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Sammanfattning 
För att organisationer ska få tillgång till olika kunskaper, perspektiv och idéer är det nödvändigt för 
organisationer att välkomna människor från olika bakgrund och med olika erfarenheter till 
organisationen och dess processer. Därför har många organisationer implementerat ett 
förändringsarbete för mångfald och inkludering. Syftet med studien är att studera hur 
förändringsledning för mångfald och inkludering kan dra nytta av att undersöka både 
organisationskultur och lärandesituationer som ämnar sprida kunskap och skapa medvetenhet om 
mångfald och inkludering bland medarbetare.  

Studien utgörs av två undersökningar i en teknikutvecklande organisation. Den ena undersöker hur en 
organisationskultur är mer eller mindre inkluderande för olika medarbetade i organisationen. En 
tematisk analys av fritextsvar från en medarbetarundersökning används. Resultatet visar aspekter och 
mönster i organisationskulturen och urskiljer processer som är mer eller mindre inkluderade för vissa 
medarbetare. Den andra undersökningen undersöker en lärandesituation som har till syfte att sprida 
kunskap och skapa medvetenhet om mångfald och inkludering bland medarbetare. Genom en analys 
synliggörs vilket kunskapsinnehåll som framförs. Kunskapsinnehållet kommer påverka lärandets 
potential för att förändra en organisationskultur. Hur kunskapsinnehållet kan utformas för mer 
ändamålsenligt förändringsarbete analyseras.  

En diskussion om hur lärande kan påverka organisationskulturen lyfter vikten av kollektiv kunskap 
och gemensam förståelse om strukturella ojämlikheter i organisationen.  

Nyckelord: organisationskultur, inkludering, exkludering, förändringsarbete, utbildning för 
mångfald, en lärande organisation. 
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Abstract 
For organizations to harvest different knowledge, perspectives and ideas, it is essential for 
organizations to welcome people from different backgrounds and with different experiences to the 
organization and into organizational processes. Therefore, many organizations have implemented a 
change management for diversity and inclusion. The purpose of this study is to develop support for 
how change management for diversity and inclusion can benefit from an examination of both an 
organizational culture and a learning praxis that aim to develop knowledge and awareness of diversity 
and inclusion.  

The study provides two examinations in an organization of technical development. One investigate 
how an organizational culture can be inclusive or exclusive for different employees within the 
organization. Both a theoretical and an empirical thematic analysis of free text answers from an 
employee survey are used. The result shows aspects and patterns of organizational culture and 
distinguish processes that are inclusive or exclusive for different employees. The other examination 
evaluates a learning situation that aims to develop knowledge and awareness of diversity and inclusion 
among employees. Through an analysis, the content of the learning situation is shown. The content 
will affect the potential to change the organizational culture. How knowledge content can be designed 
for more appropriate change management is analysed.  

A discussion of how learning can change organizational culture, highlights the importance of 
collective awareness and of mutual understanding of structural inequality in organizations.  

Key words: organizational culture, inclusion, exclusion, change management, diversity management, 
a learning organization.  
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1  Introduktion 
  Inledning  

I och med industriell, teknologisk och global utveckling som genomsyrats av ständiga 
tillväxtmarknader, hård affärskonkurrens och behov av hållbara lösningar ställs nya krav på industri- 
och teknikföretag. Organisationer som ämnar vara ledande i forskning och utveckling för ett hållbart 
samhälle behöver rustas för att på bästa sätt hantera den komplexitet som ekonomisk, social och 
miljömässigt hållbara system innebär. Det ställer krav på att kunna nyttja den maximala kompetens 
och innovationskraft som finns hos organisationens medarbetare.   

Flera studier har undersökt vad som påverkar forsknings- och utvecklingsteam i industriella och 
tekniska organisationer och visat att heterogena gruppsammansättningar ger bättre förutsättningar för 
innovation (Cohen & Levinthal, 1990; Katz & Tushman, 1979; Garcia Martinez et al., 2017). Dels får 
organisationer bättre förmåga att integrera ny kunskap i verksamheten och dels ges organisationer 
förutsättningar att använda kunskaper till att generera nya idéer (Cohen & Levinthal, 1990). 
Heterogena gruppsammansättningar kan fås genom att organisationer har en mångfald bland sina 
medarbetare. Med mångfald menas medarbetarnas demografiska skillnader, vilka kan yttra sig i både 
observerbara attribut (kön, ålder och hudfärg) och icke observerbara attribut (utbildning, erfarenheter 
och värderingar) (Mor Barak, 2015). Mångfald kan ge organisationer en bredd av kunskaper, 
erfarenheter och förmågor och vara en värdefull strategi för kreativitet och för att utveckla innovativa 
lösningar (Garcia Martinez et al., 2017).  

