes med medarbetare i butik 

var att många inte visste hur företaget arbetar med mångfald eller om det ens fanns ett 

mångfaldsarbete. Belinda antar att företaget gör det men kan inte ge några exempel på hur det 

går till. Enligt henne har hon varken fått någon information om mångfald eller deltagit i något 

gällande mångfaldsarbete.
137

 Björn är också oviss om företaget arbetar med mångfald och har 

inte heller deltagit i någon aktivitet som är kopplad till mångfaldsarbete.
138

 Att medarbetarna 

är osäkra på hur mångfaldsarbetet ser ut i företaget och om det överhuvudtaget finns kan 

grunda sig i att ledningen inte involverar medarbetarna i mångfaldsarbetet. Både Martin och 

Malin betonar att mångfaldsfrågor är något som ofta diskuteras av ledningen men inte 

kommuniceras vidare till medarbetarna.
139

 Detta är även något som Magdalena upplevt. Hon 

nämner att hon tycker att ledningen arbetar med mångfald men att det inte är något som märks 

bland medarbetarna.
140

 Mlekov och Widell skriver om vikten av att medarbetare känner till 

företagets mångfaldsarbete. För att medarbetarna ska känna till ledningens syn på och strävan 

efter mångfald måste det engagemang som de har vara aktivt, synligt och kontinuerligt samt 

kommuniceras i borde ord och handling.
141

  

 

Intervjuerna visar på att butiksmedarbetarna inte känner till ICAs definition av mångfald, hur 

företaget arbetar med mångfald eller om det överhuvudtaget finns ett mångfaldsarbete. ICAs 

mångfaldsarbete verkar därmed inte vara tillräckligt aktivt och synligt genom hela 
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verksamheten. Företaget har dock vissa aktiva och kontinuerliga mångfaldsinsatser, som till 

exempel ”Vi kan mer” eller en av de studerade butikernas hittills tioåriga samarbete med 

Samhall
142

, men medarbetarna förstår inte att dessa insatser är en del av företagets 

mångfaldsarbete. Anledningen kan vara att arbetet inte är tillräckligt synligt för alla anställda 

inom företaget eftersom det inte kommuniceras tillräckligt i vare sig ord eller handling som 

Mlekov och Widell menar är av yttersta vikt. Samtidigt är mellancheferna medvetna om att 

mångfaldsarbetet inte kommuniceras vidare till övriga anställda vilket innebär att det 

åtminstone har uppmärksammat att det möjligen skulle behöva kommuniceras vidare och inte 

bara stanna i ledningsgruppen.  

 

När projektets namn, det vill säga ”Vi kan mer”, nämndes under intervjutillfällena med 

mellancheferna och butiksmedarbetarna var det bara Martin som kände igen projektnamnet 

och projektets innebörd.
143

 De övriga kände inte igen projektnamnet men efter att vi förklarat 

för dem vad ”Vi kan mer” går ut på förstod de vad vi menade.
144

 Två av butiksmedarbetarna, 

Berith och Belinda, kopplade genast vår förklaring till den tv-reklam som ICA visat under år 

2009.
145

 Det visar att informationen om ICAs projekt inte har nått ut till företagets 

medarbetare via ledningen utan snarare genom en offentlig kanal som även personer utanför 

ICA har tagit del av. I sin tur innebär det att butiksmedarbetarna inte innehar mer information 

angående företagets mångfaldsprojekt än den övriga svenska befolkningen. Detta ger sken av 

att ICA snarare fokuserar på att informera omvärlden om att de arbetar med mångfald snarare 

än att informera sina egna anställda. Om det är så har företaget tyvärr gått ifrån en önskan om 

att skapa lika möjligheter för alla människor för att istället se på mångfald som enbart en 

affärsstrategi. Under intervjun med Lisa förstod vi dock att ICA har en genuin önskan om att 

sådana projekt ska arbetas med inom företaget för att fler ska få en chans till arbete.
146

 

Butiksmedarbetarna och mellancheferna ansåg dessutom att en sådan satsning är positiv.
147

 

Därmed förstår vi att ICA har infört projektet med goda intentioner. Däremot har den större 

satsningen på tv-reklam, snarare än satsningar på detaljerad information till företagets 

anställda, gjort att ”Vi kan mer” framstår mer som en uppvisning av att ICA är ”duktigt” än 

ett arbete som genomsyrar företaget.  
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6.3. Mångfaldssvårigheter 

 

Basset-Jones menar att mångfaldsarbete har utvecklats eftersom det uppfattas som mindre 

hotfullt och kontroversiellt jämfört med positiv särbehandling.
148

 I vår studie framkommer det 

dock genom intervjuer med samtliga mellanchefer
149

, samt genom studien av 

årsredovisningarna i kapitel fyra, att positiv särbehandling och kvotering är en del av 

mångfaldsarbetet inom svenska företag. Kan det bero på att mångfaldsarbete inte är lika 

utvecklat i Sverige som i USA eller är det nästan omöjligt att arbeta med mångfald utan att 

arbeta med kvotering och positiv särbehandling? En fråga som inte är särskilt enkel att 

besvara då synsätten inom vårt fallföretag skiljer sig åt. Mellancheferna Malin och Magdalena 

