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MÅNGFALD I ORGANISATIONEN OCH (O)MEDVETNA FÖRDOMAR  
 

Johanna Ekander 
 

I ett alltmer varierat samhälle ökar behovet hos individer av att identifiera 
sig inom alla samhällsnivåer. Arbetsgivarens ansvar, som regleras via 
lagstiftningen med diskriminerings- och jämställdhetslagen, saknar tydliga 
ramar och verktyg för att integrera mångfald i det vardagliga arbetet. Solna 
stad ingick i ett EU-projekt för att medvetandegöra fördomar inför processer 
som rekrytering, rehabilitering och lönesättning. Studien tar del av 
chefernas upplevelse av satsningen samt vilka möjligheter och svårigheter 
de upplevde med mångfald i organisationen. Detta har undersökts kvalitativt 
och explorativt i form av åtta intervjuer med chefer som har personalansvar 
och som sedan analyserats tematiskt. Analysen resulterade i sex teman, med 
underrubriker, där tyngdpunkten framförallt ligger hos organisationen som 
bör ha tydliga gemensamma direktiv samt en öppen och tillåtande miljö. 
Organisationer styrs av normer, dessa normer behöver ifrågasättas för att 
undvika att mångfaldssatsningar stannar vid att endast vara politiskt 
korrekta beslut. Detta sätter varje individ i fokus, där mod att synliggöra 
sina egna värderingar och mod att förändra ger förutsättningar för att 
hantera de processer som varje chef står inför med sin personal.  

 
Den arbetskraft som karaktäriserar 2000-talet är fler kvinnor, människor med olika etnisk 
bakgrund, alternativa livsstilar och generationsförändringar (Langdon, McMMenamin, & 
Krolik, 2002). Den demografiska bilden av samhället visar en kraftig ökning av första och 
andra generationens invandrare (Cox, 1994). Detta innebär att konsumtionsbeteendet 
förändras och ökar i takt med att den etniska grupp man identifierar sig med finns 
representerad i samhällets olika organisationer (Deshpande, Hoyer, & Donthu, 1986). För att 
möta en alltmer mångfacetterad marknad och vara en attraktiv arbetsgivare bör företagen 
anpassa sin organisation efter samhällets utveckling (Cox, 1994). Ett nuvarande överskott av 
arbetskraft kommer under de närmaste tio-tolv åren förvandlas till arbetskraftsbrist då de 
många som är födda under 1940-talet går i pension. Vissa yrkesgrupper som t.ex. 
civilingenjörer och vårdpersonal har redan upplevt bristen vilket gör det nödvändigt att 
använda all kompetens hos alla arbetsföra i landet (Mlekov & Widell, 2003). Genom att förstå 
värdet av mångfald enligt ”value-in-diversity” filosofin kan organisationen se direkta effekter. 
Att attrahera och behålla den bästa arbetskraften kan genom förtroende, kreativitet och 
innovation öka marknadsandelarna samt ge ökad kvalitet på problemlösning och flexibilitet 
inom organisationen (Cox & Blake, 1991). Denna studie handlar om mångfald sett ur ett 
organisationsperspektiv med fokus på etnicitet och kön.    
 
Vad betyder mångfald? Enligt Svenska Akademins ordbok betyder substantivet mångfald; 
varierande, växlande och enligt kunskapsläran är mångfald det faktiska inom 
erfarenhetsvärlden (Vannérus, 1905). Den engelska motsvarigheten till mångfald är diversity 
och översätts till ”olikheter” vilket har en vidare betydelse i engelskan (Westin, 2001). För att 
flytta fokus från de yttre stereotypa olikheterna och istället se varandra som de lika och olika 
människor som vi är föreslår Jansens och Steyaert (2002) begreppet ”alterity” som betyder 
variation. Att vi alla är väldigt lika i grund och botten och har ett lika värde men ser 
olikheterna som naturliga variationer. 
 
*Ett stort Tack till min kontaktperson Ann Fagraeus och min handledare Claudia Bernhard-Oettel 
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Mångfald dök upp i Sverige först på 1990-talet i samband med integrationspolitiken och i 
samband med strategier för arbetsplatsers utveckling. Det är främst ur ett samhälls- och 
organisationsperspektiv som mångfald diskuteras idag (Westin, 2001). 
Diskrimineringslagarna som började gälla 1999 har modifierats med åren och ska verka som 
skydd mot både direkt och indirekt diskriminering i arbetslivet. Detta under förutsättning att 
den sämre behandlingen har samband med kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, funktionshinder eller sexuell läggning (Jämställdhetslag 1991:433, Lag 
1999:130, 132, 133). Detta innebär att arbetsgivaren inom ramen för sin verksamhet ska 
bedriva ett målinriktat arbete för att främja mångfald i arbetslivet (Göransson & Karlsson, 
2006). I Sverige är den politiska ambitionen att invandrare, funktionshindrade, äldre, 
lågutbildade m.fl. ska integreras i arbetslivet men statistiken visar dock att invandrare, oavsett 
utbildningsbakgrund, har svårt att komma in på arbetsmarknaden och då särskilt arbeten som 
motsvarar dess kompetens (Westin, 2001). 
 
Varför upplevs det så svårt för organisationer att möta mångfald? Vad är det som bidrar till 
dessa komplikationer när vi ska anpassa oss till olikheter? Socialpsykologin ger oss en 
förklaring till de tankestrukturer vi handlar efter i mötet med nya omgivningar genom att 
beskriva sociala scheman och hur vi kategoriserar våra scheman för att bygga stereotyper. 
 
Sociala scheman 
De förväntningar och kunskaper som individer har om den sociala världen, på människor, 
händelser och hur vi ska bete oss i olika situationer inryms i en mental struktur som benämns 
sociala scheman. Dessa scheman ger oss möjlighet att selektera och behandla den 
inkommande informationen för att kunna förutse och ha kontroll över vår sociala värld 
(Augoustinos & Walker, 1995). Många bedömningar, värderingar, idéer och beslut som görs 
dagligen gör vi med ”the top of the head”, med väldigt lite eftertanke och reflektion (Taylor & 
Fiske, 1978).  
 
Kategorisering och stereotypifiering 
För att kunna applicera ett schema på en social företeelse måste vi först kategorisera. För att 
kunna klassificera ett objekt bör det ha något gemensamt attribut (utmärkande egenskaper, 
kännetecken) med en tidigare ”kategorimedlem” för att kunna placeras i ”familjen” (Rosch, 
1978). Det här kan bidra till att vi upplever det svårt att kategorisera medlemmar med 
annorlunda kännetecken eller egenskaper såsom språk, hudfärg eller religion. Ett schema 
fungerar så att den inkommande informationen matchas med det befintliga schemat. Finns en 
relation mellan den nya informationen och schemats innehåll läggs den nya informationen på 
vårt befintliga innehåll. Därför ser man den nya informationen som teoristyrd, byggd utifrån 
redan antaget innehåll istället för datastyrd. Detta innebär att människan förlitar sig på tidigare 
förväntningar och föreställningar och kunskaper om den sociala världen för att förstå nya 
situationer och möten (Augoustinos & Walker, 1995).  
 
Med andra ord så hanterar vi vardagen med alla dess intryck genom att sortera in människor i 
stereotyper (Lippmann, 1922, refererat i Augoustinos & Walker, 1995). En stereotyp är en 
mental bild som representerar en viss social grupp och dess medlemmar. Den mentala bilden 
ger oss information om vad vi ser och vi kan snabbt kategorisera därefter. Det liknar ett 
mentalt schema som sorterar, organiserar och integrerar inkommande information (Hamilton 
& Scherman, 1994, Stangor & Lange, 1994, refererat i Augoustinos & Walker, 1995). 
Generaliseringsprocessen bidrar till att vi kan rationalisera våra upplevelser och rättfärdiga 
våra invanda attityder genom ett förenklat tankemönster. Då vi även har en tendens att 
rättfärdiga de negativa uppfattningarna och sortera bort de positiva hindrar det oss från att 
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tänka nyanserat på kategorierna. Vår tankestruktur antas vara beroende av vilken miljö och 
socialt sammanhang vi befinner oss i då fenomen som personlighet och kognitiv förmåga 
kräver öppenhet för att utveckla och förändra sammanhangen (Allport, 1986, 1954). 
 
Egenskaper eller attribut formar en kategori och det som definierar gränserna för en kategori 
kallas normgivande (Shaver, 1975). Då stereotypen bygger på egenskaper som ofta är 
förenklade och ibland negativa kan en kategori många gånger baseras på fördomar. Då 
fördomens bakgrund ofta baseras på tidigare upplevelser, med avsaknad av att möta varje ny 
situation utifrån dess förutsättningar, kan det innebära att våra kategoriseringar utgör ett 
hinder där vi möter våra egna förutfattade föreställningar och inte tillåts se människan i 
främlingen (Nynäs, 2001). Risken är att människor blir stereotypifierade som objekt, dvs. man 
utvecklar en ”jag-det-relation” istället för en ”jag-du-relation” som är mer naturlig (Buber, 
1994, 1923).  
 