För att vara bättre förberedd på samhällets utmaningar, menar Puritty et al. (2017) att mångfald inte 
är tillräckligt, utan institutioner och organisationer behöver även fokusera på inkludering. Inkludering 
innebär att medarbetare känner sig delaktiga och värdefulla i det organisatoriska systemets formella 
och informella processer (Mor Barak, 2015). Att bara fokusera på mångfald kan fortfarande innebära 
upplevelser av att inte känna sig lika värdefull och uppskattad (Mor Barak, 2015; Puritty et al., 2017). 
Förutsättningar för inkludering avgörs av normer och värden som finns inbäddade i den 
organisatoriska kulturen (Rutherford, 2001). En organisationskultur kan vara olika inkluderande för 
olika medarbetare (Rutherford, 2001). För att synliggöra hur medarbetare inkluderas eller exkluderas 
är det relevant att identifiera subtila processer och beteenden som finns inbäddat i organisationen 
(Alvesson & Sveningsson, 2008; Rutherford, 2001). Kön, ålder, hudfärg, sexualitet, funktionsförmåga 
och klass påverkar nämligen vilka förutsättningar och villkor man möts av i arbetslivet (SOU 2014:34; 
Acker, 2006), och dessa påverkar medarbetares möjlighet att inkluderas i organisationen. Olika 
förutsättningarna innebär att det finns ojämlikheter i organisationer, vilket innebär att det finns 
systematiska skillnader i vem som ges makt över mål, resurser och resultat i organisationer (Acker, 
2006). För att uppmärksamma ojämlikheter i organisationer är det relevant att göra intersektionella 
analyser som synliggör människors olika förutsättningar i arbetslivet. Med en intersektionell analys 
på organisationer utgår man från att kollektiva konstruktioner av kulturella identiteter, som enligt Cox 
(1993) härstammar från att tillhöra en grupp som är sociokulturellt distinkt (som t.ex. klass, kön och 
etnicitet) påverkar hur individer betraktas i organisationer. Ens kulturella identitet påverkar 
medarbetares arbetssituation, upplevelser och uttryck (Holvino, 2010) och medlemmar av en särskild 
kulturell identitet tenderar att dela världsåskådning, normer, värden och sociokulturella arv (Cox, 
1993). Att inte känna sig inkluderad i organisationen till följd av att tillhöra en viss kulturell identitet 
kan innebära att kunskaper och erfarenheter som personen utvecklat genom sin kulturella identitet går 
förlorade (Puritty et al., 2017). Det får konsekvenser för den vetenskap och forskning som institutioner 
utvecklar (Puritty et al., 2017). Ändå tenderar både universitet och organisationer att fokusera på antal 
medlemmar från en särskilt kulturell identitet, och inte rikta uppmärksamheten på upplevelser och 
erfarenheter hos institutionens medlemmar (Puritty et al., 2017).  

För att nyttja all den kunskap och de positiva effekter som mångfald kan ge behöver organisationer 
skapa förutsättningar för att det sker. Studier har visat att organisationers förändringsarbete för 
jämställdhet, mångfald och inkludering kan ge mer eller mindre positiva effekter (Benshop et al., 2015; 
Debosch, 2015; Thomas & Ely, 2001; Teigen; 2002). Vilka argument som anges för jämställdhet 
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(Teigen, 2002), vilket perspektiv som organisationer har på mångfald (Ely & Thomas, 2001), 
inkludering och exkludering (Debosch, 2015) samt hur ojämlikheter benämns och synliggörs i 
organisationer (Benschop et al., 2015; Janssen & Zanoni, 2013) kommer influera hur organisationer 
påverkas av ett förändringsarbete som ämnar öka mångfald och inkludering i organisationer. Hur 
mångfald och inkludering införlivas i organisationen påverkar om medarbetare upplever sig 
respekterade och värdefulla, hur medarbetare hanterar sitt arbete samt arbetsgruppernas funktion (Ely 
& Thomas, 2001). Enligt Ely & Thomas (2001) behöver ett mångfaldsarbete involvera ett 
lärandeperspektiv för att organisationen ska dra mest nytta av mångfald. Med ett sådant perspektiv ses 
skillnader som medarbetare erhållit från att tillhöra olika kulturella identiteter som värdefulla resurser 
som kan ge organisationen lärdomar om hur arbetet förslagsvis kan utvecklas och organiseras (Ely & 
Thomas, 2001).  