menar att de använder sig av kvotering och positiv särbehandling när det gäller att nyanställa 

personer till kassalinjen. De föredrar i dagsläget att rekrytera killar framför tjejer till 

kassalinjen eftersom de anser att det arbetar för få killar i kassan. De killar som rekryteras 

väljs både när kvalifikationerna mellan dem och tjejerna är likadana men även när de inte är 

det. Således väljs tjejer bort trots att de kan inneha mer erfarenhet och bättre 

kvalifikationer.
150

 Samtidigt klargör Lisa och Louise (högre befattningshavare) att ICA 

uttryckligen inte använder sig av kvotering vid rekrytering.
151

 Det innebär att det finns ett 

uppenbart glapp mellan ledningens intentioner och butikernas praktiska handlingar. Vad detta 

beror på har dock inte framkommit under intervjuerna men det kan vara ett bevis på att 

ledningen inte har lyckats framföra företagets grundläggande tankesätt gällande kvotering ner 

till de chefer som arbetar i företagets butiker. Till viss del kan detta grunda sig i att butikerna, 

enligt Lisa och Louise, drivs som egna företag. Samtidigt nämner de också att det finns 

riktlinjer och personalpolicys som butikerna ska använda som utgångspunkter.
152

 Vad vi kan 

förstå av deras utsagor är att anledningen till att vissa aspekter av mångfaldsarbetet inte har 

nått ner till mellancheferna beror på att butikerna är självstyrda. Däremot innebär inte det att 

ICA inte kan påverka butikernas praktiska mångfaldsarbete. Genom de policys och riktlinjer 

som företaget har utvecklat har de all möjlighet att uttrycka hur arbetet kan och bör förvaltas 

inom butikerna. Om ledningen anser att ICA inte ska arbeta med kvotering borde detta också 

vara införstått i företagets butiker. 
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En konsekvens av att arbeta med kvotering är något som kallas ”Pygmalion effekten”.  

Effekten uppstår när personer anställs eller befordras baserat på kvotering och inte för att de 

har rätt kompetens. Det är de förväntningar och fördomar som finns mot personer som anställs 

på grund av kvotering som gör att ”Pygmalion effekten” uppstår. Den innebär att individer 

som anställs på grund av kvotering presterar sämre än vad de är kapabla till. Till exempel 

visar en studie att kvinnor som anser att de har blivit anställda baserat på deras kön och inte 

deras kompetens tenderar att nedvärdera sina egna prestationer, välja lättare arbetsuppgifter 

samt nedvärdera andra kvinnor i organisationen.
153

 Att arbeta med kvotering är därmed inte 

alltid särskilt fördelaktigt. Eftersom kvotering kan föra med sig negativa aspekter, som till 

exempel ”Pygmalion effekten” anser vi att det blir viktigt för företag att kunna hitta bättre 

lösningar inom mångfaldsarbete. En annan negativ aspekt som kan komma ur kvotering 

uppdagades under intervjun med Malin. Hon berättade att kvoteringen av killar till kassan i 

har lett till att det i dagsläget arbetar så pass många killar att kvotering av tjejer till kassalinjen 

snart kommer att behövas. Liknande problem menar hon skulle kunna uppstå gällande ålder 

då det för tillfället rekryteras många äldre eftersom unga förut har varit överrepresenterade.
154

 

Kvoteringen leder således till att en ond cirkel skapas av att den ständiga uppkomsten av 

underrepresenterade kategorier konstant måste utjämnas. Det betyder att den kategori som vid 

det rådande tillfället är underrepresenterad premieras vid rekrytering framför kompetens. På 

så vis ökar också risken för att olika kategorier som till exempel kön och ålder reduceras till 

förenklade konstruktioner eftersom värdet av kategorierna överdrivs, som Wrench poängterar 

i sin artikel ”Diversity Management can be bad for you”
155

.  

 

Efter att ha studerat intervjutranskriberingarna noggrant upptäcktes således de nämnda 

problemen. Däremot var det väldigt svårt att få respondenterna att ge exempel på sådana 

problem som kan uppstå inom mångfaldsarbete. Alla respondenter talade väldigt positivt om 

mångfald och mångfaldsarbete men hade svårt att uttrycka problem som kan uppstå. Att 

företag tenderar att ignorera de problem som mångfaldsarbete är också något som Prasad och 

Mills har upptäckt.
156

 Wrench talar också om att problem som exkludering, konflikter, 

trakasserier och marginaliseringar fortsätter finnas inom företag även efter att 

mångfaldsarbete har implementerats.
157

 I ICAs fall skulle detta kunna bero på att anställda 
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inom företagets olika nivåer inte är lika insatta i hur och varför mångfaldsarbete ska 

genomföras inom företaget. Även om respondenterna gärna ville betona att mångfaldsarbete 

är positivt framkom det, efter en del lirkande från intervjuarna, att personerna trots allt kunde 

se en del negativa effekter som kan uppstå när man arbetar med mångfald. Ett exempel på en 

sådan effekt togs upp av Malin. Hon nämnde att en kulturkrock uppstod när en utländsk ung 

person av manligt kön anställdes i butiken. Han fick en kvinnlig chef men kunde inte ta 

direktiv från den chefen på grund av hennes kön, menade han. Slutligen blev butiken tvungen 

att omplacera personen så att denne istället fick en manlig chef.
158

 Broomé menar att sådana 

kulturkrockar är ett problem som ofta uppstår som en konsekvens av mångfaldsarbete. 

