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Sammanfattning 

Syftet med uppsatsen är att analysera mångfaldskonsulters syn på mångfald och 

mångfaldsarbete utifrån nyinstitutionell teori och sociologen Lauren B. Edelmans 

begrepp om lagens ledarskapifiering. Uppsatsens analysdel är baserad på 

intervjuer med 14 mångfaldskonsulter. Analysen visar att mångfaldskonsulter 

använder ett ”brett” begrepp om mångfald, som inkluderar både 

diskrimineringslagens kategorier och därtill ickerättsliga dimensioner som 

kompetens, färdigheter, arbetssätt och klädstil. Det breda mångfaldsbegreppet 

tillsammans med en betoning på organisationsnytta snarare än rättvisemotiv 

tolkas i denna uppsats som en ledarskapifiering av lagen – en tolkningsprocess 

varigenom diskrimineringslagen och dess rättviseprinciper retoriskt omgestaltas 

för att bättre överensstämma med arbetsgivarintressen. Ledarskapifieringen gör 

därtill mångfaldsbegreppet vagt, något som inte behöver försvåra utan tvärtom 

kan underlätta konsulternas arbete: en löst förpackad mångfaldsidé utvidgar 

tolkningsutrymmet för vad mångfaldsarbete kan vara, vilket i sin tur kan skapa en 

större marknad för mångfaldskonsulternas tjänster.       
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1. Inledning 
 

I flera år har ”mångfald”, ”mångfaldsplaner” och ”mångfaldsarbete” betraktats som ett 

självklart sätt för organisationer att tillmötesgå lagens krav på aktiva åtgärder mot 

diskriminering och för lika rättigheter och möjligheter. Som ett begrepp för svenskt arbetsliv 

lanserades mångfald vid mitten av 1990-talet av både statliga och ickestatliga aktörer, vilka 

delvis hade olika syften och intressen (Omanovic, 2006; Rönnqvist, 2008; de los Reyes, 

2001). En direkt inspiration var den amerikanska ledningsstrategin  diversity management, 

som hade uppstått vid slutet av 1980-talet. I samband med en ”backlash” mot 

medborgarrättsrörelsen och en nedmontering av affirmative action-lagar började 

personaladministratörer och organisationskonsulter att tala om antidiskriminering i termer av 

organisationsnytta snarare än social rättvisa (Kelly & Dobbin, 1998; Edelman et al., 2001). 

Diversity management utgår från tanken att globaliseringen, den demografiska utvecklingen 

och en alltmer diversifierad konsumentmarknad kräver en heterogen personal. Att kunna leda 

de anställdas olikheter sägs på flera sätt vara till nytta för en organisation. Snarare än att 

assimilera de anställda till en viss kultur eller norm bör människors olikheter ses som en 

resurs som kan användas för att förstå nya konsumentgrupper, utveckla nya varor och tjänster 

och erövra nya marknader. Om således alla anställda får skilja ut sig och komma till sin rätt 

ökar trivseln och därmed organisationens kreativitet, produktivitet, flexibilitet, lönsamhet, 

etc. Härvidlag talar amerikanska mångfaldskonsulter om the business case for diversity 

(Kalonaityte, 2008).  

       År 1994 är diversity ett väletablerat begrepp i USA och Eva Skog, civilingenjör från 

Sveriges Tekniska Attachéer, befinner sig i Detroit för att skriva en rapport om de nya 

managementidéerna (Rönnqvist, 2008: 91-92). Med stöd av Rådet för arbetslivsforskning 

publiceras rapporten i Sverige år 1996 med titeln Diversity: Så satsar amerikanska företag 

på mångfald. Enligt ekonomhistorikern Sofia Rönnqvist var rapporten den första svenska 

publikationen där ordet ”mångfald” användes för att diskutera frågor om arbetsliv och 

demografiska olikheter (Rönnqvist, 2008: 92). 

       Vid denna tid fanns dock flera aktörer som mer eller mindre oberoende av varandra 

lanserade mångfaldsbegreppet i Sverige (Omanovic, 2006). 1996 skapade Arbetsgivarverket 

policyn Kulturell mångfald – en styrka för svensk statsförvaltning. Samma år gav dåvarande 

Diskrimineringsombudsmannen ut skriften Mångfald lönar sig. 1997 gjorde den 

socialdemokratiska regeringen bruk av mångfaldsbegreppet i en offentlig utredning: Räkna 
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med mångfald. Det som skiljer denna skrift från ovan nämnda är enligt Rönnqvist att de förra 

såg mångfald som ett sätt att utveckla organisationer, medan regeringens rapport diskuterar 

diskrimineringslagar och utgår från ett rättviseperspektiv (se Rönnqvist 2008: 54-59).  

       Vedran Omanovic visar i en avhandling att begreppet mångfald kom att formuleras på 

delvis olika sätt av aktörer som Svenskt Näringsliv, LO, Integrationsverket respektive DO. 

Svenskt Näringslivs mångfaldsperspektiv grundades på företagsekonomiska argument medan 

andra aktörer förknippade mångfald med diskrimineringslagen, integrationspolitiken, 

rättvisemotiv och samhällsekonomiska argument (Omanovic, 2008: 126-164). Omanovic 

påpekar vidare att flera amerikanska företag förde med sig diversity management-policies när 

de etablerades i Sverige på 1990-talet. Dessa mångfaldsstrategier var dock inte identiska med 

de mångfaldsidéer som lanserades från statligt håll. ”In short, there is an encounter (but also 

a potential conflict) between the Swedish perception of what diversity is and the US-

imported human resource policies related to a diverse workforce” (Omanovic, 2006: 151). 

Från statligt håll har man generellt sett mångfaldsidén och nyttoargumenten som ett 

användbart lockbete för att få den privata och den offentliga sektorn att engagera sig i arbetet 

mot etnisk diskriminering. Från det privata näringslivet framställs dock mångfaldsfrämjandet 

som en i grunden frivillig och av staten oberoende ledningsstrategi (Rönnqvist, 2008: 88-

124; de los Reyes, 2001). 

       Det som skiljer diversity management från andra managementfilosofier är dess inriktning 

på att hantera frågor som rör sociala identiteter (Kalonaityte, 2008: 13). Den svenska staten 

har till skillnad från den amerikanska varit en drivande aktör i lanserandet av mångfaldsidéer. 

Statens engagemang har påverkat den svenska versionen av diversity management genom att 

mångfald och mångfaldsfrämjande framförallt kommit att förstås som etnisk mångfald – 

explicit eller implicit. Medan diversity management i USA ofta formuleras som en reaktion 

mot eller något skilt från aktiva åtgärder mot diskriminering, har mångfaldsarbete i Sverige 

ofta kommit att likställas med åtgärder mot diskriminering. 

       Under tiden som mångfald har varit ett begrepp i samhällsdebatten har nya områden för 

organisationskonsultation uppstått. Det finns människor som idag arbetar med att hjälpa 

organisationer att på olika sätt förhålla sig till begrepp som mångfald, diskriminering, 

människors olikheter samt mångkulturella eller ”etniska” marknader. Dessa människor kallas 

ofta för mångfaldskonsulter. I Sverige utgör de fortfarande en relativt ny, relativt liten, av allt 

att döma växande och i forskningen närmast helt osynlig grupp människor. Hur ser 

mångfaldskonsulter på mångfald? 
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2. Syfte 
 

Mångfald och mångfaldsarbete är mångtydiga begrepp, delvis beroende på att de är och har 

varit föremål för olika tolkningar (Rönnqvist, 2008; Omanovic, 2006). Olika aktörer arbetar 

för mångfald utifrån olika tolkningsramar, vilka avgör vad man ser som ett problem och vad 

man borde göra åt det (Squires, 2006). Mångfaldsarbete förknippas dock vanligen med 

lagens krav på aktiva åtgärder mot diskriminering, och många organisationer anlitar 

mångfaldskonsulter för att få hjälp med att förstå hur mångfaldsarbete skall bedrivas.  

 

2.1. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att med utgångspunkt i nyinstitutionell teori och Lauren B. 

Edelmans teori om ledarskapifieringen av lagen (se avsnitt 3.2), undersöka 

mångfaldskonsulters syn på mångfald. Den nyinstitutionella teorin gör gällande att de som 

formulerar institutionella krav ofta framställer dessa som tekniska till sin natur (Meyer & 

Rowan, 1977/1991). Organisationskonsulter sägs fylla en viktig roll som förnyare av 

rationalitetens vokabulär och leverantörer av organisatoriskt prat (Czarniawska, 1988; 

Czarniawska-Joerges, 1993). Vid konstruktionen av mångfaldsarbetets rationalitet och 

tekniska karaktär kan konsulter använda en mångfaldsretorik som omgestaltar rättsliga ideal 

genom att prioritera traditionella arbetsgivarintressen och -värderingar. Därmed kan en social 

förståelse av lagen skapas som förskjuter fokus från lag och rättvisa till organisatorisk 

effektivitet (Edelman et al., 2001). 

      Uppsatsens övergripande frågeställningar är: 

 Hur definierar och motiverar konsulter begreppen mångfald och mångfaldsarbete? 

 Hur och varför konstruerar konsulter rationaliteten i mångfaldsstrategier? Det vill 

säga, hur och varför framställer de mångfaldsarbete som en rationell 

organisationsstrategi? 

       Uppsatsens analysdel är baserad på intervjuer med 14 konsulter. Det som undersöks är 

idéer om mångfald, inte praktiskt mångfaldsarbete i organisationer. 
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3. Teori 
 

I det följande presenterar jag uppsatsens teoretiska utgångspunkter och frågeställningar som 

huvudsakligen härrör från den nyinstitutionella teoribildningen inom organisationsanalysen 

(se 3.2.). Jag inleder dock med att klargöra vissa utgångspunkter som direkt berör uppsatsens 

ämne: mångfald och mångfaldsarbete. 

 

3.1. Diskriminering och mångfald 

3.1.1. Diskrimineringslag och mångfaldsplan 

En ny diskrimineringslag (SFS 2008:567) trädde i kraft den 1 januari 2009. 

Diskrimineringslagens ändamål är ”att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika 

rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk 

tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller 

ålder” (kap. 1 §1). Lagen föreskriver att arbetsgivare skall upprätta en ”jämställdhetsplan” 

(kap. 3, §13) och att utbildningssamordnare skall upprätta en ”likabehandlingsplan” (kap. 3, 

§16). En arbetsgivare bör bedriva ett målinriktat arbete och vidta aktiva åtgärder för att 

motverka diskriminering samt främja lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet oavsett 

diskrimineringsgrunderna. 

       Även om orden ”mångfald” och ”mångfaldsplan” inte förekommer i 

diskrimineringslagen har dessa beteckningar ofta använts i diskussioner om (etnisk) 

diskriminering och lagens krav på aktiva åtgärder. Exempelvis anser DO att främjandet av 

lika rättigheter och möjligheter kan ske i form av en ”mångfaldsplan” (Råd till arbetsgivare, 

2004: 6). 

       Ett underliggande antagande genom hela uppsatsen är att mångfaldsfrämjande i 

organisationer inte nödvändigtvis innebär minskad diskriminering, medan direkt motverkande 

av diskriminering rimligen ökar sannolikheten för mångfald. Motverkande av diskriminering 

sätter fokus på det väsentliga – främjandet av lika rättigheter och möjligheter – medan 

mångfald och mångfaldsarbete saknar vedertagen operationell definition och kan i praktiken 

innebära annat än arbete mot diskriminering. Exempelvis kan mångfaldsarbete utan ett 

diskrimineringsperspektiv riskera att leda till en rekrytering som främst går ut på att visa upp 

”symboliska objekt” (se SOU 2005:56: 192-193, 453). 
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3.1.2. Mångfald: kritiska synpunkter 

I forskningen har mångfaldsperspektivet – eller diversity management – diskuterats och 

kritiserats från olika utgångspunkter. John Wrench har sammanställt och delat in den 

vanligaste kritiken efter graden av ”radikalitet”: han talar om en icke-fundamental kritik, en 

de lika möjligheternas kritik samt en fundamental kritik (Wrench, 2002: 107-136). 