Ekonomiska och politiska strukturer samt arbete, utbildning och status är orsaker till hur vi 
stereotypifierar och har fördomar om oss själva och andra (Brown, 2000). Sambandet finns 
även mellan kategorisering och jämförelse, där vi i vår identifiering av oss själva relaterar till 
grupper med samma förutsättning som våra egna för att sedan jämföra oss med andra grupper. 
Olikheterna uppfattar vi som mer eller mindre fördelaktiga (Tajfel et al., 1971).  
 
Ingroup och outgroup bias 
Den sociala kategoriseringsprocessen visar på hur vi delar upp människor som medlemmar att 
tillhöra antingen min egen grupp eller andras grupper. Därefter värderar vi våra egna 
medlemmar högre än de andra gruppmedlemmarna. Vi är till och med benägna att tycka 
sämre om de andra och att den egna gruppen (ingroup) är överlägsen andra (outgroup) 
(Hewstone, Rubin, & Willis, 2002; Hinkle & Schopler, 1986 i Forsyth). Gruppidentitet kan 
vara fysisk och bestå av synliga skillnader som man kan observera men det kan också vara 
normer som man delar eller kulturarv vi bär med oss. Människor med olika etniska ursprung 
skiljer vi från varandra med hjälp av hårstruktur, hudfärg och ansiktsdrag. Då de är synliga 
identitetsskillnader är de våra första intryck som har stor betydelse för hur vi beter oss mot 
varandra. Dessa synliga signaler aktiverar våra fördomar och vårt behov av att stereotypifiera. 
När vi gjort den identifieringen söker vi automatiskt efter lagrad data då vi ofta har en 
uppsättning av antaganden eller förväntningar till just denna identifiering som gör oss 
mottagliga att agera och bete oss på ett visst sätt (Cox, 1994).  
 
Socialpsykologin ger oss på så sätt en förklaring till hur sociala scheman, kategorisering och 
stereotypifiering oftast gör att vi ser ”främlingen”, som vi dessutom applicerar alla våra 
förutfattade meningar på, efter den kategorisering/stereotypifiering som finns i vår 
tankestruktur. Hur kan nu detta användas för att förstå mångfaldsproblematiken i 
organisationen? 
 
Mångfald ur ett organisationsperspektiv 
Det finns fler försök till att beskriva mångfald ur ett organisationsperspektiv. Mångfald är ett 
begrepp som har sitt ursprung i de amerikanska begreppen ”diversity” och ”diversity 
management” vilka utvecklats sedan 1960 och bygger på ett långvarigt jämlikhetsarbete i 
USA (Granberg, 2003). Ur ett organisationsperspektiv handlar mångfaldsarbetet om vilka 
effekter faktorer som kön, etnicitet, funktionshinder m.m. har i en arbetsgrupp. Har 
blandningen av olikheter i bakgrund och kompetens, när det gäller utveckling av ledarskap 
och organisation, betydelse för arbete, kvalitet och kundorientering (Abrahamsson, 2000). 
Diversity management handlar om ett ledarskap som tar tillvara på den stora rikedom i fråga 
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om egenskaper och kvaliteter som kännetecknar medarbetarna i en organisation. Den betonar 
människors individualitet, och vikten av att värdera varje enskild person för hans eller hennes 
unika kombination av yrkeskunnande, kompetenser, egenskaper, kunskaper, karaktärsdrag 
etc. vilket är raka motsatsen till stereotyptänkandet. En del förespråkar mångfald som ett nytt 
förhållningssätt och alternativ till jämställdhet. Jämställdhet syftar till att behandla alla lika 
istället för att se till individers olikheter och varje människas värde (Heery & Noon, 2001). 
Grunden till mångfald i organisationen är att acceptera de anställdas synliga och icke-synliga 
skillnader vilket inkluderar faktorer som kön, ålder, bakgrund, ras, handikapp, personlighet 
och arbetssätt. Dessa skillnader kan utveckla en fruktbar miljö där alla känner sig uppskattade 
om deras förutsättningar tillvaratas och samverkar med organisationens mål (Kandola & 
Fullerton, 1994).  
 
Thomas och Ely (1996) har studerat vilka mönster som blir tydliga vid diversity management. 
De föreslår en typologi där organisationers inställning till mångfald kan skiljas åt genom den 
grad man anser sig tillgodogöra den varierade kunskap och det synsätt som medlemmar från 
olika grupper kan tillföra och införliva i organisationers strategier och verksamheter för att 
slutligen tillämpas i praktiken. De mest förekommande mönstren att leda mångfald var sett ur 
perspektiven; diskriminering-och-rättvisa, där vikten låg på lika möjligheter, rättvis 
behandling, rekrytering och samtycke, samt tillgång-och-legitimitet som fokuserar på att 
matcha demografiska arbetsgrupper så att de nyckelgrupper som arbetar mot konsument 
utvecklar en bättre service för en specifik segmenterad marknad.  Förutom dessa vill de 
framhäva en ny aspekt där lärande-och-effektivitet länkar samman mångfald med 
organisationers strategier, marknader, processer och kulturer. Detta innebär att de olika 
anställdas perspektiv och synsätt införlivas i verksamhetsprocesserna för att trycka på de 
fördelar olikheter bidrar med för att öka organisationens lärande och utveckling.  
 
Från ett organisationsperspektiv har forskning visat på många fördelar med mångfald. 
Heterogena arbetsgrupper, som representeras av olikheter, är mer kreativa och innovativa än 
homogena grupper, dvs. likartade personer. Med mångfald kan fenomenet ”groupthink” 
undvikas, vilket syftar på frånvaron av kritiskt tänkande i en arbetsgrupp. Det innebär att 
grupper som har stark sammanhållning har en tendens att värdera konsensus mellan gruppens 
medlemmar högre än att fatta bra beslut. Med olika individer reduceras riskerna för att få 
likartade grupper där stark sammanhållning påverkar beslutstagande (Janis, 1982). En 
arbetsplats med mångfald innebär individer med bred erfarenhet vilket ökar möjligheter att 
lösa problem och fatta beslut utifrån fler perspektiv (Hoffman & Maier, 1961). Det ger även 
en högre tolerans för olika beteenden som skiljer sig från normen (Siegel & Kaemmerer, 
1978). Ur ett psykologiskt perspektiv innebär det att genom att ”de andra” visar på alternativa 
sätt att tänka eller bete sig på förändras våra scheman/stereotyper när vi ser att det också 
fungerar. Det som hindrar utvecklingen av heterogena grupper är ofta den rådande normen. 
Norm betyder rättesnöre eller regel och är det ”normala” alternativt godtagna beteendet. 
Normsystem anger det normala mönster som individers handlingar bör överensstämma med 
(Nationalencyklopedin, 2006). Arbetsgrupper utvecklar informella regelsystem av normer 
vilka utgör ramar för vad som anses vara rätt och fel beteende i förhållande till arbetet. Detta 
ligger till grund för den sociala anpassning som sker när individers beteende ska normaliseras 
till den befintliga arbetsgruppen (Marshall, 1998; Granér 1991; Nilsson 1993). 
Arbetsgruppens värderingar påverkas av de normer som arbetsgruppens struktur grundar sig 
på (Granér, 1991). De föreställningar som styr vardagen på våra arbetsplatser kallas 
organisationskultur. Dessa föreställningar uttalar vi sällan då det inte handlar om beteenden, 
olika arbetsstilar eller traditioner utan om normer och självklarheter. De ”sitter i väggarna” 
och är outtalade men av stor betydelse för vad som är rätt eller fel (Thomas, 1991). 
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Idag finns kunskapen om att det krävs en ömsesidig anpassning till varandra (pluralism) vilket 
kräver öppenhet, trygghet och en nyfikenhet från organisationen (Cox, 1994; Leijon & 
Widell, 2001). Pluralism i en organisation präglas av en struktur som stimulerar lärande och 
öppenhet mot olikheter och otraditionella arbetssätt (Schein, 1992; Moxnes, 1994).  Tanken är 
att ingens värderingar eller normer ska överordnas någon annan och för organisationens 
utveckling ska hela arbetskraften tas tillvara på (Cox, 1994). Utgångspunkten för att det ska 
kunna fungera verkar vara hur de sociala processer av kategorisering och stereotypifiering 
påverkar och styr hur vi ser på och bemöter andra. 
 