Anledningen grundar sig i att företag vill ta tillvara på personernas olikheter men det skapar 

svårigheter för de anställda som blir tvungna att arbeta tillsammans och möta varandras 

olikheter.
159

 För att undvika sådana problem så gott det går återvänder vi till tankesättet att 

ledningen måste implementera mångfaldsarbetet och göra att det blir en naturlig del av hela 

företaget, precis som Nilsson-Fägerlind menar.
160

 I kommande avsnitt behandlar vi ytterligare 

sådana tankesätt och arbetsinsatser som krävs för att mångfaldsarbete ska leda till positiva 

aspekter för företag som väljer att arbeta med det. 

 

6.4. Att lyckas med mångfaldsarbete 

 

Att lyckas med mångfaldsarbete och kunna erhålla positiva effekter av det är möjligt, det har 

vi redan i föregående avsnitt och kapitel kunnat konstatera genom såväl teorier som analyser 

av företagen som studerats i uppsatsen.  Å andra sidan har vi också upptäckt att en stor del av 

problemen med mångfaldsarbete i det valda fallföretaget grundar sig i att ledningen inte har 

kunnat sprida förståelse för mångfald genom hela verksamheten. Enligt Mlekov och Widell är 

det viktigt att ledningen har ett genuint engagemang i mångfaldsarbetet samt att de övriga 

medarbetarna också är engagerade, då mångfaldsarbetet inte kan kommenderas fram. De 

menar att ett top-down perspektiv måste kombineras med ett bottom-up perspektiv, det vill 

säga hela företaget måste genomsyras av mångfaldsarbetet för att det ska bli verkningsfullt.
161

 

I dagsläget har ICA därmed inte lyckats engagera såväl ledning som övriga medarbetare 

tillräckligt inom mångfaldsarbetet, trots de projekt som införts i verksamheten. Det verkar 
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även ha brustit både ur ett top-down perspektiv och ur ett bottom-up perspektiv. Vi har kunnat 

peka på att ledningen inte har lyckats överföra vare sig definitionen av mångfald eller hur 

företaget vill arbeta med mångfaldsfrågor. Detta innebär att informationen som behöver 

färdas genom ett top-down perspektiv inte har nått hela vägen fram. Samtidigt visar 

intervjuerna som har genomförts
162

 att ICA inte riktigt lyckats utveckla informationsflödet 

gällande mångfaldsarbete ur ett bottom-up perspektiv. Genom att butiksmedarbetarnas 

definitioner av mångfald skilde sig åt från övriga respondenter, samt att dessa inte verkade 

vara medvetna om att butiksmedarbetarna inte definierar mångfald på samma sätt som de gör, 

kan vi se att flödet av information inte har färdats nerifrån företaget upp till högre instanser. 

På så vis är bottom-up perspektivet inte heller använt till fullo inom ICAs mångfaldsarbete. 

På grund av att företaget inte har lyckats överföra information genom de två perspektiven 

verkar företaget ännu inte genomsyras av sitt mångfaldsarbete.  

 

Många av de författare som vi har hänvisat till genom uppsatsen betonar vikten av att företag 

som vill uppnå ett framgångsrikt mångfaldsarbete, där positiva effekter kan erhållas, måste 

leda och ta tillvara på medarbetares olikheter. Förutom ovan nämnda synsätt som Mlekov och 

Widell presenterar (att det också krävs ett bottom-up perspektiv)
163

 är det någorlunda 

problematiskt att hitta liknande resonemang gällande mångfaldsarbete. De flesta författarna 

menar, som vi redan uppmärksammat, att det är genom ledningens engagemang som 

mångfaldsarbetet kan bli framgångsrikt. Nilsson-Fägerlind menar dock, i enlighet med 

Mlekov och Widell, att mångfaldsarbetet behöver två aspekter; det individuella 

förhållningssättet hos medarbetarna och det organisatoriska stödet inom företaget. Med det 

individuella förhållningssättet menas hur arbetskamrater, chefer och underställda samt kunder 

bemöts av individer.
164

 Det organisatoriska stödet å andra sidan består av delar som vi redan 

nämnt; ledarskap, strukturer och processer. Exempel på sådana processer och strukturer är 

enligt Nilsson-Fägerlind bland annat rekrytering och karriär- samt kompetensutveckling.
165

  I 

likhet med Mlekov och Widells synsätt anser Nilsson-Fägerlind att företag behöver både det 

individuella förhållningssättet samt det organisatoriska stödet för att lyckas med 

mångfaldsarbetet.
166

 Skillnaden dem emellan verkar grunda sig i att Nilsson-Fägerlind betonar 
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att det organisatoriska stödet är viktigare eftersom en förändring av enbart det individuella 

förhållningssättet inte är tillräcklig för att kunna lyckas med mångfaldsarbetet.
167

  

 