       Den icke-fundamentala kritiken problematiserar det centrala antagandet om att mångfald 

medför en rad fördelar för organisationer. Kritiken gör gällande att denna tanke saknar 

empiriskt stöd, alternativt att de påstådda fördelarna med mångfald är överdrivna. Den 

forskning som vanligen används till stöd för idén om mångfaldens fördelar har utförts i 

experimentella miljöer där framförallt studenter varit undersökningsobjekt. I de få studier 

som har gjorts av verkliga organisationer har resultaten varit mindre optimistiska och 

entydiga; i flera fall har sambandet mellan mångfald och ökad produktivitet snarare visat sig 

vara negativt. Det är vidare svårt att isolera mångfaldens påverkan från andra relevanta 

faktorer (Wrench, 2002: 109-119). 

       De lika möjligheternas kritik vänder sig mot mångfaldsperspektivets ersättande av 

moraliska motiv med nyttobaserade och ekonomiska sådana. Exempelvis menar Mike Noon 

att fokus på ekonomisk vinst villkorar rättvisesträvanden genom att låta en universell princip 

(lika möjligheter och rättigheter oavsett diskrimineringsgrunderna) vila på ett kontingent 

argument (mångfald är lönsamt). Därmed görs principiella rättigheter implicit avhängiga 

varje organisationslednings lönsamhetsbedömningar – såvida inte förespråkare av 

nyttoargument hävdar att mångfald alltid är lönsamt för varje organisation oavsett 

omständigheter, vilket är empiriskt orimligt (Noon, 2007). De lika möjligheternas kritik 

menar även att mångfaldsretoriken tenderar att förskjuta diskussionens fokus från lag, 

likabehandling och åtgärder mot diskriminering till ett vagt hyllande av individuella 

olikheter, vilket skymmer strukturell ojämlikhet och det faktum att vissa grupper utsätts för 

diskriminering oftare än andra (Wrench, 2002: 120-130). 

      Den fundamentala kritiken menar att mångfaldsperspektivets bejakande av olikheter vilar 

på ett felslut, nämligen en reifikation av sociala kategorier och identiteter. Attraktionskraften 

i mångfaldsretoriken består i dess omvärdering av etniska och andra olikheter: att ha en 

annan etnisk bakgrund än majoriteten framställs som en resurs och en merit snarare än en 

nackdel i arbetslivet. Likväl menar kritikerna att mångfaldsperspektivet ofta ser etnisk 

tillhörighet som något givet, distinkt och fixerat. Det finns därför en risk att naturliggöra och 

befästa vad som i grunden är sociala konstruktioner och resultatet av ojämlika 

maktförhållanden. I mångfaldsdiskursen ifrågasätts sällan själva uppdelningen mellan 
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exempelvis ”invandrare” och ”svensk”. Paulina de los Reyes menar därför att 

mångfaldsperspektivets fokus på olikheter riskerar att ”låsa in” människor i påtvingade 

kategorier som legitimerar olika typer av ojämlikhet (de los Reyes, 2001: 178-187). 

       Slutligen en kritisk synpunkt som kan anses vara fundamental. Lingvisterna Blommaert 

& Verschueren (1998) menar att ”den toleranta majoritetens” diskussioner om (etnisk) 

mångfald tenderar att vara ambivalent och röra sig inom vad författarna kallar ”the 

management paradigm”. På samma gång som mångfald slås fast som något positivt, 

framställs den som något i grunden problematiskt som kräver ledarskap och hantering. 

Mångfald diskuteras som vore det ett nytt fenomen som plötsligt förändrat ett förment 

homogent och harmoniskt samhälle. Trots välmenande avsikter förvandlas därmed mångfald 

till något i grunden abnormt: ”In other words, a major part of the problem consists in viewing 

diversity as a problem” (Blommaert & Verschueren 1998: 3). Vidare menar författarna att 

”the management paradigm” ofta tar för givet vilka människor det är som ingår i mångfalden 

och således skall hanteras (”dom”, invandrarna, etc.) och vilka som inte ingår i mångfalden 

och således är kallade att hantera den (”vi”, den toleranta majoriteten). ”Management is 

always in the hand of the powerful, and the management of diversity is not an exception” 

(ibid. 15). 

 

          

3.2. Nyinstitutionell teori 

Som startskott för nyinstitutionalismen brukar man framhålla en artikel från 1977 av John 

Meyer och Brian Rowan, vilka grundar sin syn på institutionalisering på Peter Bergers och 

Thomas Luckmanns bok The Social Construction of Reality. De senare beskrev 

institutionalisering som ”en ömsesidig typifiering av vanemässiga handlingar av typer av 

aktörer”, där ”varje sådan typifiering [är] en institution” (Berger & Luckmann 1966/1979: 

70). Institutionalisering är en social process genom vilken människor kommer att omfatta en 

gemensam definition av den sociala verkligheten (ibid. 71). 

 

3.2.1. Rationaliserade myter och särkoppling 

Organisationer är inbäddade i institutionella omgivningar som utövar ett ständigt tryck på 

dem (Meyer & Rowan 1977/1991: 41-42). Dessa omgivningar består av institutionaliserade 

organisationsmodeller, normer, regler, värderingar och ideologier som anger hur en 
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organisation bör arbeta för att fungera effektivt. Organisationers omgivning kan delas in i 

tekniska och institutionella miljöer (Scott & Meyer 1983/1991: 123). De tekniska miljöerna 

avser de marknader där varor och tjänster produceras och utbyts. Här belönas organisationer 

om de kan kontrollera och koordinera sina tekniska processer – exempelvis producera och 

leverera rätt varor till rätt aktör vid rätt tidpunkt. Institutionella miljöer kännetecknas 

däremot av de normativa förväntningar som organisationer måste anpassa sig till för att 

upprätthålla sin sociala legitimitet. De institutionella kraven kan härröra från regeringar, 

politiker, sociala rörelser, lagstiftning, föreningar, allmänna opinionsströmningar samt olika 

professioner. De tekniska och institutionella miljöerna samexisterar, men Scott & Meyer 

menar att det ofta är svårt att empiriskt skilja dem åt, bland annat därför att de som 

formulerar institutionella krav ofta framställer dessa som tekniska till sin natur (Scott & 

Meyer 1983/1991: 123). Som exempel kan vi konstatera att kraven på att aktivt arbeta mot 

diskriminering eller för mångfald ofta beskrivs som tekniska krav. Mångfaldsarbete 

rättfärdigas då inte med hänvisning till det moraliskt riktiga – istället antas det vara ett 

rationellt sätt för organisationer att mer effektivt uppnå sina centrala mål. 

       Nyinstitutionalismen problematiserar dock föreställningen om att den institutionella 

omgivningen i första hand belönar objektivt effektiva och rationellt målinriktade 

verksamheter. Rationalitetsnormer är själva socialt konstruerade (Meyer & Rowan 

1977/1991; Edelman et al., 1999: 410). I sin uppfattning av vad som är mest rationellt 

påverkas organisationer av institutionella krav på åtgärder, produkter, tjänster, policyn, 

regler, befattningar, etc. Sådana krav fungerar ofta som rationaliserade myter som många 

organisationer svarar på ceremoniellt. Meyer & Rowan (1977/1991: 44-46) beskriver 

rationaliserade myter som föreskrifter vilka framställer sociala ändamål som tekniska sådana 

och samtidigt anger vilka medel som är lämpliga för att på ett rationellt sätt nå dessa tekniska 

mål. Rationaliserade myter tillhandahåller berättelser om orsaker-och-verkan samt om 

framgångsrika lösningar på organisatoriska problem (Edelman et al., 1999: 410-411).  

       Begreppet rationaliserad myt implicerar inte att dessa berättelser nödvändigtvis är falska, 

snarare att giltigheten i dem sällan ifrågasätts; organisationer helt enkelt förutsätts anpassa 

sig till dem. ”One of the key features of rational myths is that they appear so obvious that no 

one questions their veracity; they just seem right” (Edelman et al., 1999: 416). Men just 

därför att myternas giltighet tas för given blir organisationer belönade när de anpassar sig till 

det förment ”rätta” arbetssättet. Därmed kan rationaliserade myter komma att bli 

självuppfyllande: ”These belief systems appear rational in that they specify in a rulelike 
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manner what organizations must do to be efficient, but they are myths in that their efficacy 

depends on the fact that they are widely shared rather than inherently correct” (ibid: 410).  

       Detta innebär emellertid inte att organisationer smärtfritt kan inkorporera vad som helst 

som omgivningen kräver. Anpassningar till institutionella krav kan råka i konflikt med 

effektivitetskriterier i det dagliga arbetet. För att således gå bägge krav till mötes – 

legitimitetens och effektivitetens – tenderar organisationer att särkoppla sina formella 

strukturer från sina informella strukturer. Följden av särkopplingar är att organisationer 

många gånger säger och uppvisar en sak – att man lever upp till omgivningens krav – medan 

de gör något annat i sitt dagliga arbete (Meyer & Rowan, 1977/1991: 57). 

 

 

3.2.2. Ledarskapifiering av lagen 

Sociologen Lauren B. Edelman har studerat förhållandet mellan organisationer och deras 

rättsliga miljöer med fokus på amerikanska lagar mot diskriminering (Edelman, 2005). 

Diskrimineringslagar präglas enligt Edelman av vaghet: det är sällan givet exakt hur eller 

med hänvisning till vilka motiv organisationer bör tillmötesgå en lag i praktiken. Detta 

öppnar för en tolkningsprocess där organisationer tillsammans med andra aktörer skapar en 

social förståelse av lagen. I denna process vänder sig organisationer till sin omgivning – 

bland annat till jurister och organisationskonsulter. Dessa fungerar som ”sociala filter” 

genom vilka omgivningens institutionella krav passerar på väg in i organisationer (Edelman, 

2005: 340). Lagens ändamål och rättviseprincip förblir dock inte opåverkad av denna 

förmedling. Tvärtom är organisationskonsulter aktiva meningsskapare som dessutom är 

beroende av att sälja sina tjänster. Deras regelbundna kontakt med arbetsgivare, 

företagschefer och det organisatoriska livets alla problem kommer att prägla den mening 

lagen ges: ”The meaning of law, therefore, is filtered through the lens of managerial norms 

and tempered by managerial concerns” (Edelman, 2005: 345).  

      Edelmans exempel är konsultretoriken om mångfald i USA (Edelman et al., 2001). I 

likhet med medborgarrättsrörelsens ideal fördömer mångfaldsretoriken diskriminering och 

förespråkar inkludering och lika rättigheter, men sättet på vilket detta görs är paradoxalt. För 

det första gör mångfaldskonsulter, enligt Edelman, ingen väsentlig skillnad mellan mångfald 

baserad på lagens diskrimineringsgrunder – såsom kön, etnicitet, etc. – och mångfald baserad 

på ickerättsliga dimensioner och individuella ”olikheter” såsom skillnader i intressen, 

personlighet, kompetens, klädstil, utbildning, etc. Konsulternas vida begrepp om mångfald 
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tenderar att inkludera aspekter som enligt Edelman gärna faller under arbetsgivares och 

personaladministratörers traditionella intresseområden, vilket därmed riktar bort blicken från 

lagens egentliga ändamål (att motverka diskriminering längs bestämda kategorier). För det 

andra rör sig konsulternas mångfaldsretorik bort från lagens underliggande rättviseideal 

genom att betona att mångfaldsarbete handlar om organisatorisk effektivitet och 

vinstmaximering snarare än om moral och rättvisa (ibid. 1590-1591).  

       Konsultlitteraturen om mångfald illustrerar enligt Edelman en process som hon kallar 

”the managerialization of law” – ett begrepp som jag kommer att kalla ledarskapifiering av 

lagen.
1
 Fenomenet definieras som: ”... a process by which legal ideas are refigured by 

managerial ways of thinking as they flow across the boundaries of legal fields and into 

managerial and organizational fields” (Edelman et al.. 2001: 1589).  

       Ledarskapifieringen sker genom retoriska omgestaltningar som inskriver rättsliga ideal i 

rationaliserade myter, i detta fall i berättelser om hur mångfaldsstrategier ökar 

organisationers effektivitet och lönsamhet. Denna retoriska förskjutning från rättvisa till 

organisationsnytta kan enligt Edelman vara subtil men är inte desto mindre betydelsefull: 

genom ledarskapifieringen kan diskrimineringslagen och dess ändamål i praktiken få en helt 

annan mening för organisationer: ”As law becomes managerialized, the logic of efficiency 

and rationality will often trump the logic of rights and justice” (Edelman, 2005: 345).  