Solna stad och dess projekt 
Solna stad bildade en arbetsgrupp inom personalavdelningen för att ta fram en 
mångfaldspolicy och mångfaldsplan. Ambitionen var att ta fram ett material som skulle kunna 
implementeras i verksamheten, risken är annars att planer endast blir ”hyllvärmare”. De insåg 
tidigt att det var svårt att hitta organisationer som kunde agera förebilder samt lära av i 
Sverige vilket bidrog till att studiebesök gjordes i England och USA. Inspirerade och med 
ökad förståelse för de kommande processerna ville de driva igenom ett EU-projekt 
tillsammans med ett antal organisationer. Solna stad är projektansvariga för EU-projektet 
“(o)medvetna fördomar” som är ett samarbetsprojekt mellan Sundbybergs stad, Karolinska 
institutet (KI), Kungliga tekniska högskolan (KTH), ICA samt Arbetsmarknadsstyrelsen 
(AMS). Målet med projektet var att höja kunskapsnivån om mångfald och påverka attityder 
för en beteendeförändring i syfte att förebygga diskriminering. 
 
Målgruppen består av personaldirektörer, personalchefer, personalhandläggare och 
förvaltnings- och enhetschefer. Projektet pågick mellan 1 maj 2006 och 30 maj 2007 och 
innehåller huvudsakligen tre utbildningstillfällen vilka syftar till att (1) skapa insikt kring 
fördomar och diskriminering, att (2) inge kunskap kring mångfald och strategiskt 
mångfaldsarbete och att (3) bygga upp förståelse om hur detta kan omsättas i praktiken. För 
att kunna mäta effekterna startar och slutar utbildningen med att samtliga deltagare får svara 
på en enkät kring frågor som rör diskriminering, mångfald, allmänt om fördomar, egna 
fördomar och rasism. Utöver det genomförs ett antal fokussamtal med ett mindre urval av 
deltagarna. 
 
Syftet med denna studie var att få ta del av de medverkande chefernas upplevelse av en 
mångfaldssatsning. Vad upplever cheferna för möjligheter eller svårigheter med 
mångfaldsarbete i organisationen? Kan projektet identifiera faktorer för ett framtida 
mångfaldsarbete?  

 
Metod 

 
Undersökningsdeltagare 
Undersökningen gjordes inom Solna stad där samtliga chefer hade deltagit i projektet 
”(o)medvetna fördomar”. Urvalet av dessa chefer valdes från en deltagarlista med följande 
kriterier: kön, personalansvar samt en bred representation av olika förvaltningar. Motivering 
till kriterierna är att jag anser att båda könen skall vara representerade samt att chefer från 
olika delar av verksamheten ger en nyanserad bild av organisationen. För att kunna applicera 
kunskapen om de olika processerna som rekrytering, lönesättning och rehabilitering var 
personalansvar ett krav. Från listan valdes åtta chefer till studien. Av de totalt åtta cheferna 
var det sex kvinnor och två män med en ålder som sträckte sig mellan 45 till 60 år. Deltagarna 
var chefer på olika nivåer, fem enhetschefer, två rektorer och en förvaltningschef. Samtliga 
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med personalansvar och beroende på förvaltning kunde antalet variera från allt mellan 3-100 
men de flesta befann sig i mitten.  
 
Datainsamling 
Data samlades in genom kvalitativa intervjuer med de valda deltagarna. Inför intervjutillfället 
upprättades en intervjuguide med bakgrundsfrågor som gav information om deltagarens 
position i företaget, dess fysiska placering samt personalansvarets omfång för att skapa en 
bild av individens chefposition. Med min förförståelse som bakgrund, som syftar på PAO-
utbildningen personal, arbete och organisation med inriktning psykologi, formulerades sedan 
ett syfte som representerade frågeställningen. Allteftersom intervjuerna pågick kristalliserades 
huvudfrågorna till mer specifika frågor (se bilaga). Denna teknik kallas ”tratt-tekniken” där 
breda och öppna frågor går mot att bli mer specificerade mot slutet för att fånga vad som 
anses viktigt hos respondenten (Kruuse, 1998). Alla utbildningsdeltagare blev först 
informerade via mejl från personalavdelningen om uppsatsens syfte och att de skulle komma 
att bli kontaktade för en eventuell intervju. Detta gav dem en möjlighet att avstå från att bli 
uppringda om de av någon anledning valde att inte delta. Via telefon kontaktade jag sedan åtta 
deltagare för att boka en tid för intervju. Deltagarna fick vidare information om intervjuns 
längd (45-60 min), plats samt möjligheter att ställa frågor. Vid intervjutillfället informerades 
om att bandinspelning skulle ske av intervjun och att informationen skulle användas i 
uppsatsen vilket deltagarna gav sitt medgivande till. De blev informerade om de etiska 
reglerna dvs. att allt sker frivilligt och att de när som helst kan avbryta sin medverkan. 
Deltagarna fick även veta att samtliga intervjuer behandlas helt konfidentiellt och att allt 
material behandlas anonymt och går inte att härleda till respektive individ. Intervjuerna 
genomfördes på deras arbetsplats, på deras kontorsrum eller i mindre konferensrum.  
 
 Analys 
Den analysmetod som valdes var en induktiv tematisk analys (Langemar, 2006). Den 
induktiva metoden valdes för att inte vara styrd av tidigare teorier och uppfattningar. Som 
underlag för analysen användes intervjuerna som transkriberats. Materialet lästes ett flertal 
gånger tills fullständig förståelse för texten uppnåtts. Därefter markerades nyckelord och citat 
som var relevanta för syftet med studien. Dessa nyckelord/citat antecknades och 
strukturerades för att olika kategorier skulle växa fram. Därefter sorterades texten in under ett 
antal teman, materialet lästes om och om igen för att se om det gick att komprimera antal 
teman. Ett fåtal teman visade sig vara underrubriker till andra teman. Efter ändringar och och 
vissa omformuleringar växte slutligen sju teman fram som blev resultatdelen. Följande teman 
som visas under resultatdelen: 
 

1. Ökad kunskap och medvetenhet 
2. Engagemang 
3. Motstånd (Normer, Rädsla) 
4. Insikt och mod 
5. Tid 
6. Språk 
7. Trygghet och tydlighet i organisationen. 
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Resultat 
 

Ökad kunskap och medvetenhet  
Deras definition av mångfald har tidigare begränsats sig till vad lagstiftningen syftar på dvs. 
kön, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning och 
funktionshinder. Efter utbildningen upplevde många att definitionen berikats med fler 
variabler än tidigare. Begreppet mångfald har en bredd och ett djup som omfattar alla 
olikheter eller variationer oss människor emellan och kan vara erfarenheter från olika 
kulturer, utbildningar, social bakgrund etc. som gör varje människa unik. De anser att 
utbildningen har bidragit till att ge begreppet en bredare förklaringsmodell där individers 
kompetens kopplas samman med verksamheten och gör mångfald mer naturligt integrerat i 
organisationen.  
 

”Jag tycker mångfald verkligen är mångfald. Pratar man om en 
persons kompetenser så är ju mångfald allt det du kommer med.” 

 
Intervjupersonerna, som i fortsättningen kommer att kallas chefer, beskrev utbildningen med 
olika yttryck som nytänkande, stimulerande, spännande, inspirerande, berikande, med andra 
ord en aha-upplevelse för vissa medan andra beskrev det som en påfyllning av ett komplext 
område som de dock inte var främmande för. Innehållets nivå upplevdes olika beroende på 
vilken baskunskap respektive chef förfogade över. De flesta upplevde dock att projektet låg 
på en rimlig nivå, inte så djupgående för varje enskild person utan fokus var på 
organisationsperspektivet och hur man på bästa sätt arbetar med mångfald inom 
organisationen. Projektet var ett samarbetsprojekt vilket cheferna upplevde vara ett spännande 
tillfälle att utbyta erfarenheter. En möjlighet att ta del av varandras specifika problematik 
inom respektive organisation.  
 
De flesta ansåg att mångfaldsarbete ger en spännande kontaktyta som gynnar verksamheten, 
men där vissa förvaltningar ligger mer i framkant än andra beroende av grad av medvetenhet. 
Till en början av intervjuerna var det problematiken kring mångfald som tog överhand men 
intervjutillfället gav även möjlighet till reflektion. För att se till individen och vad den kan 
bidra med till organisationen bör varje människa ses som unik utifrån den kunskap och 
erfarenhet som respektive individ bär på. De menar att bakom varje fördom finns en individ 
som lätt glöms bort och som en chef uttrycker det: - det ger oss en möjlighet att plocka ut 
russinen i kakan för att hela verksamheten ska växa. 
 
Cheferna såg positivt på ett fortsatt arbete med mångfald. En önskan var att skapa 
reflektionsgrupper inom Solna stad som gav dem möjlighet att reflektera över vad de 
tillgodosett sig av utbildningen. Genom att öka kraven och ifrågasätta sina tankar kring 
utbildningen med frågeställningar som ”Nu har ni fått den här utbildningen, har det ökat din 
medvetenhet?” och ”Kan du formulera på vilket sätt din medvetenhet ökat?” kan man gå 
vidare med att formulera och hitta verktyg för att arbeta vidare med sin egen personalgrupp.  
 