För att gynna den innovationskraft och kreativitet som behövs för hållbar teknikutveckling, bör 
kunskaper och erfarenheter som finns hos en organisations medarbetare, och som medarbetare erhållit 
till följd av att tillhöra olika kulturella identiteter nyttjas på bästa sätt. Därför behöver organisationer 
ett förändringsarbete som främjar jämlikhet, mångfald och inkludering.  Förutsättningarna för att dra 
nytta av all kunskap och erfarenhet som finns hos en organisations diversifierade arbetskraft påverkas 
av rådande organisationskultur, av vilken förståelse och vilka perspektiv som finns om ojämlikhet och 
mångfald i organisationen och av hur organisationens förändringsarbete för mångfald och inkludering 
implementeras.  

  Syfte och frågeställningar  
Studien har haft till syfte att undersöka vilka förutsättningar för mångfald och inkludering som finns i 
en teknikutvecklande organisation. Organisation A är en organisation som verkar för forskning och 
utveckling av teknik inom en verkstadsindustri. För att gynna verksamhetens utveckling och skapa 
konkurrenskraftiga och hållbara lösningar behöver Organisation A samla kompetens från en 
diversifierad grupp medarbetare. Därför har Organisation A ett förändringsarbete som ämnar skapa 
mångfald, inkludering och jämlika villkor för alla medarbetare. För att stimulera förändringsarbetet 
har det genomförts en medarbetarundersökning som berör förutsättningarna för jämlika villkor för 
medarbetare i organisationen. Dessutom har Organisation A implementerat en lärandesituation som 
ämnar sprida kunskap och skapa medvetenhet om inkludering hos såväl chefer och medarbetare.   

Den nuvarande situationen som framkommer av medarbetares uttryck i medarbetarundersökningen – 
kulturen och förståelsen om ojämlikhet och mångfald i organisationen – kommer påverka 
lärandesituations förutsättningar att skapa mångfald och inkludering. För att främja kommande 
förändringsarbete för mångfald och inkludering i Organisation A har syftet varit att skapa förståelse 
för hur organisationskulturen i Organisation A fungerar inkluderande och exkluderande för olika 
medarbetare, samt hur lärandet i förändringsarbetet påverkar organisationens förutsättningar att ändra 
den rådande organisationskulturen.  

För att uppfylla syftet besvarades följande frågeställningar:  

(1) Vilka upplevelser av inkludering och exkludering förekommer i en teknikutvecklande 
organisation?  

(2) Vilket didaktiskt innehåll framkommer i en lärandesituation i organisationens 
förändringsarbete för mångfald och inkludering?  

Studiens syfte besvaras genom två separata undersökningar. Dels genom analys av uttryck i 
Organisation A från en medarbetarenkät och genom att undersöka vilka förutsättningar för 
kunskapsutveckling och förändring av en organisationskultur som finns i den lärandesituation som 
Organisation A implementerat i förändringsarbete för mångfald och inkludering.  

  Disposition  
Studien redovisas i sju delkapitel. Avsnitt 1 är inledning och bakgrundsbeskrivning där studiens ämne, 
syfte och frågeställningar presenteras. Avsnitt 2 presenterar tidigare forskning som använts för att 
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beskriva,  analysera och tolka studiens resultat. Avsnitt 2 är indelat i fyra delar: (2.1) En presentation 
av det intersektionella perspektiv på organisationer som studien utgår från, (2.2) Tidigare forskning 
om kultur och förändringsarbete för mångfald och inkludering i organisationer, (2.3) Tidigare 
forskning om lärande och utbildning i organisationer, samt (2.4) Tidigare forskning om 
förändringsarbete för mångfald och inkludering i organisationer. 

Avsnitt 3 ger en bakgrundsbeskrivning av den specifika organisation där studien utförts, Organisation 
A. Här presenteras Organisation A, organisationens arbete för mångfald, och inkludering och en extern 
konsultfirmas resultat om organisationskulturen i Organisation A.  

Avsnitt 4 presenterar den metod som studien använt. Studien behandlar flera metoder och studieobjekt 
(en organisationskultur och en lärandesituation), därav har metoden delats in i flera metodavsnitt. Först 
beskrivs den övergripande metoden som använts, därefter beskrivs metoden som använts för att göra 
en nulägesbeskrivning av organisationskulturen och metoden som användes för att studera 
lärandesituationen var och en för sig. Metodernas reliabilitet, validitet och etiska överväganden 
diskuteras därefter gemensamt.  