       En frågeställning i uppsatsen är huruvida även svenska konsulters retorik och idéer om 

mångfald kan tolkas i enlighet med Edelmans begrepp om en ledarskapifiering. Det är därför 

nödvändigt att mer detaljerat beskriva hur ledarskapifiering skall förstås. Edelman 

kontrasterar två sätt att begreppsliggöra och motivera mångfaldsfrämjande i arbetslivet. Det 

ena utgår från ett erkännande av systematisk diskriminering av vissa grupper och således 

längs vissa bestämda kategorier (kön, etnicitet, etc.). Eftersom syftet är att stärka traditionellt 

missgynnade gruppers rättigheter och möjligheter i arbetslivet, förstås mångfald inte som 

omfattande en godtycklig lista av egenskaper och ”olikheter” utan som en strävan till 

strukturella förändringar och representation längs givna dimensioner (Edelman et al., 2001: 

1616).   

       Detta ställs mot mångfaldskonsulternas modell, vars mångfaldsbegrepp inkluderar men 

utökar listan på relevanta mångfaldsdimensioner. Här talar man till exempel om skillnader i 

attityd, arbetssätt, livsstil, kommunikationsförmåga, kompetens, utbildning, etc. Därtill 

                                                
1
 Begreppet verkar inte ha använts på svenska och jag har därför valt översättningen ledarskapifiering 

av lagen.  
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betonar man att mångfaldsfrämjande framförallt är en fråga om att öka effektiviteten, 

flexibiliteten, produktionen, lönsamheten, etc. (Edelman et al., 2001: 1615ff).  

       Ovanstående två modeller är således förknippade med varsitt mångfaldsbegrepp: ett 

”snävt” (begränsat till lagens diskrimineringsgrunder) respektive ett ”brett” sådant (som 

alltså utökar de ”olikheter” som en mångfaldsstrategi bör arbeta med). 

       Viktigt är att konsultretoriken enligt Edelman omgestaltar rättsliga idéer även när den 

menar sig diskutera något annat än diskrimineringslagen. I själva verket kan detta vara 

speciellt effektivt i sin ledarskapifiering: genom att inte tala om diskrimineringslagen 

upplöses mångfaldsarbetets relation till lagen och dess rättviseprincip (ibid. 1597).     

       Huruvida ledarskapifieringen i praktiken förbättrar eller försämrar villkoren för 

traditionellt missgynnade grupper är en empirisk fråga. Edelman undersöker inte detta, och 

det kommer inte jag heller att göra. Det som står i fokus är idéer om mångfald. Frågan är om 

och i så fall hur svenska konsulter kan sägas bidra till en ledarskapifiering av lagen. 

Teoretiskt menar dock Edelman att ledarskapifieringens effekter är av dubbel natur: å ena 

sidan kan det leda till att åtgärder mot diskriminering lättare accepteras av chefer och 

ledningsgrupper, vilket kan påskynda organisationers efterlevnad av lagen (ibid. 1633). Å 

andra sidan kan samma process ske till priset av att rättviseprinciper urvattnas och 

mångfaldsarbetet avpolitiseras, eftersom ledarskapifieringen prioriterar traditionella 

personaladministrativa och organisatoriska mål. Därtill blir ett brett mångfaldsbegrepp vagt, 

något som kan användas för att påvisa heterogeniteten i vilken gruppsammansättning som 

helst (Edelman et al. 2001: 1632-1633; Edelman, 2005). 

 

 

3.2.3. Organisationskonsulter 

Organisationskonsulter har i forskningen tillskrivits många olika roller. Som Staffan Furusten 

skriver finns en viss grad av mystik kring konsulters roll och vad de kan åstadkomma hos 

sina klienter. Vad konsultativt arbete består i är ”något som det, milt uttryckt, råder delade 

meningar om” (Furusten, 2003: 19). Mångfaldskonsultation kan ses som en förvisso liten del 

i det Staffan Furusten kallar för den generella managementdiskursen, det vill säga ”det 

kontinuerligt pågående makrosamtalet om organisatorisk rationalitet och moderna ideal” 

(Furusten, 1996: 61).  

       Ett sätt att förstå konsulters roll är att se dem som handelsresande i ord (Czarniawska-

Joerges, 1988). Enligt denna metafor är retorik eller organisatoriskt prat konsultermas 
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främsta arbetsverktyg och tillika försäljningsprodukt. Vad de har att erbjuda sina klienter är 

lingvistiska artefakter som underlättar organisationsstyrning genom skapandet av innebörd. 

Czarniawska-Joerges anger tre prototypiska styrinstrument: etiketter, metaforer och 

plattityder. Etiketter talar om vad något är, de klassificerar; metaforer utsäger hur något är, 

de relaterar, skapar bilder och ger liv; plattityder fastslår vad som är normalt, de stiliserar 

(ibid. 14). Dessa artefakter spelar en stor roll vid skapandet och legitimeringen av makt: 

makten i organisationer tillhör dem som kan övertyga andra om det som är, hur något är och 

vad som är normalt. Konsulters leverans av prat är även viktigt för att, som Czarniawska-

Joerges skriver (1993: 71), hålla rationalitetens vokabulär vid liv, något jag beskriver 

närmare i nästa avsnitt.  

 

 

3.2.4. Rationalitet och den lönsamma mångfalden 

Konsulter är viktiga aktörer i vad Scott & Meyer kallar den rationaliserande miljön, det vill 

säga de delar av den institutionella omgivningen som ger upphov till rationaliserade myter. 

Organisationskonsulter kan därför betecknas som rationaliseringsagenter (Scott & Meyer, 

1994: 47; Furusten, 1996: 60).  

       Att betrakta något som en organisation innebär bland annat att tillskriva fenomenet 

formell rationalitet.
2
 Föreställningen om rationalitet är grundläggande i den allmänna 

uppfattningen om organisationer – en föreställning som organisationer måste leva upp till för 

att vidmakthålla sin legitimitet. Organisationer antas vara intentionella, välordnade, 

samordnade och effektiva företeelser; deras beslut antas vara välgrundade och övervägda 

med hänsyn till den centrala uppgiften. Detta innebär att organisationer inte bara måste leva 

upp till rationaliserade myter utan även ge sken av att dessa fungerar. Formell rationalitet är 

således en viktig organisatorisk produkt, och organisationer försöker ständigt rationalisera 

det de gör, antas göra eller redan har gjort (Czarniawska-Joerges, 1993: 59-72). Med 

rationalisering avses här frambringandet av rationella redogörelser. Barbara Czarniawska-

Joerges påpekar att ordet rationalisering har två betydelser. Dels syftar ordet på en presumtiv 

rationalitet, det vill säga uppställandet av regler och metoder som låter oss finna de medel 

som bäst leder till ett bestämt mål – i vilket fall rationaliseringen avser framtida händelser. 

Dels kan ordet även syfta på en retroaktiv rationalitet, det vill säga uppställandet av regler 

                                                
2
 Med rationalitet avses här målrationell eller formell sådan (t.ex. ekonomisk rationalitet), inte 

värderationell eller substantiell rationalitet (se Czarniawska-Joerges, 1993:63-64). 
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och metoder som låter oss finna det bästa sättet att presentera redan utförda handlingar som 

konforma med de rationalitetsnormer som dikterats av den presumtiva rationaliteten. 

Czarniawska-Joerges menar att bägge rationaliseringstyper är lika viktiga och samexisterar i 

det språk samt i de dokument, program och processer som organisationer använder dagligen. 

I och med rationaliseringar förvandlas en okontrollerbar och obegriplig värld till något som 

går att förutse. Om en organisatorisk handling skall förbli legitim måste denna vara möjlig att 

redogöra för i termer av en formell rationalitet: det duger vanligtvis inte att hänvisa till etiska 

eller estetiska värden. ”Rationality, then, is the crucial product in every organization and the 

key accomplishment in everyday organizational activity” (Czarniawska-Joerges, 1993: 67).  

       I skapandet av rationalitet kan organisationer ta hjälp av organisationskonsulter som, 

med Czarniawska-Joerges ord, ”create and refresh the rationality vocabulary” (ibid. 71). 

Språket fyller en viktig funktion vid rationaliseringen av handlingar och legitimeringen av 

organisationer både i allmänhetens och personalens ögon. Retoriken om den lönsamma 

mångfalden kan, menar jag, således ses som ett legitimerande prat (se Czarniawska, 1988). 

Genom att tala om mångfald som något effektivt och lönsamt snarare än något som är 

moraliskt riktigt kan organisationer, chefer och företagsledare upprätthålla bilden av sig 

själva som rationella. Eftersom pratet signalerar att mångfalsarbetet ligger i organisationens 

eget intresse, kan omgivningen lättare acceptera att organisationer verkligen anstränger sig 

för att leva upp till mångfaldskraven: motsatsen vore ju irrationellt. 

       Rationaliserade myters legitimitet bygger på antagandet om deras rationalitet och 

effektivitet, men legitimiteten kan även bygga på att de har stöd i lagen (Meyer & Rowan, 

1977/1991: 48). Begreppet rationaliserad myt används dock på olika sätt inom den 

nyinstitutionella teorin, beroende på olika uppfattningar om vad som utgör en institution (se 

Johansson, 2002: 133-137). Rationaliserade myter är institutioner i form av föreställningar 

om effektiva organiseringssätt. Vissa nyinstitutionalister har dock en rent kognitiv syn på 

institutioner, vilket innebär att en rationaliserad myt implicerar en stark för-givet-tagenhet. 

Risken med denna kognitiva inriktning är att organisationer framstår som alltför passiva: dess 

aktörer antas knappt reflektera över det de gör; organisationer förutsätts helt enkelt anpassa 

sig till befintliga myter (se Johansson, 2002: 48-49; Scott, 1991). Som Roine Johansson 

skriver faller därmed en av förutsättningarna för det nyinstitutionella perspektivets 

hållbarhet. En central idé är nämligen den om särkoppling: det kan uppstå konflikter mellan 

institutionella och tekniska krav, varför organisationer strategiskt kopplar loss olika delar av 

sin verksamhet i syfte att tillmötesgå omgivningens olika krav. För att teoretiskt tillåta denna 

möjlighet måste vi anta en mer normativ syn på institutioner. Jag betraktar idén om den 
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lönsamma mångfalden som en rationaliserad myt i den normativa meningen: även om myten 

ibland tas för given, utgör den framförallt ett normativt krav som organisationer måste 

förhålla sig till. Denna myt kan vidare upprätthållas av rent strategiska skäl: organisationer 

vinner på att omfatta myten och ge uttryck för den i tal eller handling (se Scott, 1991: 170).  

       Begreppet rationaliserad myt antyder enligt W. Richard Scott att ”rationality may not be 

all of a piece but differentiated, coming in various forms and guises” (Scott, 1991: 166). Det 

finns olika potentiella källor till rationaliserade myter; det finns inte en utan flera 

institutionella miljöer som organisationer har att anpassa sig till. Potentiella källor till 

rationaliserade myter kan konkurrera eller rentav befinna sig i konflikt – och organisationer 

kan handla strategiskt när det kommer till vilka myter de skall anpassa sig till (Scott, 1991: 

166, 170). Idén om den lönsamma mångfalden är, kan man säga, semi-institutionaliserad. 

Det är en förhärskande idé snarare än en helt institutionaliserad föreställning i kognitiv 

mening (se Johansson, 2002: 136). Således befinner sig myten i potentiell konkurrens och 

konflikt med andra existerande perspektiv på mångfald. 

 

 

3.2.5. Direktiv, normer och standarder 

Nils Brunsson och Bengt Jacobsson skiljer på tre slags regler som organisationer har att 

anpassa sig till: direktiv, normer och standarder (Brunsson & Jacobsson, 1998). Direktiv är 

tvingande regler med någon form av sanktioner knutna till sig. Strafflagstiftningen innehåller 

direktiv. Direktiv motiveras med hänvisning till att det ligger i andras intresse att dessa följs, 

varför det är vanligt med hänvisningar till något allmänintresse som rättvisa (ibid. 15). 