”Får jag nöta det här och bolla med andra innan jag ställs inför 
frågorna i min egen organisation så tror jag att det är ett stöd.” 

 
I och med utbildningen har medvetenheten ökat kring de processer som cheferna ställs inför 
samt vikten av att det finns en övergripande struktur. Primärt är det rekryteringsprocessen 
som anses vara viktigast att se över för att få en så objektiv bedömning av urvalet som 
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möjligt. Idag görs subjektiva bedömningar vilket oftast resulterar i personer som 
överensstämmer med den övriga gruppen.  

 
”Alltså medvetenheten, även om jag jobbat länge, så dels blir man 
stärkt i och medveten om vikten av medvetenhet när man rekryterar.” 

 
Det fanns en oro för de medvetna fördomarnas betydelse. Det nämndes att dagens 
välutbildade chefer har en medvetenhet om vad som är rätt och fel att tycka och tänka, genom 
att vara ”politiskt korrekt”. De upplevdes vara mer oroande då de gick att dölja bakom skämt 
och förväntat beteende. Dessa fördomar upplevdes vara svåra att få grepp om och identifiera. 
 

”Jag tror att det är jättesvårt att få ett grepp om det här, ingen vill 
erkänna det och även om man erkänner så gör man det för att det är 
politiskt korrekt. Förstår du vad jag menar, folk idag är så medvetna. 
Svårt att få ett tag om det.” 

 
En av cheferna upplevde en konflikt mellan medvetna och omedvetna fördomar. Hon menade 
att det finns så många frågeställningar som man kanske inte tagit ställning till där det 
omedvetna och medvetna kan krocka. Hon beskriver ett exempel med kvinnor som bär sjal 
där hon bestämmer sig för att tycka att det är okej att bära sjal för att bli av med en medveten 
fördom. Men när hon ser en kvinna med sjal får hon en märklig känsla inom sig, vad innebär 
det egentligen att bära sjal? Det omedvetna är inte tillfredsställt och kommer därför att ge sig 
till känna varje gång hon möter en kvinna med sjal tills dess att hon har kunskap om 
innebörden. Kanske är det vanligt att det medvetna säger ja till olikheter men att längst in i det 
omedvetna är vi inte helt överens, resonerar hon vidare. 
 
Engagemang  
Cheferna upplever engagemang vara av stor vikt, att ha ett visst mått på öppenhet och 
nyfikenhet. Det är den starkaste drivkraften och bör genomsyras uppifrån och ner i 
organisationen. De tror att det krävs någon med mandat och engagemang för att få arbetet 
med mångfald att leva vidare. Risken är annars att det blir ett projekt som rinner ut i sanden. 
 
Projektet har erbjudits till samtliga chefer och är en frivillig satsning vilket innebär att det inte 
är obligatoriskt för alla chefer att delta. Om det var rätt eller fel var det delade uppfattningar 
kring då vissa ansåg att alla borde delta för att få en gemensam plattform att utgå ifrån. De 
menade på att det oftast är de redan ”frälsta” som anmäler sig, vilket i sin tur leder till att det 
blir en viss ”klick” som får kunskapen och då blir det inte samma tyngd bakom en satsning 
när inte alla är med på ”båten”. Andra menar på att det krävs en viss öppenhet och 
mottaglighet för att tillgodogöra sig dessa utbildningstillfällen då förändring av attityder och 
beteende är en lång process. De tror projektet är för kort för att en förändring ska ske men att 
det däremot kan ge inspiration och en aha-upplevelse för fortsatt arbete.  
 

”Jag tror att det är viktigt att få en positiv spinn-off och då tror jag att 
det är bra att ha med folk som är intresserade och motiverade och sen 
får man se allt som ett långsiktigt arbete. Börjar man här så 
förhoppningsvis är man 20 positiva chefer som fått mer kunskap och 
lite till.” 

 
Varje utbildningstillfälle bestod av föreläsningar men också en del grupparbeten. Grupperna 
bestod mestadels av en blandning av människor från de olika organisationerna. Samtliga 
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chefer reflekterade och diskuterade sitt val av sittplats, vissa valde metodiskt att sätta sig med 
främmande chefer medan andra valde att sitta med dem som de redan kände. 
 

”Första gången satte jag mig vid ett bord där jag inte kände någon, det 
gäller att utnyttja det och få den här…om jag sitter med dom som jag 
alltid pratar med får jag ju ingen input”  

 
Motstånd  

Normer 
Något som ständigt återkommer under intervjuerna är behovet från cheferna att kunna 
försvara och motivera en mångfaldsrekrytering. En av cheferna menade på att det är bara en 
viss del av människan som står för kompetensen som verksamheten kräver, den övriga delen 
av människan består av förhållningssätt, regelverk och olika sätt att relatera till andra och att 
det kan innebära en hel del konflikter mellan medarbetare. De flesta chefer lägger stor vikt på 
att det ska finnas en god motivering för att rekrytera någon med utländsk bakgrund. Den egna 
personalgruppen behöver bearbetas i förväg för att bemöta alla tankar kring att anställa någon 
olik, annars gärna väljs en person som liknar den befintliga arbetsgruppen, den rådande 
normen. Genom att förankra det hos den befintliga personalen på ett tidigt stadium tror de att 
de förebygger för kommande kommunikationssvårigheter. Det var viktigt att få acceptans av 
gruppen och att de får förståelse för vad det kan tillföra gruppen. 
 

”Man har hittat en person som man har fått hit och sen ser man 
personens fel och sen härleder man de här felen eller bristerna till att 
vara något med personens bakgrund, kulturell bakgrund eller så.” 

 
En chef beskriver den tydliga norm som styr beslut och handlingar. Om en avvikande person, 
från den rådande normen, får anställning, ställs högre krav på den personen. De frångår 
kompetenskraven för att lägga större vikt vid om personen håller måttet och passar in enligt 
normen. Det finns en klar struktur som arbetsgången ska följa och frångår personen den för att 
göra på ett annorlunda sätt tolkas det som fel. Då personen är avvikande redan från början 
överensstämmer det inte med den befintliga gruppen och för vad som är normalt för dem. Till 
följd av detta blir den avvikande personen mer kritiserad för att han eller hon inte följer 
mönstret utan avviker från normen. Det framgick av intervjuerna, en tendens, hos flera chefer, 
att se människors olikheter negativt istället för att se vad de kan berika organisationen med. 
Stor vikt läggs på vad de inte kan tillföra, vilket innebär att det är närmare till att se 
svårigheter än möjligheter. 
 

”De är ju redan annorlunda redan från början, de är ju män, redan där 
är de annorlunda, avvikare, följer inte mönstret. De kanske uttalar sig 
annorlunda, kvinnorna reagerar.” 

 
Men cheferna vill tro, genom att låta andra komma in i organisationen, som tycker och tänker 
annorlunda, att de kan bryta normen. 
 
 Rädsla 
De beskrev föreläsningarna som spännande och berikande medan grupparbetena framkallade, 
i vissa fall, provokation. Uppgifterna medförde en situation där de tvingades ta ställning till 
olika handlingar, vilket synliggjorde deras reaktion och ställningstagande. När de ställdes 
inför dessa situationer belystes de omedvetna fördomarna vilket medförde känslor av skuld 
och skam i ett första skede. De beskrev ett behov av att dölja upptäckten, en känsla av rädsla 
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för att avslöja sig, samtidigt som känslan följdes av en insikt om att bli medveten en ny 
fördom. 
 

”Jag tror faktiskt man försöker dölja att man har fel, spricker i 
fasaden, att man kanske inte är så medveten och modern som man ska 
vara.”  

 
Tid  

Att tiden inte räcker till var något som alla bekymrade sig över. Flera chefer framhöll att det 
gäller att vara väldigt bestämd och säga att det här tänker jag prioritera. Som situationen ser ut 
idag är de helt överfyllda med uppdrag och många avskärmar sig från allt runtomkring för att 
vara i det som är här och nu. De menar på att de inte vågar släppa den dagliga verksamheten 
och de krav som åligger dem från förvaltning och stab. Som nämnts tidigare så är det vissa 
faktorer som avgör vilka som deltar i ett projekt som inte är obligatoriskt. Här framhåller en 
chef sin teori kring val av prioritet, att erfarenhet kan påverka hur du prioriterar dina 
arbetsuppgifter. Har man en kortare anställningstid så är man uppfylld med sina åtaganden 
medan en som arbetat under en längre tid ser till sin egen utveckling och prioriterar en sådan 
här utbildning. Denna chef ansåg också att intresse avgjorde om man valde att delta. Men 
framförallt ansåg alla cheferna att den mest avgörande faktorn låg på organisationsnivå. En 
chef nämner att hon kan sakna möjligheten att få vidareutveckla de här tankarna, tiden räcker 
inte till och att det här är en organisationsfråga som ligger på nämnd och förvaltning huruvida 
de ska arbeta vidare och ägna tid åt dessa frågor.  
 