Även om ICA inte till fullo lyckats med varken det individuella förhållningssättet eller det 

organisatoriska stödet finns det fortfarande stora möjligheter för företaget att göra detta i 

framtiden. Att både Martin och Malin har uppmärksammat problemet med att ledningens 

synsätt inte når ner till anställda längre ner i företaget
168

 visar att mellancheferna är medvetna 

om företagets brister. Denna medvetenhet är åtminstone ett första steg för att kunna utveckla 

företagets mångfaldsarbete under kommande år. Under intervjuer med våra respondenter 

upptäckte vi också att butiksmedarbetarna och mellancheferna förstår tankesättet som ligger 

bakom mångfaldsarbete.
169

 Detta trots att ICA inte lyckats föra information gällande 

företagets syn på mångfald och dess förhoppningar inom arbetet ner till medarbetarna. Att 

mellancheferna och butiksmedarbetarna trots bristande informationsflöden ur ett top-down 

perspektiv kunde förstå tankesättet som ligger till grund för mångfaldsarbete ligger i deras 

grundläggande människosyn.  

 

De flesta av respondenterna menade på ett eller annat sätt att det är viktigt att alla människor 

ska behandlas likvärdigt på arbetsplatser, något som också är grunden till att företaget arbetar 

med mångfald.
170

 Att butiksmedarbetarna innerst inne har en grundläggande människosyn 

som är positiv och som ser värdet av människors olikheter visar att det inte skulle behöva vara 

särskilt komplicerat för företaget att kommunicera vikten av mångfaldsarbete ända ner i 

företaget. Samtidigt är det viktigt att ett bottom-up perspektiv utvecklas inom ICA. Det är 

viktigt att arbeta från båda håll inom företaget för att mångfaldsarbetet ska bli framgångsrikt 

och för att positiva effekter ska kunna uppnås. Det är även viktigt eftersom det skulle kunna 

bidra till att problem som har och kan komma att uppstå kan minskas. Här menar vi till 

exempel problem gällande kulturkrockar och kvotering som nämnts i tidigare avsnitt. Om 

medarbetarna involveras både genom att information gällande mångfald sprids ner till dem 

samtidigt som de kan skicka information upp i företagsledet kan sådana problem möjligen 

lösas enklare och snabbare, samt kanske även förebyggas. 

 

                                                 

167
 ibid., 

168
 Intervju Martin, Malin 

169
 Intervju Berith, Björn, Belinda, Martin, Malin, Magdalena 

170
 Intervju Lisa, Louise, Malin, Martin, Magdalena, Berith, Björn, Belinda 



49 

 

För att detta ska vara möjligt gäller det som vi tidigare nämnt att olika processer och 

strukturer också utvecklas i samband med att informationsflödena förbättras. ICA har via sina 

olika projekt, till exempel ”Vi kan mer”, ”Bergsjön” samt förbättrade möjligheter för kvinnor 

inom företaget att utvecklas till ICA-handlare, försökt utveckla sådana strukturer och 

processer. Fägerlind menar att för att mångfaldsarbete ska vara framgångsrikt måste det finnas 

personer inom de olika kategorierna i den högsta ledningen och på andra chefsnivåer i 

företaget. Detta för att det först är då som företaget vågar diskutera och undersöka normer och 

värderingar i företaget vilket behövs för att kunna uppnå en ömsesidig anpassning mellan 

majoritets- och minoritetsgrupper.
171

 Att ICA försöker få fler kvinnor att bli handlare är ett 

exempel på att företaget arbetar med att få in fler grupper i högre befattningar. Detta är ett 

steg i positiv riktning om man ser till Fägerlinds resonemang att andra grupper behövs inom 

ledningen. Projektet som syftar till att utveckla fler kvinnliga handlare verkar även vara mer 

utvecklat än de övriga då Magdalena nämnde att hon blivit erbjuden att gå vidare till att bli en 

ICA-handlare.
172

 Det här visar på att företaget tagit ytterligare ett steg i rätt riktning men de 

kan även arbeta på liknande sätt för att få in andra grupper, till exempel personer med annan 

etnicitet, i högre befattningar. 

 

Hittills har ICAs projekt därmed fungerat i vissa aspekter men inte i andra, något som vi har 

upptäckt beror på att processerna inte har utvecklats tillsammans med det individuella 

förhållningssättet hos företagets medarbetare. Det finns således en del kvar att utveckla innan 

företaget till fullo kan genomsyras av sitt mångfaldsarbete. Men det finns fortfarande 

obesvarade frågor. Författarna som vi har utgått från i vår uppsats pekar ständigt på att sådana 

strukturer och processer måste utvecklas för att arbetet med mångfald ska bli framgångsrikt. 

Likaså har vi bildat oss uppfattningen av att det är något som krävs. Däremot har vi inte 

kunnat öka förståelsen för hur processer och strukturer behöver utvecklas, enbart att de 

behöver utvecklas. Detta beror på att varken fallföretaget, årsredovisningarna eller den teori 

som vi utgått från har kunnat peka på mer konkreta och praktiska handlingar som krävs för att 

processerna och strukturerna ska kunna utvecklas. Att ingen tycks veta hur företag rent 

praktiskt behöver gå tillväga kan vara en bidragande faktor till att mångfaldsarbetet inom 

fallföretaget inte genomsyras inom hela verksamheten.  
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6.5. Summering av kapitlet 

 

Detta kapitel har visat oss att det finns skillnader mellan högre befattningshavare, 

mellanchefer och butiksmedarbetare när det gäller definitionen av mångfald. Medarbetarna 

verkar inte veta hur företagets mångfaldsarbete ser ut eller om det överhuvudtaget existerar. 