       Normer är internaliserade och oftast implicita regler som i allmänhet saknar en 

identifierbar upphovsman. Normer är tvingande i den meningen att benägenheten att följa 

dem är kopplad till ett ”inre” tvång snarare än ett ”yttre” sådant – men normer är frivilliga i 

den meningen att det verkar som om vi följer dem därför att vi vill det och inte därför att vi 

utsätts för något tvång. 

       Standarder har inga explicita sanktioner knutna till sig och kan enligt Brunsson & 

Jacobsson sägas vara ett slags råd till andra om vad de ska göra. Råden kan gälla vad som 

helst, från vilka dimensioner skruvar skall ha till hur man bygger upp organisationer och 

lever sitt liv. Standarder kan avse olika processer i organisationer, såsom ledning eller 

rekrytering – och de kan även avse strukturella element, som att vissa organisationer bör ha 

en avdelning för personalutveckling eller strategiska planer, jämställdhetsgrupper, etc. (ibid. 
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21-22). Om standarder följs eller ej beror i första hand på om mottagaren finner det vara i 

hennes intresse att följa dem. Standarder motiveras därför ofta explicit med att de ligger i 

mottagarens intresse. Brunsson & Jacobsson pekar ut olika typer av standardiserare, 

exempelvis konsulter som ger råd om hur man bör organisera eller marknadsföra (ibid. 18). 

       Att skilja mellan olika typer av regler är i verkligheten inte alltid lätt. Det finns direktiv, 

standarder och normer med ungefär samma innehåll. Som exempel skriver Brunsson & 

Jacobsson att tanken att man inte ska stjäla är både en norm och ett direktiv i 

strafflagstiftningen. Vidare kan de utmärkande egenskaperna hos direktiv, normer och 

standarder vara mer eller mindre framträdande i praktiken. Direktiv kan vara mer eller 

mindre tvingande, normer mer eller mindre internaliserade, standarder mer eller mindre 

frivilliga.  

       Standarder kan övergå i direktiv, skriver Brunsson & Jacobsson (ibid. 16), men de tar 

inte upp möjligheten att direktiv också kan övergå i standarder – eller åtminstone formuleras 

som standarder. Ett sådant alternativ kan man dock föreställa sig. Ett råd eller en regel kan 

utgå ifrån eller omfatta såväl direktiv som normer – t.ex. genom att stödja sig på lagstiftning 

– men likväl omgärdas av kompletterande idéer och argument som får direktivet att framstå 

som frivilligt eller som liggande i mottagarens eget intresse. Mångfaldstanken kan idag sägas 

ha stöd i såväl direktiv (diskrimineringslag), i normer (man skall behandla människor 

rättvist) och i standarder (olikheter är en resurs, mångfald ökar effektiviteten). Kan man då 

tala om tre olika mångfaldsidéer, eller en idé bestående av tre delar? Är mångfaldsidén 

snarare att betrakta enbart som norm och standard, eftersom diskrimineringslagen inte 

överhuvudtaget nämner ordet ”mångfald”? Jag menar att mångfaldsidén kan framställas som 

mer eller mindre kopplad till diskrimineringslagstiftningens direktiv, och följaktligen som 

mer eller mindre frikopplad från det. En fråga i denna uppsats är således hur vi kan betrakta 

konsulters idéer om mångfald: antar de formen av direktiv, normer eller standarder? 

 

 

3.2.6. Idé och förpackning 

Standarder för organisering kan sägas bestå av två delar: en idé och dess förpackning 

(Johansson, 2002: 125). Själva idén kan vara väldigt allmän, ibland inte mycket mer än en 

beteckning eller etikett – som ”mångfald”. Förpackningen är det handlingsrecept som 

förknippas med idén. Ju mer färdigförpackad en idé är innan den skickas ut på resa i 

organisationsvärlden, desto mindre tolkningsutrymme lämnas åt enskilda mottagare, vilket 
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leder till homogenitet i handling. En vag och illa förpackad idé som inte förknippas med en 

bestämd tillämpningsmodell tenderar däremot att främst få genomslag på ett idémässigt eller 

retoriskt plan. En löst förpackad idé blir föremål för ständiga omtolkningar, vilket leder till 

heterogenitet i handling och fortsatt omtolkning. En fråga i uppsatsen är dock om detta 

nödvändigtvis är till nackdel för konsulterna. Det är rimligt att anta att en vag mångfaldsidé 

utökar konsultens tolknings- och handlingsutrymme; därmed utvidgas marknaden för de 

tjänster som kan gå under etiketten mångfald. 

       Exakt hur praktiken bör se ut för att överensstämma med en standard är inte alltid 

tydligt: det finns ofta flera sätt att tolka både standarder och praktiker. Att följa en standard 

kan därför innebära att praktisera en standard – men även att standardisera sin praktik 

(Brunsson & Jacobsson, 1998: 148-149). I det förra fallet översätts standardens uttalanden i 

praktiskt handlande – i det senare går översättningen åt andra hållet, så att en gammal praktik 

presenteras i standardens termer. Istället för att förändra sina handlingar kan organisationer 

börja kalla dem för något nytt. Exempelvis kan man beskriva en befintlig personal i termer 

av ”mångfald” utan att nödvändigtvis förändra praktiken beträffande åtgärder mot 

diskriminering. Att standardisera sin praktik är således också, enligt Brunsson & Jacobsson, 

ett sätt att följa standarder. Att kalla saker vid deras ”rätta” namn kan omvandla dem till 

värdefulla element och skapa stöd för dem både inom organisationer och i deras omgivning 

(Meyer & Rowan, 1977/1991: 50-51). 
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4. Metod 
 

4.1. Datainsamlingsmetod 

Materialet samlades in genom semistrukturerade intervjuer (Bryman, 2001/2002: 301). Jag 

hade en intervjuguide (se Appendix) med åtta frågor som jag såg till att täcka i varje intervju, 

samtidigt som det gavs utrymme för följdfrågor och respondenterna kunde utveckla sina svar 

tämligen fritt. Denna flexibilitet var viktig inte bara för att hålla intervjun flytande utan för att 

åstadkomma en viss växelverkan mellan teori och empiri; vissa teman som framkom i 

intervjuerna gav mig tillfälle att modifiera och utöka både mina intervjufrågor och mina 

teoretiska utgångspunkter. 

       Varför intervjuer? Lauren B. Edelmans studie av ledarskapifiering bygger på analys av 

konsulttexter (Edelman et al., 2001). Konsulttexter riktar sig till en speciell grupp läsare: 

arbetsgivare, chefer, företagare, personaladministratörer och andra praktiker i organisationer. 

Fördelen med textanalys är att forskaren får tillgång till en monolog bestående av just de 

argument och det språk som konsulter i sitt arbete använder för att tala om mångfald. 

Nackdelen är dock att monologer inte lyssnar på följdfrågor. Konsulttexter utgör en speciell 

genre där författarna sällan är upptagna av subtiliteter. Utrymmet för nyansering, tvekan eller 

avslöjanden om frustrationer eller strategier i konsultarbetet är oftast obefintligt. Jag menar 

därför att vi med Edelmans metod får tillgång till konsulternas yrkesmässiga motiveringar, 

inte deras personliga motiv. Om konsulterna definierar mångfald brett, får vi inte riktigt veta 

varför de väljer att göra så. Det behöver i sig inte vara ett problem: man behöver inte ha 

kännedom om en talares intentioner för att tolka en viss retorik och dess möjliga effekter. Det 

är rimligt att, som Edelman gör, anta att ett brett mångfaldsbegrepp med betoning på 

organisationsnytta är mer förenligt med chefers och arbetsgivares intressen än ett 

mångfalsbegrepp som tydligt är knutet till diskrimineringslagen och dess ändamål. Således 

kan ledarskapifieringen av lagen identifieras ur ett ”objektivistiskt” perspektiv, det vill säga 

oaktat konsulternas egna motiv. Likväl är det intressant att undersöka konsulternas egna 

motiv och erfarenheter av konsultarbetet. Det kan ge oss en mer nyanserad bild av varför de 

arbetar med ett brett mångfaldsbegrepp. Intervjumetoden lämpar sig i detta fall väl för att 

belysa aspekter av ledarskapifieringen som inte låter sig fångas enbart genom textanalys. 
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4.2. Urval 

På grund av sin oreglerade karaktär saknar konsultbranschen några vedertagna 

gränsmarkeringar (Alexius, 2007: 14). Det finns inga register över mångfaldskonsulter, inga 

officiella definitioner, inga föreningar, knappt ens en ”allmän uppfattning” om dem. Det 

Furusten skriver om konsultation i allmänhet gäller även för mångfaldskonsultation: staten 

har inte varit inblandad i varken utformningen av kriterier för vad som får räknas som 

mångfaldskonsultation eller i kontrollen av att individer uppfyller dem (se Furusten, 2003: 

38). I praktiken kan vem som helst kalla sig mångfaldskonsult: det krävs inget intyg eller 

särskild utbildning för att arbeta som sådan. Således är inte heller beteckningen 

”mångfaldskonsult” given; vissa konsulter titulerar sig så och andra inte, även om de erbjuder 

samma typ av tjänster. Följaktligen är det svårt att få en uppfattning om exakt hur stor 

populationen av mångfaldskonsulter är (att den är relativt liten var dock alla intervjupersoner 

jag pratade med eniga om; det rör sig på sin höjd om ett femtiotal mångfaldskonsulter i hela 

Sverige).  

       Jag eftersträvade variation i materialet för att täcka ett större spektrum av åsikter bland 

intervjupersonerna (Alexius, 2007: 17). I syfte att öka den möjligheten bestämde jag mig för 

att undvika ett så kallat snöbollsurval i vilken forskaren låter sig vägledas av respondenternas 

tips om relevanta intervjupersoner. Risken med en sådan metod i detta fall bestod i att jag 

bara skulle komma i kontakt med ett nätverk av likasinnade konsulter. Likväl insåg jag under 

resans gång att mångfaldsvärlden är liten; de flesta intervjupersonerna kände åtminstone till 

varandra och i ett par fall hade konsulterna samarbetsrelationer. I stället för snöbollsmetoden 

kontaktade jag intervjupersoner och konsultföretag utifrån en bred arbetsdefinition som 

svarade mot uppsatsens syfte och mina teoretiska frågeställningar. Med mångfaldskonsult 

avses i denna uppsats någon som till yrket anlitas som extern resurs av organisationer för att 

få hjälp med att förhålla sig till begreppet mångfald. Således titulerar sig vissa 

intervjupersoner som ”mångfaldskonsult” och andra något annat (t.ex. ”organisationskonsult” 

eller ”kommunikatör”), men alla erbjuder samma slag av tjänster. Definitionen utesluter dock 

interna resurser inom organisationer (exempelvis mångfaldsansvariga) liksom människor som 

primärt arbetar som något annat än konsulter – t.ex. universitetslärare, författare, journalister, 

politiker eller ”kändisar” som då och då föreläser eller skriver om mångfald. De 

intervjupersoner som jag kontaktade arbetar alla heltid som konsulter och har egna 

webbplatser. Av de 14 intervjuade är 4 män och 10 kvinnor. 



- 18 - 

 

4.3. Genomförande 

16 konsultföretag kontaktades genom ett mail där jag presenterade det generella syftet med 

uppsatsen (att ta reda på hur konsulter såg på mångfald) och frågade om det fanns möjlighet 

till en intervju på maximalt en timme. Alla företag utom ett svarade, och alla som svarade 

gick med på en intervju, utom ett företag som avböjde på grund av tidsbrist. Under en period 

på fem veckor gjorde jag således 14 intervjuer med representanter för 14 konsultföretag. Fyra 

var enmansföretag; resterande tio bestod av allt från två till tjugotalet personer. 

Intervjupersonerna informerades om att medverkan var frivillig och att de kunde avbryta den 

när som helst. Ingen hade invändningar mot att intervjun spelades in på diktafon. Konsulterna 

fick även veta att intervjuerna skulle behandlas konfidentiellt och avidentifieras i uppsatsen, 

så att varken namn på medverkande konsulter eller klienter skulle framgå. Detta beslut 

fattade jag i ett tidigt skede i syfte att minimera risken för att skada enskilda personer eller 

företag genom att utlämna känsliga uppgifter. Vad som uppfattas som ”känsligt” är inte givet; 

det varierar mellan människor och fält och kan även förändras över tid. Eftersom jag inte 

ansåg mig kunna förutse detta från fall till fall bestämde jag mig för att hålla mig till 

principen att avidentifiera alla intervjuer. Två personer hade invändningar mot detta; de ville 

veta namnet på de medverkande och även själva framgå med egna eller åtminstone företagets 

namn. Eftersom jag redan lovat andra konsulter att alla intervjuer skulle avidentifieras 

förklarade jag att villkoren inte gick att ändra, men att medverkan var frivillig och att de 

kunde avböja en intervju. De valde dock att medverka ändå. 