En chef resonerade kring resurserna som behövs efter att en ”mångfaldsrekrytering” gjorts. 
Tid behövs för att ge stöd både åt den nykomne samt den befintliga arbetsgruppen. Förutom 
ett mentorskap skulle ett externt stöd kunna erbjudas vid kommunikationsproblem eller 
konflikthantering för både den befintliga arbetsgruppen och den nyanställda.  
 

”Vi måste försöka hjälpa dem och se hur avdelningen funkar gentemot 
dem. Det är där jag kanske måste lägga ner tid, när vi verkligen fått dit 
dem, att de verkligen får det de behöver för att kunna accepteras.” 

 
Språk 
Då organisationerna representerade olika branscher blev det synligt att respektive organisation 
befann sig i olika faser. Språket upplevdes vara ett problem av cheferna från Solna stad 
medan en annan organisation konstaterade att de hade kommit förbi den problematiken och 
fokuserade nu på de kulturella skillnaderna och dess problematik. Dessa var de mest 
övergripande områden där erfarenheter utbyttes och diskuterades. 
 
Språket framhölls av de flesta chefer vara ett hinder för att anställa människor med utländsk 
bakgrund. De menar att deras verksamhet är specifik när det gäller administration och 
hantering av dokument som ställer höga krav på oklanderlig svenska både skriftligt och 
muntligt. Men om man bortser från formella krav och ser språket som en tillgång kan språket 
vara ett kriterium för att kunna anställa någon med utländsk bakgrund. En chef menar att det 
kan ge möjligheter att bemöta kunder från andra språkområden då kommunikationen varit ett 
stort problem inom vissa förvaltningar. Det viktiga, menar personen, är att få in folk som har 
kompetensen oavsett var den kommer ifrån. Under intervjuns gång inser en av cheferna att 
språket kanske bara har varit en förevändning för att slippa ta itu med problemen som kommit 
med mångfald och menar på att de måste öka nivån och välja att se möjligheter istället för 
svårigheter. Språket kan vara en tillgång för att kommunicera med en ny marknad eller redan 
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befintlig marknad som de inte har nått ut till. För det är just kommunikationen som är ett 
problem idag, uttrycker en chef, hur ska de nå varandra? De menar att medborgare och 
företagare idag är av varierande bakgrund där kommunen har svårt att hitta 
kommunikationsvägar som fungerar. Kulturkrockar påverkar och kan ge onödiga 
konsekvenser från myndigheter och förvaltningar.  
 

”Jag har fått höra kritik som ”hon kan ju inte prata svenska hur ska jag 
förstå henne. Men jag har aldrig anställt någon som jag inte tycker 
talar en fullgod svenska, jag menar du kan prata med dialekt och du 
kan bryta på ett annat modersmål, men där är det ju fördomarna som 
kommer in och det är det gott om, det är jättegott om fördomar mellan 
olika kulturer, det är nästan det värsta, men det är ett annat 
perspektiv.” 

 
Insikt och mod 
Att medvetandegöra fördomar upplevdes vara att komma till insikt med sig själv och sina 
värderingar. Hur fungerar man som individ utifrån sin egen erfarenhet? Vid en diskussion 
under utbildningen reflekterade en chef över att skillnader gjordes mellan professionell och 
privat hantering av fördomar och menade på att om en sådan gräns kan dras är frågan vilka 
som är de mest svårhanterliga, de medvetna eller omedvetna fördomarna. 
 

”Om man var tillräckligt professionell så var man inte rasistisk. 
Förutfattade meningar skulle man inte ha om man var professionell, 
det reagerade jag på, att man gjorde skillnad”. 

 
En av svårigheterna upplevdes vara att se sig själv som en del av problemen i olika 
situationer. Tendensen var att omedelbart hitta fel hos den avvikande personen istället för att 
se till hur mottagandet och acceptansen var hos sig själv. De praktiska övningarna erbjöd 
situationer där de fick hantera, kommunicera och förmedla vilket gav en möjlighet till 
självinsikt. Det var vid dessa situationer, som de uttryckte, ”blev medvetna”, om att det 
handlar om en ömsesidig anpassningsproblematik, att mötas på halva vägen var.  
 
En av de viktigaste processerna är rekryteringen och här anser de att det bör arbetas fram ett 
rekryteringsverktyg med tydliga kriterier för att undvika personligt omdöme och fördomar. 
Vid varje rekryteringstillfälle fanns en ambition om att ha en kravprofil över den kompetens 
som tjänsten krävde. Men vid intervjutillfällena var det inte helt uteslutande att de som hade 
de rätta koderna, rätta uttrycken gjorde en viss inverkan på vem som gick vidare i processen, 
för att de överensstämde med resten av gruppen, den rådande normen. En chef nämner även 
hur hon vid ett rekryteringstillfälle blev varse om att hon sorterat ansökningar efter gammal 
vana, vilket innebar en spegelbild av avdelningens tidigare anställda. Rekryteringen bör göras 
av fler än en, för att våga ifrågasätta och analysera varandras omdömen. De flesta chefer är 
eniga om att det viktiga är att våga tänka annorlunda. Istället för att koncentrera sig på om 
personen passar in i gruppen ska tankarna vara att olikheter berikar och att konflikter inte är 
farliga utan kan vara kreativa.  

 
”att inte stirra sig blind på de personliga breven utan sätta upp kriterier 
för vad vi vill ha och sen kolla om det finns hos den här personen och 
sen lägger man de som uppfyller kriterierna i en bunt och träffar dom 
istället för att ”den här lät trevlig” eller ”den här formulerar sig på ett 
sätt som tilltalar mig” för då finns fördomarna där.” 
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En annan chef lyfte fram att det initialt kan vara en kämpig period dels för en själv men också 
för den som kommer in att ändra synsätt och vidga vyerna. Cheferna påpekade dock att även 
om det blir jobbigt och svårt får man inte blunda för det utan våga ta tag i de mindre positiva 
bitarna. Det krävs mod, som en av cheferna uttrycker, att inte ha hela facit i hand och veta hur 
var och en reagerar när man säger si eller så. Men det gäller att våga ta tag i frågorna, våga 
vara med i processen. För de menar att det här är en process som kräver tid, vilket det idag 
inte finns utrymme för i den dagliga verksamheten. 
 

”Det skulle säkert komma fram mycket, etablera nätverk och man 
skulle få insikt, men den tiden i slimmade organisationer idag, det går 
inte att motivera.” 

 
De flesta som deltar i projektet hade kommit i kontakt med mångfaldsarbete tidigare av något 
slag. De upplevde att det fanns en viss rädsla av att våga ifrågasätta sig själv, men att de som 
deltar ger effekt i förlängningen, till övriga inom organisationen, som ringar på vattnet. De 
menar på att det kommer att ta den tid det tar för att samtliga ska kunna bidra till förändring. 
Vägen till förändring är krävande ur många aspekter men samtidigt berikande. Framförallt 
anser de att det krävs mod, mod att våga ifrågasätta sina fördomar, mod att våga tänka nytt 
och på ett annorlunda sätt. De menar på att det finns många aha-upplevelser att hämta om 
man bara vågar gå in för att träffa folk som är olika. Men man måste välja att möta olika 
kulturer, genom att resa eller träffa andra människor ökar förståelsen för olika sammanhang. 
De inser även att det är de olika synsätten som är det vinnande konceptet för att hitta nya 
möjligheter. En av cheferna hade sett till att även anmäla ett par arbetsledare till utbildningen 
för att på så sätt fördela ansvaret. Då man är fler som bevakar ett ämne så är möjligheterna 
större att hitta vägar för fortsatt arbete, menar hon och anser det vara en styrka som ökar 
nyttan. 
 
Trygghet och tydlighet i organisationen 
Projektets innehåll är inte en isolerad företeelse som går att arbeta med vid några 
utbildningstillfällen utan de anser det vara ett ständigt pågående arbete. De ser det här 
projektet som en del av en helhet, ett fortsatt arbete som måste nötas in. Ett visst tvivel 
uttrycktes om allvaret bakom projektet, vad händer sen? Det måste till mer för att det inte ska 
stanna vid ett projekt som blir bortglömt. För att inte välja den enklaste vägen med minsta 
möjliga motstånd tror de att det på organisationsnivå måste tas beslut om att ålägga dem att 
uppnå vissa mål med uppföljning. För att de ska ta det här på allvar och inte bara se det som 
en tillfällig företeelse bör organisationen leva som den lär. Bygga en värdegrund som blir 
beständig, så att det sitter i väggarna som någon nämnde. Framförallt vill de känna stöd från 
ledningen för att kunna öppna upp och satsa.  
 

”Det måste komma uppifrån kommunfullmäktige för att cheferna ska 
ta det här på allvar, annars blir det ett projekt som ger en aha-
upplevelse och sen fortsätter det som vanligt. Men för att det ska 
komma in i systemet måste det vara pålagt oss.” 