I avsnitt 5 redovisas resultat och analys av organisationskulturen hos Organisation A. Därefter följer 
avsnitt 6 med resultat och analys av en lärandesituation i Organisation A. Avsnitt 7 ger en diskussion 
om studiens båda delar.  
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2  Tidigare forskning 
  Ojämlikhet ur ett intersektionellt perspektiv  

2.1.1  Ett intersektionellt perspektiv på organisationer 
Skillnader i kvinnor och mäns olika arbetslivsvillkor och karriärmöjligheter inom organisationer har 
undersökts grundligt (SOU 2014:34). På senare år har organisationsforskare med ett genusperspektiv 
förkunnat behovet av att studera organisationen ur ett intersektionellt perspektiv (Acker, 2006; 
Holvino, 2010, SOU 2014:34). Intersektionalitet härrör från det engelska ordet för korsning 
(intersection) (SOU 2014:34) och syftar till att belysa att flera olika maktrelationer existerar och 
samverkar. Med ett intersektionellt perspektiv på organisationer belyses hur maktrelationer och 
ojämlikheter existerar och samverkar i organisationer (Wahl et al., 2018). Ojämlikheter i 
organisationer definieras av Acker (2006) som  

”systematiska skillnader mellan deltagare i makt och kontroll över mål, resurser och resultat; i 
arbetsplatsbeslut om till exempel hur man organiserar arbete; i möjligheter till befordran och 
intressant arbete; i anställningstrygghet och förmåner; i lön och andra monetära belöningar; i 
respekt; och i tillfredsställelse med arbetet och arbetsförhållandena” (Acker, 2006, s. 443, fritt 
översatt).  

Ett intersektionellt perspektiv syftar till att utveckla flerdimensionella och processuella analyser av 
maktrelationer (Wahl et al., 2018). Aspekter såsom kön, ålder, hudfärg, nationalitet, sexualitet, 
funktionsförmåga och klass har betydelse för vilka hinder och möjligheter som människor möter i 
organisationer (SOU 2014:34). Att dessa aspekter spelar roll deklarerar att det råder ojämlika villkor 
i arbetslivet och att det existerar normer, värderingar och attityder i organisationer som marginaliserar 
människor som uppfattas som annorlunda (SOU 2014:34).  

En intersektionell analys utgår från att grupper av en viss kulturell identitet interagerar och samspelar. 
Grupperingar och kategorier är således en central del i intersektionell analys. Kategorier såsom klass, 
kön, etnicitet och sexualitet är sociala och skapas utifrån handlingar som tillskrivs en viss kategori 
(Eriksson-Zetterquist & Styhre, 2007). Sociala kategorier bygger på kollektiva konstruktioner som 
kan vara både formella och informella (Eriksson-Zetterquist & Styhre, 2007). Genom att studera 
grupper av människor kan mekanismer om hur människors identitetsskapande synliggöras (Eriksson-
Zetterquist & Styhre, 2007). Forskning och teori utifrån ett intersektionellt perspektiv fokuserar ofta 
på kategorier som etnicitet (eng. “race”), kön och klass (Acker, 2006, Holvino, 2010), etnicitet, kön 
och sexualitet (Wahl et al., 2018) eller etnicitet, kön, klass och sexualitet (Eriksson-Zetterquist & 
Styhre, 2007). Andra kategorier som nämns men som ges mindre utrymme i intersektionell teori eller 
forskning är ålder, religion, nationalitet, hudfärg, och funktionsförmåga (Acker, 2006, Eriksson-
Zetterquist & Styhre, 2007; SOU 2014:34). Kategorierna i intersektionella analyser kan bytas ut eller 
kompletteras beroende på vilka maktrelationer som ämnas studeras (Eriksson-Zetterquist & Styhre, 
2007).  

Genom sociala konstruktioner skapas kategorier och således även normer. Ett intersektionellt 
perspektiv öppnar upp för kritiska analyser av hur “det andra” konstrueras i organisationer (Wahl et 
al., 2018). Skapandet av det avvikande i organisationer sker genom att inte tillhöra den norm som 
råder inom en organisationskultur (Wahl et al., 2018). Med ett intersektionellt perspektiv kan den norm 
som skapas belysas, problematiseras och ifrågasättas bortom endimensionella förklaringar och 
diskutera hur flera identitetsskapande processer i samverkan påverkar medarbetares situationer, 
upplevelser och uttryck i organisationen. Här syftar identitetsskapande process till hur etnicitet, kön 
och klass producerar och reproducerar särskilda identiteter som definierar hur individer betraktas av 
andra och betraktar sig själva i organisationen (Holvino, 2010). Att definieras som “det andra” är inte 
stationärt, utan skapas i organisationen genom handlingar, värderingar och attityder som råder inom 
organisationskulturen.  Att vara avvikande är inte något man är utan blir i förhållande till ett 
sammanhang. Således kan det som benämns och betraktas som avvikande omformuleras och 
förändras.  
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Trots skiftet från ett genusperspektiv mot ett intersektionellt perspektiv har det varit förhållandevis 
tyst om intersektionaliteten mellan klass, etnicitet och kön i organisationsforskning (Acker, 2006) och 
i mångfaldsdiskursen (Holvino, 2010). Därav anses det nödvändigt att adressera ett sådant perspektiv 
inom fältet för organisationers utvecklings- och förändringsarbete mot mångfald och inkludering.  