       Konsulterna fick själva bestämma tid och plats för intervjun. Alla intervjuer skedde 

under arbetstid. Två ägde rum på kafé, en hemma hos en respondent och resterande elva 

intervjuer på konsulternas arbetsplats. Kontorsmiljön bidrog möjligen till att ge dessa 

intervjuer en mer formell prägel än de tre förstnämnda.  

       Intervjuerna varade i runt en timme. Situationen var inte ny för konsulterna: flera hade 

blivit intervjuade förr och även själva intervjuat andra. Nästan alla respondenter hade en 

akademisk utbildning, två var samhällsforskare. Intervjupersonerna kan beskrivas som 

välinformerade, vältaliga och analytiska. Många var vana vid att hålla föredrag, skriva 

rapporter och artiklar samt delta i olika offentliga sammanhang. 

       Ett problem vid några tillfällen var att konsulterna inte nöjde sig med min information 

om uppsatsens syfte utan ställde mer specifika frågor om tes,  frågeställningar, hypoteser, etc. 

Då kunde jag be om att få återkomma till temat efter intervjun. Ibland blev jag dock 

förekommen genom att personen själv sade att den inte ville veta mer för att inte bli påverkad 

i sina svar. 
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4.4. Transkribering, kodning, presentation 

Transkriberingen av intervjuerna tog lång tid och det färdiga textmaterialet uppgick till 150 

A4-sidor. Intervjuerna transkriberades ordagrant i bemärkelsen att respondenternas egna 

ordval bevarades. Emellertid har jag med tanke på skillnaden mellan talspråk och skriftspråk 

(Kvale, 1997: 152) gjort korrigeringar av grammatik och uteslutit de flesta upprepningar och 

oavslutade meningar som stannade upp läsningen och saknade teoretisk relevans. 

Transkriberingen är inte en teorineutral process utan en del i tolkningsprocessen; med en 

annan teoretisk ram hade denna kunnat utföras på annat sätt.  

       Inte heller kodningen är något som sker ”före” analysen utan är en viktig del av analysen. 

Kodningen gjordes för hand och mitt kodningsschema utgick från mina teoretiska 

frågeställningar, vilket innebär att analysen huvudsakligen har varit teoridriven eller deduktiv 

(Weston et al., 2001: 382). Med utgångspunkt i teorin identifierade jag teman i materialet, 

vilka jag markerade med olika färger och siffror. Med tema avser jag något viktigt i 

materialet i relation till de teoretiska frågeställningarna. 

       150 sidors utskrift med enkelt radavstånd kan naturligtvis inte fångas i all sin 

komplexitet och nyansrikedom i en uppsats som denna, och det är inte heller meningen. Jag 

har läst och tolkat materialet utifrån mina teoretiska frågeställningar och valt ut de citat som 

jag anser illustrerar relevanta mönster och avvikelser bäst. Med ett annat syfte och andra 

teoretiska perspektiv hade samma intervjumaterial kunnat ligga till grund för helt andra 

uppsatser.  

       Eftersom intervjuerna har avidentifierats kommer de att refereras till med förkortningen 

IP (intervjuperson) och en siffra mellan 1 och 14, motsvarande den ordning i vilken 

intervjuerna utfördes. 
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5. Analys 
 

I detta avsnitt presenterar jag min tolkning av intervjumaterialet. Det övergripande temat, 

ledarskapifieringen av lagen (5.1.) är i sin tur uppdelat i fem mindre teman (5.1.1. – 5.1.5.) 

som belyser olika aspekter av ledarskapifieringen. 

 

 

5.1. Ledarskapifiering av lagen 

För att undersöka huruvida konsulternas mångfaldssyn kan tolkas som en ledarskapifiering av 

lagen (Edelman et al., 2001; Edelman, 2005), presenterar jag först konsulternas syn på vilka 

olikheter som ingår i mångfaldsbegreppet (5.1.1.). Därefter följer presentationen av deras syn 

på nytta respektive rättvisa (5.1.2.). Som ett tredje steg tar jag upp konsulternas syn på 

mångfald i förhållande till diskrimineringslagen (5.1.3.). Slutligen tar jag upp frågan om de 

motiv som kan ligga bakom konsulternas speciella mångfaldsbegrepp (5.1.4. och 5.1.5.).  

 

 

5.1.1. Mångfaldsbegreppet – brett eller snävt? 

På direkta frågor om vilka olikheter begreppet mångfald avser, svarade de flesta konsulter 

med uttryck som ”allt”, ”allt möjligt”, ”allt allt allt”, ”alla”, ”alla olikheter”. Vad detta i sin 

tur betydde visade sig oftast vara just allt: det vill säga både diskrimineringslagens kategorier 

och därtill alla tänkbara ting som gör människor olika varandra. En del konsulter gjorde en 

uttrycklig skillnad mellan två aspekter av mångfald: å ena sidan vad man kallade 

”kategorisk” eller ”yttre” mångfald, å andra sidan ”individuell” eller ”inre” mångfald. I den 

förra ingick diskrimineringslagens skyddade kategorier samt, endast i två fall, även kategorin 

klass. I den andra aspekten, den ”individuella” eller ”inre” mångfalden, ingick alla tänkbara 

typer av individuella egenskaper, attribut, erfarenheter eller kunskaper som enligt konsulterna 

skilde människor åt eller kunde komma till nytta för en organisation.  

       Efter en genomgång av intervjumaterialet fann jag att dessa ickerättsliga dimensioner 

nämndes: arbetssätt, arbetslivserfarenhet, kultur, kunskaper, yrke, fysisk kapacitet, språklig 

kapacitet, personlighet, personlighetstyper (vissa är entreprenörer, andra är 

administratörer),  färdigheter, skostorlek, behov, erfarenheter, sätt att tänka, perspektiv, sätt 

att känna, musiksmak, intelligens, egenskaper, syn på tillvaron, klädstil, värderingar, 
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utbildningsnivå, utbildningsbakgrund, livssituation, civilstånd, har barn eller ej, är deltids- 

eller heltidsanställd.  

       Nedan följer ett urval av citat som påvisar ett ”brett” mångfaldsbegrepp: 

               

IP2: Egentligen så handlar mångfald för mig om hur man är inne i huvudet, hur 

man tänker. Och inne i kroppen, hur man känner. Vi reagerar och tänker på 

många olika sätt vi människor. Och sen gör vi det delvis på grund av vår 

bakgrund [...] Etnicitet är bara en del av det. Utbildning, bakgrund, skostorlek 

kanske spelar roll, jag vet inte. Jag tror inte det, men det kan göra det. 

 

IP4: [M]ångfald är också tyvärr drabbat av nån slags känsla att mångfald handlar 

om etnicitet som enda fråga, och det gör det inte. För då tappar hela definitionen 

sitt berättigande. Alltså mångfald är allt möjligt – det är både den kategoriska 

mångfalden, alltså det vi kan se, vad du har för etnisk bakgrund, ålder, kön och så 

vidare. Men det finns också individuell mångfald som vi är väldigt dåliga på att ta 

vara på i Sverige [...] Mångfald är allt, rubbet. 

 

IP8: Egentligen precis allting [ingår i mångfald]. Det finns till exempel ett antal 

olika personlighetsanalyser där man ser att vissa människor är entrepenörer och 

andra människor är administratörer och det finns ju ganska mycket, uppfattar jag 

det ändå, forskning som visar att vi behöver vara olika för att prestera bäst. [...] 

Arbetssätt, personlighet. Klädstil, musiksmak. Alla sätt vi är unika på, eller alla 

sätt vi är olika på. 

 

IP10: Om vi tittar på dagens arbetsliv så – kompetens, personlighet, intressen, 

värderingar i allmänhet, livssituation, om man är gift eller inte, har barn, är 

pensionär. Allt som går in överhuvudtaget, färdigheter ... 
 

 

De allra flesta konsulter rörde sig med ett brett mångfaldsbegrepp: det inkluderade både 

diskrimineringslagens kategorier och en mängd andra ickerättsliga faktorer. Två konsulter 

avvek från ovanstående mönster (IP6, IP12), men de skilde sig även sinsemellan.  

       Den ena konsulten (IP12) beskrev att han främst ville ifrågasätta vad han såg som 

olyckliga kategoriseringar av människor efter kön, etnicitet, sexuell läggning, etc. Han var 

även, tillsammans med en annan konsult, den enda intervjupersonen som nämnde klass som 

en viktig social indelningsgrund. I den mån han såg individuella egenskaper och attribut (som 

klädstil, musiksmak) som relevanta i mångfaldsarbetet, knöt han dessa till sociala 

föreställningar om klass, etnicitet, kön, sexualitet, etc.   

 

IP12: Det som är min utgångspunkt är de här diskrimineringsgrunderna och hur 

man liksom kategoriserar folk på ett olyckligt sätt och behandlar på olika sätt och 

exkluderar människor. De absolut tyngsta indelningsgrunderna är ändå tycker jag 
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kön, klass, etnicitet, ålder, funktionsnedsättning och så vidare. För allt det andra 

[dvs. individuella olikheter] är lättare att anpassa sig till liksom.  

 

Den andra konsulten som avvek från mönstret (IP6) menade att diskrimineringslagens 

kategorier var något som arbetsgivare överhuvudtaget inte fick värdera. Således vände hon 

sig mot mångfaldsretorikens tal om att ”se olikheter som en tillgång” när det gäller kön, 

etnicitet, sexuell läggning, etc. Konsulten menade att det enda som kunde vara föremål för en 

arbetsgivares uppmärksamhet var ”inre” mångfald: kompetens, behov, personliga 

egenskaper, meriter, etc. Intervjupersonen såg ett problem i att mångfaldskonsulter gjorde en 

positiv värdering av sociala kategorier utan att ifrågasätta kategorierna som sådana:  

 

IP6: Vi är inte de här kategorierna. Så det finns aldrig ”rätt åsikt” om kategorin. 

Och därför så hamnar folk i en rävsax, det är liksom, ”Nej de [invandrare] kostar 

pengar!” – ”Nej de är kreativa!”. Och man kommer ingenstans vilket gör att vårt 

mänskliga värde plötsligt reduceras till nästan en siffra på börsen beroende på vad 

man tycker om en grupp.  

 

Enligt lagen, påpekade konsulten, skall en arbetsgivare främja lika rättigheter och 

möjligheter oavsett diskrimineringsgrunderna, inte ”dra nytta” av de anställda med avseende 

på en tillskriven grupptillhörighet. Således vände hon sig även mot etnisk kartläggning på 

arbetsplatser, något som andra intervjupersoner inte såg som ett problem. 

 

 

5.1.2. Rättvisa eller nytta? 

Nyttoperspektivet är klart dominerande i mitt intervjumaterial. Det var med få undantag den 

företagsekonomiska nyttan av mångfald som lyftes fram (samhällsekonomiska argument 

utgör en nästan obefintlig del av materialet). Ordet ”affärsnytta” återkom i konsulternas 

beskrivning av hur de såg på mångfald och de framhöll gärna detta nyttoperspektiv som unikt 

för just deras konsultverksamhet. Flera konsulter tog därtill avstånd från rättvisemotiv, något 

jag återkommer till. Nedan följer ett urval av citat där konsulterna förklarar sin syn.     

 

IP4: Och det är någonting som mångfalden i Sverige lider något vansinnigt av, att 

man tänker utifrån, att det hamnar i snällhetsfacket. Att vi gör det för att ”det är 

klart att de ska få vara med, det är klart att de är lika mycket värda som oss”. 