 
Av intervjumaterialet framgick två faktorer som var betydelsefulla för att en organisation ska 
kunna genomföra ett kvalitativt mångfaldsarbete. Alla enades om att tydliga gemensamma 
direktiv måste komma uppifrån högsta beslutsnivå. Risken är annars att det blir ”snuttifierat” 
när var och en ska göra försök till åtgärder, som en chef uttrycker det. Flera chefer upplevde 
att det är så otroligt många ansvarsområden i deras dagliga verksamhet och för att kunna 
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fokusera och nå utveckling i en speciell del så måste man som arbetsgivare, vilket i en 
kommun handlar om politisk majoritet, ge riktlinjer och bestämma fokus. En chef gav 
exempel som att varje förvaltning inom fem år ska uppnå en personalstab som står i etnisk 
proportion till fördelningen av samhällets/kommunens invånare. De menar att det viktiga om 
man vill nå utveckling är att sätta upp specifika mål och ge det i uppdrag till förvaltningens 
chefer. En förvaltningschef ansvarar för så många processer så för att orka fokusera på några 
krävs att man tar ett övergripande beslut så att alla drar åt samma håll. En annan chef beskrev 
upplevelsen av en föreläsare som gjorde ett bestående intryck. Tydlighet, gemensamma 
direktiv och hur någon håller ihop dessa gemensamma frågor eller områden var vad deras 
företag hade satsat på och det signalerade de tydligt. Hon menade att Solna stad brister i att de 
aldrig enas kring något gemensamt, att nu ska vi alla jobba för det här, utan det är mer gör det 
eller gör det inte. Ett tydligt syfte bör vara presenterat från organisationen med mätbara mål så 
att alla ser vad organisationen vinner på detta, tillsammans med en tidsplan och 
prioriteringsordning. 
 
En chef talar sig varm över vikten av att skapa trygghet, en öppen och tillåtande miljö inom 
organisationen. Han menar att skapar man trygghet i en arbetsgrupp skapar man också en 
grogrund och ett forum med möjlighet att lyfta vilka frågor som helst och få ett respektfullt 
bemötande. Ett klimat som tillåter förändringar och får saker att växa och som han uttrycker, 
med mångfald kommer en ömsesidig anpassningsproblematik där vikten av en trygg 
hemmaplan är stor och där det ska vara tillåtet att diskutera problem utifrån olika synvinklar.  
 

”Man ska våga ta i de bitar som inte är positiva så att man inte ska 
sitta och känna att det här får man inte säga, det får man ofta höra från 
dem som är kritiska mot mångfald – om man säger något så blir man 
rasist.” 

 
Vissa chefer anser att man måste vara beredd på infektioner men att det går att förbereda 
processen så att den blir utbildande och utvecklande för hela organisationen. Dock kommer 
det alltid att finnas oförberedda problem. Men återigen anser de att det är den tillåtande miljön 
som ger förutsättningar för ett positivt klimat, att man vågar diskutera olika saker som 
inträffat på arbetsplatsen och varför man känner som man gör. 
 
Olika metoder används för att kommunicera inom sin personalgrupp. En chef delar med sig 
av sina erfarenheter av att använda handledning i sin grupp, för att gå igenom processer och 
skapa gruppsammanhållning. Genom handledaren orienterar de sig om var i organisationen de 
befinner sig, var i utvecklingen de står, vem som behöver tid, hur de ska dra åt samma håll, 
hur de får ett gemensamt synsätt samt vad de ser för svårigheter? Personalgruppen är mycket 
nöjd och vill på inga villkor förändra detta utvecklingsarbete enligt henne själv 
 
Ett önskemål är att få stöd med att bryta ner mångfaldsplanen i konkreta verksamhetsmål samt 
ha löpande uppföljning med tydliga krav. De tycker att det krävs en viss kunskap och 
medvetenhet för att konkretisera planen, vilket inte alla har. Därför är det ett önskemål att det 
finnas en ansvarig för mångfaldsfrågor och som är behjälplig för cheferna. 
 

”Får man inte banner för det eller att det här ska vara klart till 1:a april 
så, jaha, vad bra nu slapp jag det. Det blir ett kvitto på at det inte är 
viktigt. Så är det tyvärr med de flesta planer.” 
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Sammantaget upplevde de ”förändringsarbetet” komplicerat då det fanns en generell attityd 
att ”alla har fördomar”, men hur pass djupgående dessa ligger, är svårt att veta. De menar att 
vissa ord/uttryck skiftar namn för att bli accepterade, men även om rätt ord används kan 
fördomen fortfarande finnas kvar. Att medvetandegöra och ifrågasätta sig själv är en process 
som kräver mod, mognad och tid. För att arbeta med omedvetna fördomar krävs att man är 
ärlig och vill förändra sig. De anser att man måste vara villig att ifrågasätta fördomarna och ta 
reda på var det har för bakgrund, vad de grundar sig på? En chef tror att man med åldern 
gärna vill få saker och ting att passa in i mönster och för att komma åt fördomarna måste man 
vara beredd att lyfta hatten och släppa fram dem. 

 
Diskussion 

 
Syftet med föreliggande studie var främst att undersöka hur Solna stads chefer upplevde 
satsningen av projektet ”(o)medvetna fördomar”. Hur upplevs en sådan satsning från 
arbetsgivaren och vilka möjligheter och svårigheter upplever cheferna själva? Jag ville också 
ta reda på om projektet hjälpt dem att identifiera vilka faktorer som påverkar och bidrar till ett 
vidare mångfaldsarbete. För att besvara ovan nämnda syfte gjordes en kvalitativ undersökning 
med öppna intervjuer som datainsamlingsmetod.  
 
Ökad kunskap och medvetenhet 
I litteraturen och tidigare forskning finner jag stöd för de teman som redovisas i resultat delen. 
Definitionen av mångfald har för de flesta berikats med en eller fler variabler. Samtliga 
beskriver hur ramarna har vidgats efter projektet och gett ett vidare synsätt för nästintill alla 
chefer. Då arbetslivet blir mer och mer mångkulturellt är det viktigt för alla organisationer att 
kunna hantera förändringen ur både ett arbetsrättsligt och ett affärsmässigt perspektiv. Det är 
främst ur det sistnämnda perspektivet som de flesta fick en aha-upplevelse av ett nyanserat 
tankesätt som öppnade upp för nya möjligheter. Heery & Noon (2001) beskriver mångfald 
genom att betona människors individualitet, vikten av att värdera varje enskild person för 
hans eller hennes unika kombination av yrkeskunnande, kompetenser, egenskaper, kunskaper, 
karaktärsdrag etc. Genom att få en bredare definition av begreppet stannar det inte vid att 
endast tänka arbetsrättsligt utan öppnar dörrar för andra tankebanor, bortom stereotyperna, för 
att skapa nya lösningar. 
 
Föreläsningarna samt övningsuppgifter gav möjlighet till eftertanke och chans till att våga 
ifrågasätta deras stereotyper. Den sociala kategoriseringsprocessen bidrar till att vi gör snabba 
bedömningar av situationer och möten med andra människor. Då vi vill förenkla vår vardag 
lämnas ingen tid till reflektion vilket dessa övningsuppgifter gav möjlighet till (Rosch, 1978). 
Det är just möjligheten till reflektion och en presentation av alternativa synsätt som kan leda 
till att vidga eller ändra sina värderingar (Taylor & Fiske, 1978). Det finns vissa fallgropar 
man kan hamna i vid processer som rekrytering, rehabilitering och lönesättning. Utbildningen 
gav dem ökad medvetenhet kring de processer som uppstår där de uttryckte att 
rekryteringsprocessen var den som upplevdes vara svårast att renodla från sina egna 
värderingar. Följande exempel beskriver fallgropar man kan hamna i p.g.a. stereotypifiering. 
En familj ska köpa en hund till sitt barn. Föräldrarna föredrar att välja en hund som har ett 
lugnt och tryggt temperament och som är tålmodig och har ett stabilt psyke. Golden retriever 
är en omtalad familjehund och är därför ett alternativ och utifrån det börjar de söka. Två 
frågor som man kan ställa sig då är varifrån kommer deras information om att just den rasen 
är passande och vad baseras den på? För det innebär att när de fokuserar på just denna 
kategori missar de alla andra tänkbara alternativ som passerar förbi. När de sedan valt en hund 
ur denna kategori, vad talar för att just denna hund motsvarar alla förväntningar de har om 
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denna kategori, är hunden ett föredöme för hela den kategorin eller fanns det en annan ras 
som hade kunnat göra det här lika bra eller bättre som per automatik blev bortvald pga. 
stereotypifiering. Därför bör hänsyn tas till att variation kan finnas inom 
kategoriseringsgruppen (Cox, 1994). Detta exempel går att applicera på processer eller val 
som görs dagligen och för att frångå normen och för att konformitet inte ska påverka de olika 
processerna vid rekrytering, rehabilitering eller lönesättning kan organisationen se över sina 
rutiner och skapa en struktur med tydliga ramar om hur dessa bör gå till. Rekryterarnas 
medvetenhet om de omedvetna psykologiska processerna är av stor betydelse om 
organisationen strävar efter mångfald. Även om man har goda avsikter kan en ogenomtänkt 
rekrytering automatiskt leda till homogenitet (Bergström, 1998).  
 