2.1.2  Ojämlikhet i organisationer 
Acker (2006) menar att pågående processer av att organisera arbete i organisationer samtidigt 
reproducerar komplexa ojämlikheter. För att studera sådana pågående processer föreslår Acker (2006) 
ett intersektionellt perspektiv och formulerar begreppet ojämlikhetsregim. Med ojämlikhetsregim 
menas  

”löst sammanhängande praktiker, processer, handlingar och uppfattningar som resulterar i och 
upprätthåller ojämlikheter mellan olika klasser, kön, och etniciteter inom särskilda 
organisationer” (Acker, 2006, s. 443, fritt översatt). 

Ojämlikhetsregimer varierar och är föränderliga och är sammanlänkade med ojämlika förhållanden i 
samhället; dess politik, historia och kultur (Acker, 2006). Det påverkar även hur ojämlikhetsregimer 
framträder i organisationer. Att klass, kön och ras avgör ojämlikheter i organisationer är en följd av 
att arbete organiseras på ett sätt där dessa faktorer är avgörande. Klass är enligt Acker (2006) 
systematiska skillnader i fråga om tillgångar till tid och kontroll över resurser för försörjning och 
överlevnad. Med resurs avses främst monetära medel, vilket innebär att klass påverkas av anställning 
och lön (Acker, 2006). Således är klass förknippat med yrken, positioner och arbetsuppgifter och hur 
de avlönas. Utbildningsbakgrund är en faktor som avgör tillgång till vissa yrken, positioner och 
arbetsuppgifter och därav också avgör ens möjlighet till monetära resurser. Med kön avses socialt och 
kulturellt konstruerade skillnader mellan män och kvinnor. Klass och kön var tidigare starkt 
sammanvävda till följd av att betalt arbete organiserats till fördel för män (Acker, 2006). Idag är de 
inte lika starkt sammanvävda då kvinnors situation på arbetsmarknaden förändrats. Däremot finns 
fortfarande uppfattningar i organisationer som skapar skillnader i arbetssituationen för män och 
kvinnor och som upprätthåller ojämlikheter. Ras har en annan innebörd i det engelska språket än i det 
svenska och definieras av Acker (2006) som sociala skillnader med avseende på fysiska karaktärsdrag 
som följer av kultur och historiska förhållanden av förtryck och dominans. Ras kan ligga till grund för 
ojämlikhet tillsammans med etnicitet (Wahl et al., 2018). Etnicitet är förknippat till klass och 
ojämlikhet på liknande sätt som kön. Tillträde och tillgång till eftertraktat arbete (med lön därefter) 
påverkas av etnicitet. Wahl et al. (2018) belyser att kvinnor och män som definierats som “icke-vita” 
har hänvisats till mindre eftertraktade och lågt avlönade arbeten. Andra skillnader som kan ligga till 
grund för ojämlikheter i organisationer är sexualitet, religion, ålder och funktionsnedsättning. 

Organisering av arbete sker på flera sätt och påverkar således hur ojämlikhet skapas och reproduceras 
i organisationer. De processer och praktiker som Acker (2006) benämner påverka ojämlikheter är 
organisationens sätt att organisera arbete i form av hierarkier, lönesättning, rekrytering och informella 
samspel.  

Hierarkier skapas i organisationer till följd av att arbete och arbetsuppgifter rangordnas hierarkiskt 
(Acker, 2006). Det påverkar hur lön och mandat fördelas i organisationen. Vid rekrytering och 
karriärutveckling handlar det om att hitta den medarbetare som är mest lämpad för ett visst arbete eller 
en viss uppgift (Acker, 2006). Hur arbete organiseras och synen på egenskaper som anses lämpliga 
för en viss position eller arbetsuppgift skapar bilden av den ideala medarbetaren. Den ideala 
medarbetaren kan variera beroende på position och arbetsuppgift vilket påverkas av 
ojämlikhetsregimer och som skapar ojämna förhållanden med avseende på kön och etnicitet (Acker, 
2006). Att egenskaper premieras innebär att vissa egenskaper systematiskt värderas högre än andra 
och således anses mer lämpliga för positioner eller arbetsuppgifter med makt, kontroll och mandat 
över mål, resurser och resultat. Hur kompetens värderas involverar omdömen (Acker, 2006), vilka 
omfattar övertygelser och fördomar som förknippas med särskilda roller, attribut och egenskaper. 