Alltså att man hela tiden klappar på huvudet, det är en förlängd biståndstänk som 

jag tycker är fullständigt förödande och blir patroniserande. Det är en inställning 

som inte på nåt sätt gynnar mångfaldsutvecklingen. Och det här är ju nån slags 

välvilja som får omvänt resultat, så det är någonting som jag tycker är skitviktigt 
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– sluta vara snäll! Alltså utnyttja mångfalden! Och det blir många irriterade på 

när jag säger. Men alltså, utnyttja mångfalden säger jag för att när man frågar sig 

”hur kan jag utnyttja den, jaha vad kan jag ha för nytta av dig?”, då får jag respekt 

för den kunskap som jag vill dra ur dig eller för de egenskaper som jag vill åt. 

 

IP11: Jag ser på mångfald ur ett affärsperspektiv. Hur ska vi göra nya affärer 

genom en djupare förståelse för olika kulturer och hur olika människor tänker. 

Mångfald för mångfaldens skull är inte intressant för mig. Däremot – varför vill 

vi ha mångfald? Då kan man börja argumentera att det är därför att vi vill börja 

sälja våra produkter till nya kundgrupper, vi vill sälja våra telefontjänster till de 

som vill ringa till Somalia eller Irak billigare. Så det är ett bra argument, ut mot 

marknaden. Det andra handlar om den interna organisationen, den interna 

uppfinningsrikedomen och kreativiteten som mångfaldsfördel. [...] Om mångfald 

är viktigt, är det viktigt ur ett affärsperspektiv. 

 

IP3: Jo för det första så pratar vi om att mångfald är affärsnytta, det är inte fråga 

om att mångfald handlar om rättvisefaktorn eller tycka synd om eller någonting, 

utan det handlar om att våra kunder vinner på att förstå affärsnyttan med 

mångfald.  

 

IP13: Vi kopplar vårt attitydarbete till affärsnytta. Det är väldigt effektivt. Och 

den attityden som vi vill förändra det är att se mångfald som affärsnytta och 

ingenting annat. Det har varit vårt ledord, mångfald är lika med affärsnytta, det 

har jag sagt flera tusen gånger. Det är det som är i fokus när man talar med 

näringslivet. När man talar med offentliga arbetsgivare, då är det att mångfald är 

lika med verksamhetsnytta. 
 

Ovanstående citat är representativa för det nyttoperspektiv som är dominerande i 

intervjumaterialet. Endast en konsult avvek från mönstret genom att direkt ta avstånd från 

nyttoperspektivet. Han förklarade att ”alla mångfaldskonsulter nischar in sig på den här 

effektivitetsbiten”, vilket han förstod med tanke på att ”det är så det ser ut i ett kapitalistiskt 

samhälle” (IP12). Själv såg han dock ett problem i betoningen på nytta:  

 

IP12: [J]ag har ju svårt att ta till mig den här lönsamhetsprincipen fast jag förstår 

den helt och hållet, men den ligger inte i mitt hjärta, så kan man säga. Jag brukar 

säga såhär när jag är ute och föreläser, ”tänk om det går att visa någon gång att 

det inte är lönsamt då? Vad ska vi göra då, ska vi kasta ut alla invandrare och 

kasta hem kärringen i köket igen?” Är det det vi ska göra då liksom? Alltså jag 

tycker det är farligt att säga att det ska bli mer effektivt och lönsamt. [...] Jag 

tycker det blir en rå ton liksom, där alla bara ska vara jätteeffektiva. 

 

        

 



- 24 - 

 

5.1.3. En ledarskapifierad förståelse av lagen 

Hittills har jag berört de två huvudsakliga aspekterna av ledarskapifieringen: ett brett 

begrepp om mångfald och betoning på (affärs)nytta. Edelman menar dock att 

mångfaldsretoriken dessutom ”portrays itself as quite distinct from civil rights law”, samt 

”conceptualizes diversity as a managerial as opposed to a legal issue” (Edelman et al., 2001: 

1591-1592). Detta sker inte nödvändigtvis explicit: ”[M]anagerial rhetorics not explicit about 

law may be especially powerful in shaping conceptions of law and legal environment 

precisely because their relation to law is veiled” (ibid. 1597). Det förhindrar dock inte att 

konsulter även explicit kan framställa mångfaldsperspektivet som skilt från eller bättre än 

antidiskriminering (ibid. 1620). I detta avsnitt vill jag påvisa en sådan tendens. 

       Konsulterna var positiva till den skärpning som den nya diskrimineringslagen innebar. 

Det behövdes, som en konsult uttryckte det, både morot och piska för att åstadkomma 

mångfald (IP4). Å andra sidan intog diskrimineringslagen eller praktiskt arbete mot 

diskriminering en något perifer plats i många konsulters verksamhet. De få konsulter som 

erbjöd kurser i diskrimineringslagen såg detta som en marginell del av mångfaldsarbetet. Det 

fanns nämligen en stark tendens till att likställa mångfald med ett nyttoperspektiv, medan 

antidiskriminering förstods i termer av rättvisa och förknippades med politik, moral och 

diskrimineringsbyråer. En konsult förklarar skillnaden mellan antidiskriminering och 

mångfaldsarbete: 

 

IP4: Antidiskriminering, det är ett rättsligt perspektiv, där har vi ett 

rättviseperspektiv rakt igenom, att man inte ska diskriminera någon på grund av 

att den tillhör någon grupp. Och det är helt självklart. Det är antidiskriminering. 

Och det har att göra med en grundläggande värdering av människors lika värde. 

Människors lika värde, det är antidiskriminering – att oavsett vem du är och 

vilken bakgrund du har är värd lika mycket som din nästa. Mångfald är nåt annat. 

Det är en blandning. För mig betyder mångfald en fullständigt överlägsen och 

fullständigt självklar fördel. Det finns självklara fördelar när man blandar grupper 

så att man får olika typer av kompetens och olika typer av erfarenhet och olika 

typer av personlighet och olika typer av tänk och olika typer av allting. Som gör 

att du kan utvecklas framåt. Det är mångfald. Antidiskriminering är naturligtvis 

att jag inte stänger ute nån, men det är en annan sak. 

 

Konsulten uttryckte en uppfattning som flera personer delade, nämligen att mångfaldsarbete 

och arbete mot diskriminering är två olika saker. De hör nära samman och bör i praktiken 

förenas, men arbete mot diskriminering är påtvingat medan mångfaldsarbete är mera 

frivilligt. Mångfaldsarbete handlar om att dra nytta av personalens olikheter och är därför 

bättre än att bara arbeta mot diskriminering. Mångfaldsstrategier antogs nämligen kunna lösa 
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diskrimineringen inte genom att direkt angripa denna utan genom att skapa mer effektiva och 

lönsamma organisationer. Antidiskriminering framställdes därför ofta som underlägset 

mångfaldsstrategier, inte minst därför att antidiskriminering drevs av rättvisemotiv. Just 

handlingsmotivet sågs som ett särskiljande kriterium mellan bra och mindre bra 

mångfaldssträvanden. Intervjupersonerna tog inte avstånd från lagen eller från åtgärder mot 

diskriminering, däremot från lagens underliggande moraliska rättighets- och rättvisemotiv. 

Därtill sågs begrepp som ”likabehandling”, ”rättvisa” och ”antidiskriminering” som 

tillhörande andra förhållningssätt och verksamheter än mångfaldsperspektivet. 

       I teoridelen tog jag upp skillnaden mellan direktiv, normer och standarder (Brunsson & 

Jacobsson, 1998). Jag menar att direktiv – t.ex. diskrimineringslagen – kan standardiseras i 

den bemärkelsen att lagen sveps in i idéer och argument som får direktivets karaktär och 

mening att träda tillbaka för mera attraktiva och frivilliga mål. Standardiseringen av direktiv 

kan ses som en precisering av Edelmans begrepp om ledarskapifiering av lagen (Edelman et 

al., 2001). Samtidigt pekar standardiseringen av direktiv på det något ambivalenta 

förhållande till lagen och dess rättviseprincip som konsulterna gav uttryck för. Lagen skulle 

följas – men det var varken lagen, rättvisan eller diskrimineringen som stod i fokus. 

Rättvisemotiv omtalades ironiskt som att vilja vara ”snäll” eller ha en ”tycka-synd-om”-

attityd (IP4, IP3, IP9, IP1). Ett nyttoperspektiv på mångfald räckte långt: när en arbetsgivare 

väl insåg att den kunde tjäna på att anställa invandrare, kvinnor eller personer med 

funktionshinder, skulle diskrimineringen till stor del försvinna. Detta låg ofta implicit i 

resonemanget men blev tydligt vid några tillfällen: 

        

IP11: När man gör sitt arbete ur ett affärsperspektiv och ett marknadsdrivet 

perspektiv, då faller en hel del av diskrimineringsbiten bort. Nästan per 

automatik. Det är det som är så skönt egentligen. Som i USA där 

mångfaldsfrågan hela tiden var framdriven av tvång, men det var inte tills 

egentligen på 90-talet som man började inse att de här segmenten är så pass stora 

att man inte kan undvika dem längre. Så man börjar se det här som ett så kallat 

business imperative, att man måste förstå och uppskatta mångfald för att överleva 

och konkurrera. 

 

Diskriminerande strukturer eller stereotyper om olika grupper antogs således kunna försvinna 

i den stund arbetsgivare insåg att de kunde tjäna på att anställa individer ur samma grupper. 

Där lagen talar om att främja lika möjligheter och rättigheter oavsett kön, etnicitet, 

funktionshinder, etc., sågs mångfaldsperspektivet som inriktat på att ”dra nytta utav 

olikheterna” (IP8), det vill säga att värdera de anställda just med avseende på deras 

grupptillhörighet (enligt de kunskaper som grupptillhörigheten antogs medföra). Den 
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tankeförändring flera konsulter ville åstadkomma hos sina klienter bestod just i att se 

individer ur marginaliserade grupper som en resurs just i kraft av samma marginalisering: 

 

IP4: Så att om det kommer en kille i rullstol och söker jobb hos mig så ska jag 

inte tänka: ”Nu får jag inte diskriminera för att han sitter i rullstol”, utan då tänker 

jag: ”Hm, vänta nu, han kanske har ett perspektiv som jag inte har, honom ska jag 

utnyttja”, förstår du? Det [mångfald] är ett annat steg [än antidiskriminering], där 

jag istället för att tänka att jag ska vara snäll och inte utesluta, så tänker jag 

”honom kan jag ha nytta av, han kan säkert något som inte jag kan”. 

        

I ett annat avseende spelade dock diskrimineringslagen en viktig roll i konsultverksamheten. 

Det var just mot bakgrund av lagens tvång som konsulterna kunde presentera sina tjänster 

och sitt mångfaldsperspektiv som ett attraktivt sätt att leva upp till kravet på aktivt arbete mot 

diskriminering. Eftersom mångfaldsarbetet gick ut på att effektivisera verksamheten 

förvandlades lagens direktiv till standarder som appellerade till klientens egenintresse. En 

konsult berättar hur han lägger upp sina presentationer för potentiella klienter:         

 

IP11: Jag brukar börja med att skapa något slags förståelse för att man får gilla 

läget. Så jag brukar börja med demografi, inte bara i Sverige utan globalt – 

världens befolkningsökning till exempel, det är rätt imponerande att börja där. 

[...] Så jag börjar med demografi, med lite lagstiftning och att det bara är att gilla 

läget. Men sen kommer jag till, ”men det roliga är att se möjligheterna i det”, och 

affärsmöjligheterna om det handlar om företag.  

 

Med lagens hjälp kunde konsulten retoriskt bana väg för det ”roliga” mångfaldsarbetet. En 

hotbild målades upp som ställde klienten inför utmaningar som måste hanteras. Så långt 

gällde det att ”gilla läget” (IP11). Men det läge som bara måste gillas blev strax till ett läge 

som klienten verkligen kunde gilla: mångfald handlar om nya marknader, etc. Som Edelman 

skriver kan konsulter genom att understryka hotet i lagen och erbjuda en lösning på samma 

hot skapa en marknad för sina tjänster (Edelman, 2005: 342). 

       Jag har hittills visat hur diskrimineringslagen och kravet på aktiva åtgärder för att främja 

lika rättigheter kan förvandlas till rådet att få tag i kompetens för att erövra nya marknader. 