Vidare rekommenderar Thomas et al (2003) ett ledarskap med en mer analytisk inställning. 
Det finns synliga skillnader som kan observeras där värden som attityd, prestation, befordran, 
lön m.m. jämförs för att hantera mångfald. Men utöver det är det få organisationer som 
kopplar ihop individdata till organisationens affärs- och prestationsperspektiv. Detta synsätt 
kan ge ett mervärde men som också förutsätter ett ledarskap som vågar tänka annorlunda. Det 
finns tankar hos vissa av Solna stads chefer kring affärsperspektivet och med rätt förutsättning 
på organisationsnivå kan tanke övergå till handling. Det fanns en stark vilja och önskan att 
fortsätta mångfaldsarbetet då de kan se möjligheterna med den breda erfarenheten som ger 
lösningar utifrån flera perspektiv. I ovan nämnda studie föreslogs ett träningsprogram för att 
hjälpa chefer utveckla sitt ledarskap när det gäller att leda grupprocesser. Hjälp med att 
utveckla de färdigheter som behövs för konstruktiva konflikter och effektiv kommunikation. 
Dessa grupprocesser är oundvikliga och kommer att uppstå för de ledare som ser mångfald 
som en källa till lärande, förändring och förnyelse (Thomas et al, 2003). 
 
För ett utvecklat lärande är reflektion det som bidrar till nya eller förändrade sätt att tänka. 
Det räcker inte alltid med erfarenhet för att lära utan tillfälle måste ges till att dra slutsatser av 
erfarenheter genom att återspegla med eftertanke våra nya erfarenheter (Argyris, 1965). Döös 
(1997) talar om handlingsutrymme vilket innebär att man mentalt tillfälligt avlägsnar sig från 
handlingen för att få tillfälle till reflektion som kan ske i olika former; individuellt eller i 
gruppsamtal. Oavsett vem dialogen förs med är det distansen från situationen som ger tillfälle 
till eftertanke. För Solna stads chefer vore ett förslag till fortsatt arbete att tillsätta 
diskussionsgrupper med deltagarna från projektet. Detta skulle kunna skapa möjligheter för 
dem att se till sin egen förvaltning och hur nyvunnen kunskap kan omsättas till praktik.  
 
Engagemang 
I mötet med övriga medverkande organisationer menar de att de upplevde ett spännande 
erfarenhetsutbyte då det fanns en varierad problematik inom respektive organisation. En 
reflektion jag gjorde var hur deltagarna resonerade och diskuterade kring val av sittplats vid 
utbildningstillfällena. De som uttryckte hög grad av engagemang till projektet beskrev hur de 
valde att sitta med chefer från andra branscher för att få möjligheten att förkovra sig medan de 
som var mindre positiva eller ansåg att satsningen inte gav dem något utöver redan befintlig 
kunskap valde att sitta med chefer från sin egen organisation. Överlag ansåg sig alla nöjda 
med utbytet mellan de olika organisationerna och det är så litteraturen beskriver mångfald, att 
det handlar om att tillvarata och dela med sig av erfarenheter från olika bakgrunder. Dock 
upplevdes en viss skepsis kring formen projekt. En del ansåg att projekt inte är tillräckliga då 
de är tillfälliga och har en tendens att påbörja processer som sedan inte får substans då de 
faller i glömska efter projektets slut. För att vara en bestående satsning poängterar Mlekov & 
Widell (2003) vikten av att mångfaldsarbetet ska vara en ständigt pågående process och inget 
projekt med en början och ett slut. 
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Leijon & Widell, (2001) menar på att en mångfaldsorganisation bör genomsyras av öppenhet, 
en trygghet och en nyfikenhet inom organisationen. Detta var något som efterfrågades inom 
Solna stad då vissa upplevde mer trygghet än andra inom respektive förvaltning. 
Eftersträvansvärt är trygga arbetsgrupper med ett klimat som tillåter att lyfta frågor av olika 
karaktär och ett respektfullt bemötande, då mångfaldsproblematiken i ett initialt skede kan 
leda till en del konflikter och samarbetssvårigheter (Cox, 1994). Thomas et al (2003) menar 
på att oavsett organisationens specifika verksamhet är det generellt dessa faktorer som 
påverkar ett värdefullt mångfaldsarbete. Organisationen bör ha som mål att implementera 
policys från ledning och HR, samt tillämpbara metoder, för att kulturen ska präglas av 
ömsesidigt lärande och samarbete. Den individuella tryggheten växer genom organisatorisk 
trygghet då en tillåtande miljö ger frihet i att uttrycka sig och få sina synpunkter seriöst 
diskuterade.  
 
Det uttrycktes ett stort behov av att bryta ner mångfaldsplanen i konkreta verksamhetsmål 
vilket det kan krävas en viss kompetens för. Genom att utbilda HR ansvariga och chefer i att 
bryta ner mångfaldsplanen ges möjlighet till respektive grupp och individ att uppnå positiva 
resultat (Thomas et al, 2003). Varje förvaltning har sin specifika verksamhet vilket leder till 
specifika mål för var och en. 
 
Motstånd (normer, rädsla) 
Det finns formella och informella samt synliga och osynliga normer. De som är svåra att 
identifiera och förstå är de informella och osynliga, det är dem som ofta ligger till grund för 
fördomens uppkomst. För att kunna förändra de osynliga normerna måste de först identifieras 
och göras synliga. För att få till en förändring bör respektive chef identifiera vilka normer och 
värderingar som styr handlingar och beteendemönster just hos sin egen personalgrupp och 
ifrågasätta dem. Då de osynliga är särskilt svåra att synliggöra och ifrågasätta är det lätt att 
stöta på motstånd hos den egna personalen (Amundsdotter & Gillberg, 2005). Vid början av 
intervjuerna besvarades frågorna väldigt snabbt och utan eftertanke där det framhölls en rätt 
väg att gå, en norm att eftersträva. Men med intervjun som ett tillfälle för reflektion började 
en del ifrågasätta om det verkligen var för verksamhetens bästa eller om det faktiskt handlar 
om att ta den enkla vägen, vilket bekräftas av Rosch (1978) som menar på att vårt behov av 
att kategorisera för att förenkla vår vardag styr våra handlingar. Vi väljer det vi känner igen, 
de egenskaper vi känner oss bekanta med och som överensstämmer med tidigare 
”kategorimedlemmar” i vår mentala struktur. Här har ledaren en betydande roll då ledaren har 
en kulturskapande roll genom att sätta normer för vad som är rätt och fel i en organisation 
(Schein, 1992). Initialt kan många uppleva mångfaldsarbete som tidskrävande och fyllt av 
komplikationer. Men istället för att fokusera på andras fel och brister kan en insikt vara att 
förstå att uppgifter kan lösas på olika sätt (Cox, 1994). Att frångå den norm som finns 
representerad på respektive förvaltning framstod som en svår uppgift vilket bekräftas av Cox 
(1994) om hur homogena grupper vill behålla sin effektivitet inom gruppen genom bra 
kommunikationsförmåga och hög moral. Det är tidskrävande att bryta ett invant 
beteendemönster. 
 
En pluralistisk organisation strävar efter ömsesidig anpassning till varandra där man tillåter 
sig påverkas av normer och värderingar som är olik ens egna. Ett sätt att hantera det på för 
ledningen är att fokusera på att bygga en organisationskultur med en öppen och tillåtande 
miljö. Organisationens struktur och ledarskap bör stimulera öppenhet för varandras olikheter 
och använda hela arbetskraften för organisationens utveckling (Cox, 1993). Utvecklingen till 
en organisation med ömsesidig anpassning är tidskrävande och innebär olika stadier. 
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Processen från exkludering, vilket innebär att olikheter upplevs som ett utanförskap, till 
inkludering innehåller olika faser där medvetandet är av största betydelse. Det är först när 
attityder övergår från tolerans till acceptans som inkludering kan ske. Det är först då som 
organisationen uppfattar mångfald som en tillgång och en nödvändig resurs (Katz & Miller, 
1995 och Mlekov & Vaughn, 2002). 
 
Insikt och mod  
Den största delen av arbetet ligger på individen själv. De praktiska övningarna som de deltog i 
gav dem möjlighet att komma till insikt med sina egna fördomar. Därifrån till att våga 
erkänna dem och tillåta sig känna skam och skuld är ett steg i rätt riktning för att komma till 
insikt. Här krävs mod att stanna upp och ta reda på historien bakom fördomen. Var kommer 
den ifrån och vad grundar den sig på. För att leda en heterogen organisation krävs att varje 
mänskligt möte tas på allvar. Grunden för att aktivt möta andra är att utveckla självkännedom 
och ärlighet inför sig själv. Med dessa utgångspunkter kan olikheter ledas dels genom 
ödmjukhet och jämlikhet och dels genom ärlighet och öppenhet (Mlekov & Widell, 2003). 
 