Förutom arbetsuppgifter, lönesättning och synen på kompetens påverkar övertygelser och fördomar 
även det informella samspelet i organisationer. Yttre skillnader föranleder antaganden och därefter 
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beteenden om hur man förväntas bete sig (Acker, 2006). Vad som är lämpligt varierar i förhållande 
till situation och organisationskultur (Acker, 2006). Det kan ta sig uttryck i att man bemöts annorlunda 
eller med andra villkor än andra medarbetare i organisationen (Wahl, 2003).  

Antagandena är ofta subtila och outtalade vilket gör dem svåra att dokumentera (Acker, 2006). Det 
informella samspelet i organisationer involverar bland annat bemötandet på arbetsplatsen och på 
möten samt sociala träffar i och utanför arbetet.  

2.1.3  Ojämlikheters synlighet och legitimitet  
Hur ojämlikheter görs synligt i organisationer kan variera. Med synlighet menas den grad av 
medvetenhet om ojämlikheter som finns inom organisationen (Acker, 2006). Grad av medvetenhet om 
ojämlikhet kan vara avsiktlig eller oavsiktlig. Att synliggöra ojämlikheter innebär att arbete 
organiseras med ojämlikhet i åtanke och med avsikt att reducera ojämna villkor mellan medarbetare. 
Den formella medvetenheten om ojämlikhet hos organisationen innefattar policydokument, mål och 
initiativ för en mer jämlik organisation. Ojämlikhet kan trots sådana insatser förekomma i 
organisationer. Dels på grund av informell organisering och dels på grund av att vissa ojämlikheter 
legitimeras (Rutherford, 2001).  

Hur maktstrukturer och ojämlikheter tillkännages i organisationen beror på ojämlikhetens legitimitet. 
Hur legitim en ojämlikhet är varierar och avgörs av hur ojämlikhet accepteras. Klass är ofta 
normaliserat i västerländska organisationer (Acker, 2006). Att lön och mandat avgörs till följd av 
position i den hierarkiska ordningen i organisationen är något som medarbetare förväntas acceptera.  

Att legitimera ojämlika förhållanden utifrån kön och etnicitet är mindre accepterat (Acker, 2006). 
Eftersom kön och etnicitet fortfarande är sammanvävt med klass finns det situationer då ojämlikhet 
av kön och etnicitet fortfarande legitimeras. En låg lön och status förknippat med ett visst arbete kan 
uppfattas som accepterat, men kan avslöja uttryck för ojämlika villkor på grund av att arbetet 
domineras av medarbetare med visst kön eller viss etnicitet.  

Vilka ojämlikheter som legitimeras avslöjas av vilken medvetenhet om ojämlikhet som finns i 
organisationen och hur den medvetenheten påverkar organisationens sätt att hantera ojämlika 
förhållanden (Acker, 2006).  
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  Organisationskultur, mångfald och inkludering  
2.2.1  Vad innebär organisationskultur? 
Ett kulturperspektiv fokuserar på normer och värderingar (Wahl et al., 2018). En organisationskultur 
definieras av Rutherford (2001) som symboler, övertygelser och mönster i 
organisationsmedlemmarnas beteendemönster som ger sig uttryck i organisationens såväl formella 
som informella instanser. Med en organisationskultur menas vilka normer och värderingar som 
uttrycks i uppfattningar om vad som är rätt eller fel, normalt eller onormalt samt bra eller dåligt i 
organisationen (Wahl et al., 2018). Sådana värderingar kan vara både synliga och osynliga samt 
medvetna och omedvetna. Synliga uttryck kan exemplifieras av offentliga uttalanden, bilder och 
beteenden av hur människor pratar, klär sig och skämtar (Wahl et al., 2018). Osynliga och omedvetna 
uttryck om uppfattningar i normer och värderingar är sådant som tas för givet och som vi inte tänker 
på men som ändå påverkar sätt att tänka och handla (Wahl et al., 2018). Nästan alla organisationer har 
en dominerande kultur som påverkar vilka beteenden och uppfattningar som avgör hur medarbetare 
förväntas vara för att passa in i den rådande organisationskulturen.  

En organisations kultur hänger ihop med organisatoriska strukturer. Organisationsstruktur avser hur 
arbetsuppgifter struktureras och fördelas mellan människor i organisationen. En organisationsstruktur 
innefattar arbetsdelning och auktoritetsfördelning och påverkar således vilka som har vilka 
arbetsuppgifter och vilka som har möjlighet att påverka organisationen (Wahl et al., 2018).  

2.2.2  Professionskultur i teknik- och ingenjörsyrken  
Det kan också finnas subkulturer och parallella organisationskulturer med andra normer och 
värderingar än den dominerande organisationskulturen. Subkulturer skapas utifrån att det finns 
grupper med andra villkor som skapat sig egna normer och värderingar för sätt att vara inom den egna 
gruppen (Wahl et al., 2018). En typ av subkulturer är professionskulturer som består av normer och 
värderingar för en specifik yrkesgrupp.  