Grunden till detta verkar ligga i att ledarna inom företaget inte involverar alla medarbetare i 

de frågor som berör mångfald samt att butikerna drivs av enskilda ägare. Det upptäcktes även 

olika svårigheter som finns inom ICAs mångfaldsarbete, som till exempel kvotering och 

kulturkrockar. Slutligen ökades förståelsen för att processer och system måste utvecklas 

tillsammans med de individuella förhållningssätt som finns för att företaget ska kunna leda ett 

framgångsrikt mångfaldsarbete.  
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7. Avslutande diskussion och slutsatser 

 

För att knyta ihop säcken kommer vi i detta avslutande kapitel att presentera och diskutera de 

resultat som har framkommit i den avhandlande delens tre kapitel. Vi kommer även att dra 

slutsatser från de resultat vi har erhållit. Kapitlet kommer även att besvara uppsatsens tre 

frågeställningar på ett mer konkret sätt för att visa hur vi har kunnat nå studiens syfte. 

Slutligen ges även förslag på vilken forskning som kan behövas i framtiden inom det 

behandlande ämnet. 

 

I kapitel fyra kunde vi utifrån den jämförande dokumentstudien av de tio företagens 

årsredovisningar konstatera att det strategiska synsättet på mångfald grundar sig i olika 

definitioner av begreppet. Företagens definitioner av mångfald skilde sig åt till viss del men vi 

upptäckte att alla de tio företagen hade utgått från diskrimineringslagen när de valde att 

beskriva mångfald i sina årsredovisningar. Det visade sig att anledningen till att definitionerna 

till viss del skilde sig åt berodde på att olika källor och personer väljer att förklara begreppet 

mångfald på olika sätt genom att de lägger in egna värden i begreppet. Genom att företagen 

visar upp personalfördelningen i sina årsredovisningar ger de läsaren en inblick i en annan 

strategisk synvinkel, nämligen hur mångfalden yttrar sig. De flesta av de företag som valde att 

visa fördelningen koncentrerade sig på att visa hur fördelningen mellan kvinnor och män ser 

ut inom företaget.  

 

Det upptäcktes även att de företag som valt att presentera olika mångfaldssatsningar i sina 

årsredovisningar valt att enbart skriva om satsningar gällande kategorin kön. Det enda företag 

som skiljde sig åt var ICA då de också nämnde att de arbetar med ett projekt som syftar till att 

rekrytera personer med funktionsnedsättning. Av det här kan vi dra slutsatsen att de studerade 

företagen endast fokuserar på att arbeta med en enda kategori inom mångfaldsarbetet, 

nämligen kön. Detta för att såväl fördelningen som visas upp som satsningarna de skriver om 

behandlar just den kategorin. Att inte fler kategorier arbetas med anser vi är negativt. Det är 

otillräckligt att arbeta med bara en kategori, eller som i vissa fall två, eftersom mångfald 

handlar om att alla kategorier ska arbetas med. Om företag bara koncentrerar sig på att arbeta 

med en kategori så är det inte något som kan kallas för mångfaldsarbete då mångfald handlar 

om alla kategorier av människor och inte enbart en sådan kategori. 
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Trots fokuseringen på enbart en kategori skriver företagen att mångfaldsarbete kan ge dem 

olika typer av fördelar som till exempel konkurrensfördelar och positivt arbetsgivarrykte. Det 

kunde dock konstateras att många studier som gjorts gällande positiva effekter av mångfald 

genomförts i laboratorier och klassrum. Om de fördelar som de tio företagen nämner i sina 

årsredovisningar har sitt ursprung i sådana studier istället för studier i egna miljöer kunde vi 

dra slutsatsen att de nämnda fördelarna inte automatiskt kan finnas inom företagen tack vare 

mångfaldsarbetet.  

 

Företagen presenterar även en del motiv som ligger bakom deras mångfaldsarbete. Främst 

hävdar företagen att det är tillvaratagandet av mänskliga olikheter som driver dem att arbeta 

med mångfald. Här konstaterades slutsatsen att tillvaratagandet av medarbetares olikheter och 

ledningen av dessa är av yttersta vikt för att företag ska kunna nå ett framgångsrikt 

mångfaldsarbete. Det beror i sin tur på att tillvaratagandet av sådana olikheter leder till att 

medarbetarna kan nå sin fulla potential, något som behövs för att företaget i sin tur ska kunna 

nå sin fulla potential. Å andra sidan framkom det att företagen även arbetar med mångfald på 

grund av den rådande lagstiftning som finns. Om det är lagstiftning eller en förbättrad 

personalanvändning som är det grundläggande motivet bakom införandet av mångfaldsarbete 

inom företagen har inte kunnat avgöras. Däremot kan det tänkas vara lagstiftningen som är 

den drivande faktorn. Detta för att vi har kunnat konstatera att företagen trots att de nämner att 

de arbetar med mångfald för att ta tillvara på medarbetares olikheter ändå tenderar att lägga 

fokus på enbart en kategori. Även om lagstiftningen inte är den drivande faktorn kan det vara, 

som vi nämnde i kapitel fyra, så att lagstiftningen har inspirerat företagen till att arbeta med 

mångfald.  