Trygghet och tydlighet 
Vi möter mångfald varje dag vilket är vår verkliga vardag. Ett sätt att hantera det för 
organisationer är att syna sin verksamhet för att klarlägga dess intressen och affärer. För att en 
organisation ska kunna generera fördelar ur ett framgångsrikt arbete med mångfald bör de ha 
ett konsekvent handlande. Systematiskt arbete lägger grunden för ett långsiktigt engagemang 
(Thomas et al, 2003). Solna stad har tagit fram en mångfaldsplan som ger riktlinjer för 
verksamheten. Tanken är att förvaltningarna ska följa dessa men de menar att verkligheten ser 
annorlunda ut. Idag saknar cheferna tydliga gemensamma direktiv vilket påverkar deras val 
av prioritering. Kandola & Fullerton (1998) har arbetat fram en modell för implementering av 
mångfald där de viktigaste framgångsfaktorerna är en klar och tydlig vision från högsta 
ledningen och ett genuint engagemang. Engagemanget måste sträcka sig längre än till att bara 
vara politiskt korrekta beslut eller slogans. Ledningens ställningstagande och engagemang bör 
vara synligt, aktivt och fortlöpande.  
 
Kommunikation upplevdes vara av stor betydelse när det gällde både kommunikation mellan 
ledare och medarbetare samt medarbetare sinsemellan. Det är inte bara i själva 
förankringsarbetet som kommunikationen upplevs viktig utan under hela processen. 
Förvaltningarna använde sig av olika metoder för att kommunicera inom sin personalgrupp. 
De som använde sig av handledning kunde se tydliga resultat av hur processerna främjade 
utvecklingsarbetet inom personalgruppen. Kandola & Fullerton, (1998) menar att det 
framförallt är viktigt att kommunicera syftet med mångfaldsarbetet och att möjlighet ges till 
att diskutera de negativa känslor och motstånd som ofta uppstår vid förändring. Känslor och 
behov som uppstår bör medarbetarna få ventilera och ge uttryck för då det inte är ovanligt att 
starka känslor uppkommer. Fördomar och stereotypa föreställningar skall gärna 
kommuniceras, bemötas och utvecklas för det är först då som en förändring kan accepteras. 
Med hjälp av olika kanaler hålls kommunikationen levande t.ex. via fokusgrupper, 
stödgrupper, policys, handlingsplaner utbildningar etc. Genom att kommunicera sitt 
engagemang externt stärks också medarbetarnas engagemang internt.  
 
De omedvetna fördomarna kan vi medvetandegöra och reflektera över. De medvetna 
fördomarna däremot kan manipuleras och döljas tillfälligt. Dessa fördomar är svåra att 
komma åt eftersom de kan anpassas till det förväntade sammanhanget (Mlekov & Widell, 
2003). 
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Metodiska överläggningar 
Studiens yttre generaliserbarhet begränsar sig till statlig verksamhet. Då den specifika 
verksamheten inte representerar övrig population. Däremot var den inre generaliserbarheten 
högre då urvalet gjordes utan påverkan från en lista över samtliga tillgängliga deltagare. 
Förutom kön som var homogent, var det relativt heterogena intervjupersoner. De var i olika 
åldrar och deras erfarenhet av personalansvar hade en spännvidd mellan 4-15 år samt att de 
var fysiskt placerade i olika byggnader och tillhörde olika förvaltningar. 
 
Det framkom under intervjuerna att utbildningstillfällena var frivilliga och att anmälan har 
skett efter tillgång. En önskan som framfördes var att samtliga chefer skulle ha deltagit i olika 
omgångar då de upplevde att de redan engagerade är oftast de som anmäler sig. Risken finns 
att de anmälda var de som hade en positiv inställning till mångfald och hade en viss förståelse 
för mångfaldsarbetet och dess komplexitet. 
 
Då min önskan var att ha en öppen intervju utan specifika frågor för att fånga upplevelsen av 
satsningen har varje intervju varit individuell och specifik. Detta har gett en förståelse för 
varje individs unika situation och att den är situationsspecifik utifrån vilken bakgrund de har 
och vilken arbetsgrupp de tillhörde. 
 
Slutsats och avslutande kommentarer  
Cheferna ansåg att det fanns en hel del svårigheter kring processerna med rekrytering, 
lönesättning och rehabilitering ur ett mångfaldsperspektiv, där tidsaspekten och språket 
utgjorde de största blockeringarna. Men under samtalen växte tankar och funderingar fram 
kring huruvida man kan vända detta motstånd till att bli fördelar. Varje individ bör ge sig 
själv möjlighet till reflektionstillfällen, för att våga tänka annorlunda, våga bryta gamla 
mönster och se förutsättningar. Vända negativa föreställningar till att se möjligheter och skapa 
nytänkande. Självklart kan ökad kunskap och medvetenhet, genom detta projekt, leda till ett 
förändrat beteende på sikt, men den upplevda belastning, som varje chef säger sig ha, bidrar 
till att frågor utöver sitt eget verksamhetsområde blir bortprioriterat. Detta innebär att 
organisationen bör ta ett gemensamt beslut och arbeta långsiktigt med organisationskulturen 
och dess värderingar. Vara en god förebild för de anställda och leva som man lär, skapa den 
trygga plattform som behövs för att medarbetare ska våga ge uttryck för de känslor som 
uppstår vid förändringar. Normer sitter djupt rotade i denna organisation och hos individerna 
själva, vilket ställer höga krav om man vill nå förändring. Men framförallt är det ledningens 
ställningstagande och engagemang i dessa frågor som bör vara synligt, aktivt och löpande.                        
Syftet med satsningen från Solna stad var att skapa en medvetenhet kring dessa frågor och att 
våga tänka annorlunda. För fortsatta studier kan organisationens ansvar lyftas fram för att 
synliggöra hur de bör arbeta strategiskt för att möjliggöra för enhets- och verksamhetschefer 
att föra arbetet vidare ner i organisationen.  
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Intervjuguide     Bilaga 1 
 
Syfte: Att erhålla kvalitativa beskrivningar av den intervjuades livsvärld i avsikt att tolka 
deras mening vad gäller konsekvenser av fenomenet omedvetna fördomar. Mitt syfte är att 
belysa inblandade chefers upplevelser av projektet ”(o)medvetna fördomar” samt hur en 
sådan satsning från arbetsgivaren upplevs. Vilka möjligheter och svårigheter upplevde de och 
vilka faktorer kunde identifieras för ett framtida arbete med mångfald inom organisationen? 
 

1) Bakgrund: 
 
- Kort presentation av mig: Johanna Ekander, läser sista terminen på PAO-

linjen/inriktning psykologi vid Stockholms universitet. Ska nu skriva C-uppsats, 
samarbete med Ann Fagraéus. Intervjun syftar till att spegla chefers upplevelse av EU-
projektet ”(o)medvetna fördomar”. 

- Informerar om etiska regler samt hur resultaten kommer att presenteras. 
- Intervjun kommer att spelas in på band, allt är konfidentiellt. 
- Några frågor? 
 
2) Bakgrundsfrågor: 
 
- Vilken position har du i företaget? 
- Hur länge har du arbetat inom organisationen? 
- Var är du fysiskt placerad? 
- Hur länge har du haft personalansvar? 
- Hur många omfattas av ditt personalansvar? 
 
3) Öppna frågor och följd frågor: 
 
- Vad är mångfald för dig? 
- Hur kom du i kontakt med projektet ”(o)medvetna fördomar”? 
- Hur upplevde du satsningen av Solna stad som arbetsgivare? 
- Vad är nyttan med ett sådant projekt? 
- Kan du koppla det till din egen verksamhet? 
- Har du några konkreta upplevelser från utbildningstillfällena? 
- Upplevde du ett utbyte mellan företagen som deltog? 
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- Behöver chefer stöd i den dagliga verksamheten för att omsätta upplevelserna i 
praktiken? 

- Hur ser du på ditt eget mångfaldsarbete i din egen personalgrupp? 
- Är det bara positivt med mångfald? 
- Vad ser du för möjligheter resp. svårigheter? 
- Syftet var att öka medvetenheten vi de olika processerna som rekrytering, 

rehabilitering och lönesättning. Upplever du förändring? 
- Vad behöver du för att kunna hantera ett förändringsarbete? 

 
4) Avslut 
 
- Jag har inga fler frågor. Har du något du vill tillägga eller några funderingar kring det 

som sagts innan vi avslutar? 
- Feedback på intervjun. 
Eventuella uppföljnings-/sonderande-/specificerande frågor kommer att förekomma under processens gång. 