Ingenjörskulturen är inte enhetlig för alla teknik- och ingenjörsarbetsplatser. Den påverkas av flera 
faktorer; den teknik som organisationen ägnar sig åt, organisationens strukturer och maktrelationer 
som finns inbäddade i organisationen (Robinson & Mcilwee, 1991). En ’ingenjör’ är delvis en social 
konstruktion och påverkas dels av hur kön värderas i organisationen, men även av andra sociala 
kategorier, som t.ex. etnicitet (Robinson & Mcilwee, 1991). Det innebär att organisationer kan vara 
mer eller mindre påverkade av en kultur som genomsyras av värden och normer som traditionellt 
förknippas med ingenjörer (Robinsson & Mcilwee, 1991).  

En manlig norm i teknik- och ingenjörstunga yrken påverkar professionskulturen och ger 
konsekvenser för kvinnor i sådana yrken (Burke & Mattis, 2007; Robinson & Mcilwee, 1991; Wahl, 
2003). Organisationskulturer som har en starkt traditionell syn på ingenjörer tenderar att undervärdera 
många kvinnligt kodade attribut (Robinson & Mcilwee, 1991). Professionskulturen kan beröra 
medarbetare olika mycket beroende på medarbetares arbetsuppgifter. Arbetsuppgifter som hanterar 
tekniken praktiskt är starkt förknippade med manliga attribut, medan uppgifter som rör forskning, 
beräkning eller administration inte identifieras som något specifikt manligt i lika hög grad (Robinsson 
& Mcilwee, 1991). En teknisk produkt som är starkt kopplad till maskulina intressen är maskiner. 
Socialisering som sker kring praktisk kunskap om maskiner är ett sätt som skapar och upprätthåller 
former av maskulinitet (Mellström, 2004). De homosociala aktiviteterna tenderar att skapa 
könssegregerade utrymmen som är exkluderande för kvinnor (Mellström, 2004).  

Kvinnliga ingenjörer har ofta strategier för att hantera den manliga ingenjörskulturen (Wahl, 2003) 
och för att få manlig acceptens (Powell et al., 2009). Strategierna för att få manlig acceptens kan 
innebära att man agerar som männen, att man accepterar könsdiskriminering eller att man framhäver 
fördelarna med att vara kvinna (Powell et al., 2009).  
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2.2.3  Mångfald och inkludering i organisationer 
En organisations struktur och kultur kan skapa inkluderande och exkluderande processer (Wahl et al., 
2018). Det kan uttryckas i att vissa medarbetare ges större möjlighet att ta del av organisatoriska 
sammanhang, beslutsfattande processer och utvecklingsmöjligheter.  

För att motverka att organisationen är olika inkluderande för olika medarbetare främjas mångfald och 
inkludering i organisationer. I ett organisatoriskt perspektiv syftar mångfald till medarbetarnas 
demografiska skillnader, som kan yttra sig i både observerbara attribut (kön, ålder och hudfärg) och 
icke observerbara attribut (utbildning, erfarenheter och värderingar). Inkludering, å andra sidan, syftar 
till medarbetarnas uppfattningar av att känna att deras unika bidrag till organisationen uppmuntras och 
uppskattas (Mor Barak, 2015). Att känna sig inkluderad handlar om att känna sig delaktig i det 
organisatoriska systemets både formella och informella processer.  

Om uppmärksamheten riktas från mångfaldsarbetets strategiska dimension till dess normativa 
dimension som består av normer och värden förskjuts diskursen mot inkludering (Pless & Maak, 
2004). Definitionen av inkludering är tudelad (Dobusch, 2014). Dels definieras inkludering som en 
process eller ett tillstånd där personer ges tillträde till områden som de tidigare varit medvetet eller 
omedvetet exkluderade ifrån. Inkludering blir då ett mål och exkludering något som ska överskridas. 
Inkludering kan även definieras i relation till exkludering, vilka då förstås som sammanvävda 
processer där varje inkluderande aspekt implicerar exkludering och vice versa (Dobusch, 2014).  

En inkluderande kultur beskrivs av Pless & Maak (2004) som  

”en organisationsmiljö som tillåter människor med flera bakgrunder, perspektiv och sätt att tänka 
att arbeta effektivt tillsammans och som tillåter människor att prestera enligt sin bästa förmåga 
för att uppnå organisatoriska mål baserat på sunda principer.” (s. 130, fritt översatt av författaren) 

I en sådan kultur blir alla röster respekterade och hörda, olika synpunkter och perspektiv värderas och 
alla uppmuntras till att bidra. I en inkluderande kultur inkluderas subkulturer i diskussioner där de ges 
möjlighet att forma organisatoriska värden, normer och tillvägagångssätt (Pless & Maak, 2004). 