 

Kapitel fyra bidrog därmed till att svara på både vår första frågeställning: Vilket strategiskt 

synsätt på mångfald framkommer i företags årsredovisningar?, som det var tänkt redan från 

början, men även till att besvara vår andra frågeställning. Den mer djupgående studien av vårt 

valda fallföretag ICA gjorde att den andra frågeställningen, nämligen: Hur och varför arbetar 

företag med mångfald?, kunde besvaras ytterligare. De motiv och fördelar som vi redan har 

diskuterat gällande alla de tio företagen förekommer även inom ICA. Det innebär att, som vi 

diskuterade i kapitel fem, ICA väljer att arbeta med mångfald på grund av de olikheter som 

deras medarbetare innehar. Vidare upptäcktes också att ICAs motiv till att arbeta med 

mångfald grundar sig i rådande lagstiftning, vinst, positivt arbetsgivarrykte och 

konkurrensfördelar. Skillnaden mellan ICA och de övriga företagen är dock att företaget har 
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tagit sitt mångfaldsarbete ett steg längre genom att till exempel införa sitt projekt ”Vi kan 

mer”. Företag arbetar således med mångfald för att kunna dra nytta av sin arbetskraft och på 

så vis erhålla olika vinstaspekter. Genom att införa olika projekt samt utbildningar genomför 

de svenska företagen sitt mångfaldsarbete. Trots ICAs bredare mångfaldsarbete kunde det 

ändå konstateras att det behövs utvecklas ytterligare genom att fler undergrupper till de 

kategorier som arbetas med idag inkluderas.  ICAs sätt att arbeta med mångfald på yttrar sig 

oftast genom olika projekt. För att se till att arbetet blir kontinuerligt är det dock viktigt för 

företaget att inte helt avsluta projekten när de ursprungliga målen uppnås. Istället bör de 

ständigt utveckla nya mål för att mångfaldsarbetet på så sätt ska kunna vara framgångsrikt.   

 

Slutligen bidrog det sista kapitlet i den avhandlande delen till att besvara vår tredje och sista 

frågeställning: Skiljer sig ledningens perspektiv på mångfald från medarbetarnas och i så fall 

hur?. Det första som upptäcktes var att de definitioner på mångfald som de olika 

respondenterna har skiljer sig åt. Skillnaden är som störst mellan butiksmedarbetare och de 

som arbetar högre upp i hierarkin, det vill säga såväl mellanchefer som ledning. Det här kunde 

förstås eftersom medarbetarna inte visste om företaget överhuvudtaget arbetar med mångfald 

eller hur mångfaldsarbetet skulle kunna se ut. Genom analyserna kunde det konstateras att 

anledningen till denna skillnad är bristande kommunikation mellan ledning och övriga 

anställda. Ytterligare en anledning visade sig vara det faktum att varje butik drivs enskilt. 

Kommunikationsproblemen yttrade sig även genom att butikerna arbetar med kvotering trots 

att de högre befattningshavarna påpekade att kvotering inte tillhör ICAs mångfaldsarbete. Det 

upptäcktes även att kommunikationsproblem inom företaget också finns ur ett bottom-up 

perspektiv. Den positiva människosyn som butiksmedarbetarna innehar är en bra grund för 

företagets mångfaldsarbete. Detta för att deras människosyn, att alla ska behandlas lika, 

stämmer väl överens med företagets mål med sitt mångfaldsarbete då de också menar att 

människors olikheter är av största vikt. För att företaget ska kunna utveckla ett lyckat 

mångfaldsarbete krävs således att de arbetar både via ett top-down perspektiv och via ett 

bottom-up perspektiv.  

 

Kapitel sex bidrog även till en förståelse för att ICA har goda intentioner med de olika 

mångfaldsprojekt som de har infört i verksamheten. Gällande deras mest uppmärksammade 

projekt ”Vi kan mer” upptäcktes det att tillvägagångssättet har varit bristfälligt. 

Bristfälligheten ligger i att butiksmedarbetarna inte hade fått information direkt från ledningen 

gällande projektet utan den enda information de erhållit kom från ICAs tv-reklam. Det gjorde 



54 

 

att projektet kunde uppfattas som enbart en uppvisning av företagets ”goda sidor” snarare än 

att vara ett arbete som genomsyrar hela företaget. Genom att utveckla processer och strukturer 

ytterligare inom företaget kan sådana problem undvikas i framtiden. Processerna och 

strukturerna kan då bidra till att medarbetarna får information om företagets mångfaldsarbete 

direkt via ledningen snarare än att informationen ska komma från offentliga kanaler. 

Mångfaldsarbetet kan på så sätt utvecklas till att bli något som genomsyrar hela företaget.  