Som Edelman skriver skapar ledarskapifieringen en social förståelse av lagen som retoriskt 

omgestaltar dess ändamål (Edelman et al. 2001). Processen kan även beskrivas som en 

standardisering av direktiv (se Brunsson & Jacobsson, 1998). 
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5.1.4. Från konsulternas perspektiv 

Edelman förklarar ledarskapifieringen (nyttoperspektivet samt inkluderingen av ickerättsliga 

dimensioner) med att en sådan mångfaldsretorik speglar arbetsgivares och 

personaladministratörers intressen (Edelman et al., 2001). Men hur ser saken ut från 

konsulternas perspektiv? Varför arbetar de med ett ”brett” och nyttobaserat 

mångfaldsbegrepp? Under återstoden av denna analysdel (5.1.4 och 5.1.5.) kommer jag att 

lyfta fram några tänkbara anledningar som Edelman inte tar upp. Jag vill dock understryka att 

resultaten av denna undersökning kompletterar snarare än motsäger Edelmans förklaring. 

       Vissa intervjupersoner menar att även om de definierar mångfald brett, blir det i 

praktiken ofta fokus på någon av diskrimineringsgrunderna (IP2, IP4, IP6, IP8, IP11, IP13). 

Detta gäller framförallt när uppdragsgivaren finns inom offentlig sektor. Företag är däremot 

mera mottagliga för tanken att mångfald handlar om alla tänkbara individuella egenskaper. 

Konsulterna försöker emellertid aktivt få sina uppdragsgivare att omfatta ett brett 

mångfaldsbegrepp. Jag ser fyra tänkbara förklaringar till detta. Tre av dem tar jag upp 

härnäst; den fjärde behandlas i avsnitt 5.1.5. 

       Ett första skäl som angavs är att ett brett och nyttobaserat begrepp stöter på mindre 

motstånd bland anställda. Genom att omfatta ”alla” olikheter förvandlas mångfaldsbegreppet 

från att vara ett hot till att vara en tillgång. Mångfald får inte handla om ett ”de”, utan om ett 

”vi” (IP4). En konsult förklarar saken som en retorisk strategi: 

 

IP10: Så att Kalle Svensson 35 år som inte är invandrare eller kvinna eller 

homosexuell ska kunna känna att okej, jag har också någonting att tjäna på 

[mångfald]. Så det är rent taktiskt. Jag är ju ingen aktivist. Om jag varit det så 

skulle jag ha sagt ”jag skiter i om du har någonting att tjäna på det här eller inte, 

du måste.” Men i och med att jag går in och jobbar med organisationer så krävs 

det en viss kompromissvillighet och en kompromissförmåga på taktisk, strategisk 

nivå. Alltså hur får jag en förändring som så många som möjligt kan sluta sig 

kring. [...] Så som begrepp sett slänger jag in allting [i mångfald]. 

 

Ett skäl till att utvidga mångfaldsbegreppet bortom diskrimineringskategorierna var således 

att man därmed tänkte sig att ”även vita medelålders män” (IP11) skulle känna att mångfald 

handlade om dem.
3
 

                                                
3
 Värt att påpeka är att tanken på att inkludera ickerättsliga dimensioner för att nå även vita 

medelålders män utgår från antagandet att vita medelålders män skulle sakna kön, etnicitet, ålder, 

sexuell läggning, etc. Detta påpekades även av en konsult (IP8). 
 



- 28 - 

 

       Det andra skälet var att problem som mobbning, kotteribildning eller ojämlika villkor på 

arbetsplatser kunde hänga samman med faktorer som inte täcks av diskrimineringslagen 

(IP10, IP5, IP8). En konsult menade till exempel att klass var en bortglömd 

mångfaldsdimension ”som vi låtsas om att det inte finns idag” (IP8). Av de konsulter som 

rörde sig med ett brett mångfaldsbegrepp var det dock endast en som uttryckligen 

förknippade saker som klädstil och musiksmak med klass (IP8). Således borde 

mångfaldsarbetet handla om mer än bara diskrimineringsgrunderna. 

       Ett tredje huvudskäl till konsulternas användning av ett brett mångfaldsbegrepp är värt 

att ta upp, även om det inte angavs direkt av någon. Jag menar dock att det är rimligt att anta 

ett brett mångfaldsbegrepp utökar konsultens möjliga marknad. Om mångfald fås att handla 

om ”alla sätt vi är olika på” och ”alla sätt vi kan vara unika” på (IP8), ökar de situationer då 

en mångfaldskonsult kan göra sig behövd. Konsulten kan nu arbeta med uppdrag som inte har 

något med diskriminering eller ”etnisk mångfald” att göra. Det kan i stället handla om 

arbetsmiljöfrågor generellt – eller om huruvida de anställda får vara ”cirkel”, ”trekant” eller 

”fyrkant” (IP5). Följande två citat antyder att så är fallet: 

 

IP5: Ser man att vi har anställningsstopp, vi kommer inte anställa nån på fem år 

och vi har ingen med utländsk bakgrund, ja då kan man ju strunta i mångfald. 

Och då vill jag föra tillbaka att det handlar om att skapa inkluderande 

arbetsplatser, att även om man har anställningsstopp så måste man ändå fråga sig 

om man har ett inkluderande arbetsklimat – får man vara cirkel och trekant och 

fyrkant, har vi ett inkluderande arbetsklimat där man kan vara olika?   

 

IP10: Det händer att man tar in mig men för att prata om, inte hur vi ska få in 

invandrare i arbetsgruppen utan hur vi ska kunna ta vara på de olikheter som finns 

i gruppen fastän det inte finns en enda invandrare. Det är ju ett tecken på att man 

börjar vidga perspektivet lite. 

 

Ett brett mångfaldsbegrepp kan således fylla den funktionen att det utvidgar konsultens eget 

tolknings- och handlingsutrymme. Vagheten behöver således inte vara ett problem – tvärtom 

kan konsulten tjäna på att mångfaldsbegreppet hålls vagt och flexibelt. I själva verket verkar 

många konsulter eftersträva ett vagt mångfaldsbegrepp – det vill säga en löst förpackad 

mångfaldsidé (Johansson, 2002: 125). Ju lösare förpackning desto lättare kan konsulten 

anpassa sina tjänster till olika situationer. Om ”mångfaldsarbete” tillåts att inte vara mer än 

en etikett blir det också lättare att standardisera praktiker i stället för att praktisera en 

bestämd standard (Brunsson & Jacobsson, 1998: 148-149). En mångfaldskonsult arbetar 
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nämligen inte bara med en redan erkänd och befintlig mångfald bland personalen: ibland kan 

mångfalden först behöva uppfinnas, letas fram, benämnas och därigenom fås att framträda:  

 

IP4: Ett modernt ledarskap handlar om att ta tillvara olikhet på olika sätt, den 

individuella. För där kan man direkt se nyttan av mångfald. Redan på två 

personer har du mångfald, för vi är ju aldrig helt lika, då måste man börja 

accentuera de olikheterna. Och om man då har 30 personer som ser ganska lika ut 

så tror jag att det är jätteviktigt att börja leta efter mångfalden i gruppen. Börjar 

man leta efter mångfalden så börjar man se, det har vi ju, vi har mer mångfald än 

vi trodde! Där finns det till exempel någon som kan spela piano, då kan han lira 

på nästa personalfest. Eller titta han där kunde ryska, då behöver vi inte ta in 

ryska konsulter. 

 

Edelmans begrepp om ledarskapifiering bygger som sagt på antagandet att inkluderandet av 

ickerättsliga dimensioner ligger i arbetsgivares och personaladministratörers intresse. Jag har 

ovan försökt visa att ledarskapifieringen även är praktisk från konsulternas synvinkel. Ett 

brett och vagt mångfaldsbegrepp kan ge konsulten ett större handlingsutrymme för att skapa 

en efterfrågan på sina tjänster eller anpassa dessa allt efter situationen. 

 

 

5.1.5. En strategisk fråga eller ”alibigrej”? 

En fjärde anledning till att konsulter använder ett brett och nyttobaserat mångfaldsbegrepp 

kan, menar jag, ses i konsulternas vilja att påverka sin status på konsultmarknaden. Strategin 

kan sägas gå ut på att framställa mångfaldsfrågan som en ”hård” snarare än en ”mjuk” fråga. 

Detta överensstämmer med Meyer & Rowans anmärkning att rationaliserade myter är 

föreskrifter som framställer sociala ändamål som tekniska sådana (Meyer & Rowan, 

1977/1991: 44). I detta avsnitt beskriver jag hur konsulternas status kan relateras till 

konstruktionen av rationaliteten i mångfaldsarbetet (se Czarniawska-Joerges, 1993). 

       Konsulterna berättade om klientorganisationer som köpte in mångfaldstjänster för att 

visa för både allmänhet och den egna personalen att man arbetade med mångfaldsfrågan. Ord 

som användes för att beskriva detta var ”alibigrejer” (IP5) och ”kosmetika” (IP10). Ibland 

uppfattade jag att ämnet var känsligt; frågan verkade handla om prestige, eftersom en del 

konsulter markerade sin status när ”alibigrejer” kom på tal. På min fråga om klienternas 

intresse för mångfald var genuint, svarade en konsult med att påminna om att organisationer 

faktiskt betalar för konsulttjänsten:    
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IP4: De betalar ju ändå för tjänsten. Så ja det tycker jag nästan att de är 

[intresserade av mångfald]. Men det betyder ju inte att alla i organisationen är 

genuint intresserade av mångfald, det är ofta man står och jobbar med en grupp 

som är tvingad, som blivit ivägskickad [...] Så när de betalar för att man ska jobba 

med dem, då upplever jag att de är intresserade av mångfald.        

 

I nästa stund framgick att klientorganisationen kunde betala för ”alibit”, inte tjänsten i sig.  

 

IP4: Men sen är det väl tyvärr så att många företag delegerar detta. Det ligger 

ofta på HR-funktionen. Inget ont om det, men mångfald måste vara en strategisk 

fråga för hela organisationen, annars blir den inte på riktigt. Annars blir det bara 

en sån där mjuk fråga, den blir en marginaliserad sak ur styrelse- och VD-

synvinkel. Och då ser man inte ens dem på våra utbildningar. Och då har man 

bara skapat ett alibi för att man jobbar med de här frågorna, så man skickar nån 

från HR och betalar för alibit.  

 

Andra konsulter beskrev något liknande: 

 

IP5: Det är klart att det förekommer mycket såna här alibigrejer, man får en 

revision från DO och så hjälper jag dem att skriva en plan som håller och sen gör 

man ingenting mer.  

 

IP10: ... vad folk än säger så finns det fortfarande mycket kosmetisk karaktär på 

det här området. Det är nånting som görs för att det måste göras och man kan få 

ganska billiga politiska och marknadsmässiga poäng på det. [...] Alltså nu biter 

jag litegrann den hand som föder mig men när man tar in mig en gång om året 

och bjuder in informationsavdelningen som kan vara med och dokumentera det 

här, sen kan man säga ”titta, det var det här vi gjorde”. 

 

Konsulternas egen tolkning – att organisationer ibland betalar för ”alibit” – ligger i linje med 

nyinstitutionalismens begrepp om särkoppling. Genom att anlita en mångfaldskonsult kan 

organisationer visa för både allmänheten och personalen att man gör det samhället förväntar 

sig av dem. Konsulterna uppehöll sig inte länge vid ämnet, vilket jag tolkar som att 

mångfaldsfrågans status vid sådana tillfällen sade något om mångfaldskonsultens status. 

Detta kan i sin tur förklara varför man tog avstånd från rättvisemotiv. När konsulter talar om 

mångfald som en fråga om effektivitet, lönsamhet, ”affärsnytta och ingenting annat” (IP13), 

framställs mångfaldsarbetet som en teknisk fråga. Mångfald var ”en strategisk fråga” för 

ledningsgrupper och inte ”en sån där mjuk fråga” för personalavdelningen (IP4). Jag tror att 

tillbakavisandet av rättvisemotiv och betoningen på ”affärsnytta” och ”verksamhetsnytta” kan 

tolkas som ett sätt att höja mångfaldsfrågans och därmed konsultens egen status. Det var 

tydligt att idén om den lönsamma mångfalden var något som vissa konsulter uppfattade 

kunde ge dem respekt:           
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IP11: ... de flesta har inte förstått hur bred och strategisk mångfald kan vara. Så 

när jag kommer in och pratar om hållbarhet, att man kan använda mångfald för att 

visa socialt ansvar och påverka den interna organisationen, och visar studier som 

visar på lönsamhet och mångfald – då får man en helt annan respekt. Och jag har 

haft förmånen att jobba med flera ledningsgrupper. Så det ger en viss nivå och 

trovärdighet, än någon som kommer från personalavdelningen och kanske har 

jobbat på Sida ett par år. Det är inte att undervärdera deras erfarenheter men ... 