  

Genom uppsatsens analyser och de resultat som framkom i dessa har vi således kunnat 

besvara alla våra tre frågeställningar. Det har i sin tur gjort att vi har kunnat nå vårt syfte som 

är att: undersöka om företag framförallt ger ett sken av att de arbetar med mångfald eller om 

mångfaldsarbetet verkligen genomsyras i företaget. Att avgöra vilken av dessa två aspekter 

som är den sanna är inte särskilt enkelt trots allt som har framkommit i analyserna. Det verkar 

vara så att företag har ambitionen att mångfaldsarbetet ska genomsyras i företaget och inte 

bara ge ett sken av att det arbetas med. Företagens ambition har dock inte i dagsläget kunnat 

uppnås. Om företagen arbetar aktivt för att förändra processer och strukturer, ser till att 

information gällande mångfald sprids både uppifrån och nedifrån samt att mångfaldsarbetet 

kontinuerligt skapar och uppnår nya mål kan deras ambition att mångfaldsarbetet ska 

genomsyra företaget uppnås.  

 

Slutligen vill vi framföra att även om vi med vår studie lyckats nå vårt syfte finns fortfarande 

behov av framtida forskning inom samma fält. Vi efterlyser fler liknande studier som är mer 

omfattande, det vill säga studier med fler respondenter inom fler företag. Detta för att de 

företag som kommer att studeras i framtiden ännu tydligare ska kunna jämföras med varandra 

för att på så sätt kunna tydliggöra om mångfaldsarbete genomsyrar företag. Vi har även 

upptäckt att det behövs studier som utforskar vilka de processer och strukturer som många 

andra studier hävdar behövs för att nå ett lyckat mångfaldsarbete är.  
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Bilagor 

Intervjuguide     Bilaga 1 

Ledning/högre uppsatta 

Personfrågor: 

1. Namn? 

2. Ålder? 

3. Kan du berätta vad du arbetar du med? 

4. Hur länge har du arbetat här? 

5. Hur länge inom samma befattning? 

6. Kan du berätta om vilka ansvarsområden du har? 

 

Övergripande frågor: 

7. Hur definierar ni mångfald? 

8. Kan du berätta om hur ICA arbetar med mångfald? Både strategiskt och praktiskt 

 

Tilläggsfrågor: 

9. Hur länge har ICA arbetat med mångfald? 

10. Har ni några dokument gällande mångfald? Kan vi få ta del av dessa? 

11. Hur involverar ni de chefer/ledare längre ner i organisationen i mångfaldsfrågor? 

12. Låter ni butikerna styra sitt eget mångfaldsarbete eller bestäms detta uppifrån? 

13. Vad har ni för motiv/anledningar till att arbeta med mångfald? 

 

Effekter och svårigheter: 

14. Känner ni att ni får positiva effekter av mångfaldsarbetet? Vilka i så fall? 

15. Hur mäter ni sådana effekter? 

16. Har ni upplevt några negativa effekter? Vilka i så fall? 

17. Har ni märkt några svårigheter med mångfaldsarbetet? 

18. Om ja - hur har ni löst dessa? 

19. Om nej – något mindre problem kanske har uppkommit trots allt? 

 

Övriga frågor: 

20. Arbetar ni med kvotering? 
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21. Kopplar ni lön till mångfaldsfrågor? Dvs om lönerna skiljer sig åt mellan 

kvinnor/män,   utländska/svenska, funktionshindrade mm? 

22. Engagerar ni medarbetare i mångfaldsarbetet? 

23. Hur ser fördelningen ut mellan kvinnor/män svenskar/utländska i chefspositioner? 

 

Vi kan mer projektet: 

24. Om projektet vi kan mer ej har blivit nämnt: känner ni till projektet vi kan mer? 

25. Om personen nämner projektet och Om ja: kan du berätta mer om det? 

26. Om nej: säga: det är ett projekt ICA startade med förra året, det handlar om att få in 

fler funktionsnedsatta i verksamheten. Vad anser ni om det? 
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Intervjufrågor     Bilaga 2 

Chefer/ansvariga 

Personfrågor: 

1. Namn? 

2. Ålder? 

3. Kan du berätta vad du arbetar du med? 

4. Hur länge har du arbetat här? 

5. Hur länge inom samma befattning? 

6. Kan du berätta om vilka ansvarsområden du har? 

 

Övergripande frågor: 

7. Hur definierar ni mångfald? 

8. Kan du berätta om hur ni arbetar med mångfald? Både strategiskt och praktiskt 

 

Tilläggsfrågor: 

9. Hur länge har ni arbetat med mångfald? 

10. Har ni några dokument gällande mångfald? 

11. Hur involverar ni de anställda i mångfaldsfrågor? 

12. Vad har ni för motiv/anledningar till att arbeta med mångfald? 

 

Effekter och svårigheter: 

13. Känner ni att ni får positiva effekter av mångfaldsarbetet? Vilka i så fall? 

14. Hur mäter ni sådana effekter? 

15. Har ni upplevt några negativa effekter? Vilka i så fall? 

16. Har ni märkt några svårigheter med mångfaldsarbetet? 

17. Om ja - hur har ni löst dessa? 

18. Om nej – något mindre problem kanske har uppkommit trots allt? 

 

Övriga frågor: 

19. Arbetar ni med kvotering? 

20. Kopplar ni lön till mångfaldsfrågor? Dvs om lönerna skiljer sig åt mellan 

kvinnor/män, utländska/svenska, funktionshindrade mm? 

21. Engagerar ni medarbetare i mångfaldsarbetet? 

22. Hur ser fördelningen ut mellan kvinnor/män svenskar/utländska i chefspositioner? 
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Vi kan mer projektet: 

23. Om projektet vi kan mer ej har blivit nämnt: känner ni till projektet vi kan mer? 

24. Om personen nämner projektet och Om ja: kan du berätta mer om det? 

25. Om nej: säga: det är ett projekt ICA startade med förra året, det handlar om att få in 

fler funktionsnedsatta i verksamheten. Vad anser ni om det? 
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Intervjufrågor     Bilaga 3 

Medarbetare 

Personfrågor: 

1. Namn? 

2. Ålder? 

3. Kan du berätta vad du arbetar med? 

4. Hur länge har du arbetat här? 

5. Hur länge inom samma befattning? 

6. Kan du berätta om vilka ansvarsområden du har? 

7. Hur ser du på företaget? 

 

Övergripande frågor: 

8. Vad betyder mångfald för dig? 

9. Kan du berätta hur företaget arbetar med mångfald enligt dig? 

 

Tilläggsfrågor: 

10. Känner du att företaget informerar dig tillräckligt om mångfald och mångfaldsarbete? 

11. Deltar du i något särskilt kring mångfaldsarbete? 

12. Anser du att mångfaldsarbetet har berört dig på något sätt? Hur i så fall? Positivt och 

negativt 

 

Övriga frågor: 

13. Hur ser du på rättvishet och orättvishet på arbetsplatsen?  

14. Vad behöver du för att trivas på arbetsplatsen? 

15. Vad behöver du för att kunna arbeta effektivt? 

16. Anser du att mångfaldsarbete hjälper dig att trivas mer, bli mer motiverad, mer 

inspirerad m.m på arbetsplatsen? 

17. Anser du att företaget behöver arbeta mer med mångfald? 

18. Om ja - Har du några förslag på hur i så fall? 

19. Tycker du att arbetsplatsen har förändrats med tanke på mångfaldsarbetet? 

20. Har du märkt några svårigheter med mångfaldsarbetet? 

21. Anser du att dina chefer/ledare är tillräckligt informerade om mångfald? 

22. Anser du att dina chefer/ledare kan hjälpa dig om något mångfaldsrelaterat problem 

skulle uppstå? 
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Vi kan mer projektet: 

23. Om projektet vi kan mer ej har blivit nämnt: känner ni till projektet vi kan mer? 

24. Om personen nämner projektet och Om ja: kan du berätta mer om det? 

25. Om nej: säga: det är ett projekt ICA startade med förra året, det handlar om att få in 

fler funktionsnedsatta i verksamheten. Vad anser ni om det? 
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Presentation av respondenter    Bilaga 4 

 

”Belinda” 

46 år gammal. 

Jobbar som kassörska och har inga ansvarsområden. Hjälper vid behov till på golvet. Har 

arbetat i butiken i tio år och hela tiden haft samma befattning.  

 

”Berith” 

41 år gammal. 

 Bröd och kex ansvarig och har hand om b-gruppen. Bakar huvudsakligen bröd och har hand 

om kex. Är även med i ett lag och hjälper vid behov till på andra avdelningar som till exempel 

mejeri och frys. Har arbetat i butiken i tio år. Började som kassörska men fick senare det 

ansvar som hon har idag.  

 

”Björn” 

27 år gammal. 

Är mejeriansvarig och har huvudsakligen ansvar för inköp av mejeri, upp plock, 

leverantörsmöten med mera. Har jobbat i butiken i sju år och haft samma befattning i tre år.  

 

”Magdalena” 

45 år gammal. 

Arbetar som kassachef och är ansvarig för kassalinjen, förbutiken och livs. Har hand om 

budget samt anställningar och har det totala ansvaret. Har arbetat i butiken i tio år, sen 2000, 

och har haft samma befattning i fem år.  

 

”Malin” 

38 år gammal. 

Arbetar med personalfrågor. Ensam i sin befattning så hon jobbar ganska brett, med allt från 

lönerna till rekrytering och introduktion av ny personal. Sitter med i skyddskommittén, har 

hand om arbetsmiljön och ser till att stämningen är god i butiken. Arbetar även lite med 

rehabilitering samt friskvård och hjälper även en kollega med marknadsföring. Har arbetat i 

butiken i två år och har hela tiden haft samma befattning.  
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”Martin” 

37 år gammal. 

Har varit ICA handlare i fem år. Blev ensam ägare år 2008.  

Har ansvar för allt som har med butiken att göra och vad det innebär. Delegerar sina 

ansvarsområden men har alltid det yttersta ansvaret.  

 

”Lisa” 

49 år gammal. 

Projektledare inom mångfald 

Jobbar huvudsakligen med ledningsutveckling av chefer och ledningsgrupper. Har ansvar för 

att utveckla ledarutbildningar och ledningsgruppsstruktural, antingen för enskilda individer 

eller för grupper. Har arbetat på ICA i 12 år och har haft sin nuvarande befattning i nio år.  

 

”Louise” 

39 år gammal. 

Jobbar med HR-frågor på ICA-handlarnas förbund. Har jobbat på ICA i nio år och under 

befattningen hon har idag i lite drygt ett halvår.  

 