 

Mångfald fick alltså inte vara en fråga för personalavdelningen utan en fråga ”för högsta 

ledningen” (IP11). De konsulter som betonade affärsnytta och tog avstånd från rättvisemotiv, 

tenderade också att distansera sig från alla aktörer som såg mångfald som en rättvisefråga. De 

verkade anse att rättviseperspektivet gav mångfaldsfrågan (och därmed potentiellt 

konsulterna själva) en lägre status:  

    

IP4: [Det finns] organisationer som gått längre och har utsett en speciell 

mångfaldsansvarig. Och för att raljera litegrann, men så upplever jag det, att när 

man kommer upp till den personen som är mångfaldsansvarig, så är det den snälla 

tjejen som har den rollen. Hon är några snäpp nedanför HR-chefen, hon har ingen 

arbetstid eller budget avsatt för detta och hon har inte språket för att kunna prata 

med ledningen och kan knappt ens prata med HR-chefen. Men hon har ett 

brinnande intresse för couscous och magdans och världsmusikfestivaler. [...] Och 

det är inget fel på hennes vilja men hon har inte verktygen – hon har inte språket 

och inte kunskapen. Så sitter hon ofta också som fackföreningsrepresentant, så 

hon kommer bara med rättighetsperspektivet. Så då får mångfaldsfrågan väldigt 

låg status. 
 

Vad konsulterna kämpade mot var den stämpel mångfald hade som en ”en sån där mjuk 

fråga” med låg status (IP4). Denna stämpel förknippades med facket (IP4, IP8), Sida (IP11), 

rättighetsperspektivet (IP4, IP5) och ”den snälla tjejen” som inte ”har språket” (IP4). 

       För att tvätta bort mångfaldsfrågans stämpel som en ”mjuk fråga” var flera konsulter 

angelägna om att berätta för mig att mångfald var en ”strategisk fråga” för ”högsta 

ledningen” (IP11, IP4). Genom att distansera sig från rättvise- och rättighetsmotiv och 

framställa mångfald som en lönsam affär, förvandlas det institutionella kravet om att 

motverka diskriminering till en teknisk angelägenhet (Meyer & Rowan, 1977/1991). 

Mångfald uttrycks i termer av en formell rationalitet: det handlar om effektivisering, 

konkurrenskraft, ”nya marknader och kriget om talanger” (IP11). Ledarskapifieringen av 

lagen kan således förmodligen delvis förklaras som en följd av att konsulterna försöker höja 

mångfaldsfrågans och därmed den egna statusen på konsultmarknaden. 
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6. Avslutande diskussion och vidare 

forskning 
 

I uppsatsen har Edelmans begrepp om ledarskapifiering använts som utgångspunkt för att 

undersöka hur mångfaldskonsulter ser på mångfald och mångfaldsarbete (Edelman et al., 

2001; Edelman, 2005). Även om Edelmans forskning avser en amerikansk kontext har 

analysen visat att ledarskapifieringsbegreppet är relevant för att beskriva ett visst perspektiv 

på mångfald som förekommer bland svenska mångfaldskonsulter. Ledarskapifieringen 

innebär en retorisk omgestaltning av rättsliga ideal – en social förståelse av 

diskrimineringslagen där fokus förskjuts från lag och rättvisa till effektivisering och vinst.  

       Ledarskapifieringen vilar på ett brett mångfaldsbegrepp: det inkluderar 

diskrimineringslagens kategorier men expanderar de relevanta mångfaldsdimensionerna så 

att fokus hamnar på de individuella kompetenser som en organisation har nytta av. Därmed 

kan mångfald och mångfaldsarbete få en innebörd som skiljer sig från diskrimineringslagen 

och dess ändamål. Lagens direktiv om att främja lika rättigheter och möjligheter skrivs nu in i 

standarder om framgångsrika sätt att leda organisationer. Processen kan därför beskrivas som 

en standardisering av direktiv: lagens krav omges av idéer som får direktivet att träda tillbaka 

för mer attraktiva och förment frivilliga mål. 

        Det ledarskapifierade mångfaldsperspektivet omfattar en idé med lös förpackning – en 

abstrakt standard som rymmer en rad olika tolkningsmöjligheter och därför kan leda till en 

hel del variation hos dem som försöker följa den. Abstrakta standarder, som 

mångfaldsstandarden, kan skapa stor likriktning i vad aktörer säger om en praktik – men 

mindre likriktning i vad aktörerna verkligen gör (Brunsson & Jacobsson, 1998: 170-171). 

       En vag och illa förpackad idé kan bli föremål för ständiga omtolkningar, vilket leder till 

heterogenitet i handling och fortsatt omtolkning. I uppsatsen har jag visat att detta inte 

behöver vara ett problem för mångfaldskonsulter: den vaghet som omger mångfaldsbegreppet 

kan vara användbar i deras verksamhet. I själva verket kan de gynnas av att hålla 

mångfaldsbegreppet brett, vagt och därmed flexibelt. 

       För att upprätthålla sin legitimitet måste organisationer uppfattas som rationella. 

Konsulter kan härvidlag fylla en viktig funktion som leverantörer av organisatoriskt prat och 

förnyare av rationalitetens vokabulär (Czarniawska-Joerges, 1993: 71; 1988). Talet om den 

lönsamma mångfalden kan ses som en sådan vokabulär. Genom att tala om mångfald som 

något effektivt och lönsamt snarare än moraliskt riktigt kan organisationer, chefer och 
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företagsledare upprätthålla en bild av både sig själva och sina organisationer som rationella. 

Genom att signalera att mångfalsarbetet ligger i organisationens eget intresse kan 

omgivningen lättare acceptera tanken att organisationer verkligen anstränger sig för att leva 

upp till mångfaldskraven: motsatsen vore ju irrationellt.  

       Betraktat på detta sätt framstår talet om den lönsamma mångfalden som mer 

mångbottnat. Det är inte nödvändigtvis ickediskriminering eller samhällets mångfald som 

mångfaldsretoriken håller upp som ett ideal. Det som hyllas i denna rationalitetens vokabulär 

är även idén om organisationers – och marknadens – rationalitet. Idén om den lönsamma 

mångfalden vilar på konsensusantagandet att om bara människor får vara olika, vara som de 

”är”, kommer organisationer att bli mer effektiva och vinstbringande – och tvärtom: om bara 

organisationer koncentrerar sig på att effektivt utföra sin centrala uppgift, kommer människor 

att accepteras som de ”är” och diskrimineringen till stor del försvinna.        

       Att ledarskapifiering som företeelse förekommer bland svenska mångfaldskonsulter står 

klart. Men åtminstone två frågor inställer sig så fort detta konstateras, frågor som kunde 

undersökas vidare i framtida forskning:  

       För det första: kan ledarskapifieringen sägas utmärka just mångfaldskonsulters syn på 

mångfald? Frågan kan även omformuleras som: Hur ”typiska” är de intervjuade 

mångfaldskonsulterna? Även om kvalitativa studier inte lämpar sig för generaliseringar på 

samma sätt som kvantitativa, menar jag att det är rimligt att se de 14 intervjupersonerna i 

denna uppsats som någorlunda representativa för svenska mångfaldskonsulter i allmänhet. 

Detta beror, som nämndes i metoddelen, på att svenska mångfaldskonsulter utgör en så pass 

liten grupp. Enligt uppgift rör det sig om ett femtiotal konsulter i hela landet och ett tjugotal i 

Stockholm. Eftersom endast två konsulter i intervjumaterialet avvek från ett ledarskapifierat 

perspektiv finns det skäl att tro att ledarskapifieringen är vanlig bland svenska 

mångfaldskonsulter. 

       Emellertid tror jag att detta är ett alldeles för avkontextualiserat sätt att se på saken. Det 

är rimligt att anta att människor i allmänhet – inte minst konsulter – kan argumentera på olika 

vis vid olika tillfällen och i viss mån anpassa budskapet efter den mottagare som skall 

övertygas. En och samma person kan således, allt efter situationens krav, växla mellan att 

framföra ett ledarskapifierat mångfaldsperspektiv och ett rättvisebetonat sådant – eller också 

försöka förena perspektiven.  Det kan exempelvis vara så att ledarskapifieringsretoriken 

ligger nära till hands när en konsult skall förklara sitt perspektiv för en nyfiken 

uppsatsskribent – men mera avlägset när mångfaldsarbete presenteras för ideella 

organisationer.  I vissa situationer kan konsulter vilja framhäva en syn som de själva 
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uppfattar som mer originell i förhållande till den rättvisebetonade mångfaldsdiskursen. Flera 

konsulter jag träffade menade också att ”den vanliga” synen på mångfald var den 

etnicitetscentrerade och rättvisebetonade. Denna förknippades med ”politisk korrekthet” och 

socialdemokratisk integrationspolitik. Således var konsulterna måna om att understryka den 

egna konsultverksamhetens originalitet genom att lyfta fram ett nyttoperspektiv. 

       Med andra ord tror jag att uppsatsens teori och resultat kan problematiseras och 

utvecklas på denna punkt. Ledarskapifieringsretoriken är förmodligen inget som 

nödvändigtvis är kännetecknande för vissa aktörer – snarare är det en tolkningsram eller en 

logik som aktiveras i vissa kontexter, situationer, relationer eller samhällssektorer. 

Ledarskapifieringens retorik finns tillgänglig för den som behöver den: vilka aktörer som 

helst kan använda sig av den i någon utsträckning beroende på kontexten. Frågan blir då vilka 

dessa kontexter är och hur de kommer till – samt vad aktörerna själva tänker om behovet att 

anpassa budskapet. Vilka dilemman och eventuella kompromisser kan anpassningen innebära 

för egen del? 

       För det andra: Är ledarskapifieringen utmärkande för mångfaldsdiskursen som sådan? Är 

begreppet ”mångfald” – till skillnad från exempelvis ”jämställdhet”, ”jämlikhet”, 

”antidiskriminering”, etc. – mer omgärdat av nyttoprinciper? Är ledarskapifieringsretoriken 

vanligare vid talet om ”mångfald” än exempelvis ”jämställdhet”? Och vilka perspektiv på 

mångfald får träda tillbaka när ledarskapifieringen gör sig gällande? Råder det en konflikt 

mellan olika aktörer eller samhällssektorer beträffande mångfaldsperspektiv?  

       För att besvara dessa frågor skulle man exempelvis kunna studera offentliga dokument 

med fokus på vilka instanser och utifrån vilka intressen mångfaldsidéer lanseras. En 

jämförelse med jämställdhetsdiskursen vore således också intressant. På vilket sätt och i 

vilken utsträckning har statliga aktörer bidragit till att skapa en ledarskapifierad förståelse av 

lagen? 

       I denna uppsats har jag undersökt idéer om mångfald, inte praktiker. Det vore 

naturligtvis intressant att studera hur idéerna praktiseras – eller inte praktiseras – inom 

organisationer. Vilka aktörer är inblandade i mångfaldsarbetet, utöver konsulter? Vad gör 

mångfaldskonsulter i praktiken – vem anlitar dem och varför? Vad sker i organisationer när 

olika mångfaldsperspektiv möts? Exempelvis när ledarskapifieringens tolkningsram möter 

andra aktörers snävare och mera rättviseladdade mångfaldsbegrepp? 
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Appendix 

 
Intervjuguide 

 
 

1. Vad går ditt jobb ut på? 

 

 

2. Vad betyder mångfald för dig? 

 

 

3. Varför ska företag/myndigheter arbeta med mångfald? 

 

 

4. Hur ska företag/myndigheter arbeta med mångfald? 

 

 

5. Vem eller vilka organisationer behöver ditt företag/din kompetens? Varför? 

 

 

6. Har dina klienter problem med mångfalden? Hur, varför? 

 

 

7. Vad ger ditt arbete för resultat?  

 

 

8. Har ditt eget företag mångfald? 

 

 

 

 

 

 