Pless & Maak (2004) presenterar principer som är grundläggande för en inkluderande kultur. Dessa 
står på grundprincipen om erkännande. Ömsesidigt erkännande handlar om att erkänna varandra som 
unika personer med individuella behov och som personer med grundläggande behov som alla 
människor delar (Pless & Maak, 2004). En inkluderande kultur behöver hantera olikheter, vilket 
handlar om att ”recognizing difference while looking for the common bond” (Pless & Maak, 2004, s. 
131).  Det innebär att en inkluderande kultur behöver erkänna olikhet och samtidigt hitta det som 
binder personer samman, deras gemensamma önskningar och behov. 

Shore et al. (2011) och Mor Barak (2015) beskriver liknande principer genom att använda begreppen 
tillhörighet (belongingness) och unikhet (uniqueness). De menar att en inkluderande kultur handlar 
om att känna tillhörighet med gruppen och samtidigt känna sig unik för den man är. Behoven fungerar 
inte enskilt, utan måste komplettera varandra för att skapa inkludering. Mor Barak (2015) beskriver 
att en känsla av tillhörighet kan innebära en uppoffring av ens unika karaktär, vilket således inte är en 
känsla av inkludering. Likaså kan en persons unika karaktär respekteras och uppskattas men ändå 
innebära att personen inte blir medbjuden till vissa sociala aktiviteter och då är känslan av tillhörighet 
inte där, och inte heller känslan av inkludering. Inkludering handlar således inte bara om att bli 
inkluderad, utan att bli inkluderad för den man är oavsett ens karaktärsdrag.  

2.2.4  Aspekter med inkluderande och exkluderande effekter 
För att kunna studera en organisationskulturs inkluderande och/eller exkluderande aspekter behöver 
de definieras och operationaliseras. Rutherford (2001) föreslår hur organisationskultur definieras och 
operationaliseras för att kunna identifiera vilka kulturaspekter som exkluderar kvinnor i 
organisationen. Rutherford (2001) ger en praktisk modell för praktiker som ämnar att studera och 
utveckla inkluderande kultur. Den består av nio aspekter som kan studeras för hur inkluderande 
och/eller exkluderande en organisation är. Dessa nio aspekter är (1) bakgrund, (2) fysiska artefakter, 
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(3) genusmedvetenhet, (4) ledarskapsstil, (5) språk och kommunikation, (6) arbetsideologi, (7) 
informell socialisering, (8) arbetstider och (9) sexualitet.  

Bakgrund  
En organisation existerar inte i ett vacuum, utan förhåller sig till och påverkas av sitt förflutna och av 
sin omgivning (Rutherford, 2001). Dels anpassar sig en organisation till den kultur som skapats 
omkring den industri som organisationen befinner sig i, och dels skapas en kultur inom varje enskild 
organisation. En organisations bakgrund beskriver dels vem som är den traditionella medarbetaren och 
vilka grundläggande värden en organisation står på. Dessa aspekter kan fungera exkluderande för dem 
som inte identifierar sig med den klassiska medarbetaren (kön, klass, utbildning etc.) och med 
företagets ideal.  

Fysiska artefakter  
Rutherford (2001) menar att en organisationens fysiska omgivning signalerar vad som är viktigt och 
inte. Fysiska artefakter syftar således till hur olika omgivningar kan påverka hur olika medarbetare 
känner sig i sin arbetsmiljö. Aspekter som modernt/omodernt, dyrt/billigt, val av dekorationer och 
tillgänglighet påverkar vilka som känner sig välkomna och inte och kan således fungera 
inkluderande/exkluderande.  

Genusmedvetenhet  
En organisations medvetenhet kring hur genus påverkar organisationskulturen influerar även hur 
medarbetarna förhåller sig till den (Rutherford, 2001). Synen på kvinnor och acceptansen för 
jämställdhetsarbete avgör organisationens grad av medvetenhet (Wahl et al., 2018) som avspeglas i 
organisatoriska processer. Företagets inställning till att rekrytera kvinnor, till att upprätta 
jämlikhetspolicys, till att erbjuda stöd vid föräldraledighet/sjukskrivning och organisationens 
uppfattning av hur genusskillnader påverkar medarbetares olika arbetssituationer avgör i vilken grad 
en organisation är inkluderande och/eller exkluderande. En historisk manlig kultur som förnekar 
genusskillnader fungerar exkluderande för kvinnor eftersom det inte synliggör att normen har 
betydelse för medarbetares olika förutsättningar och således blir de svåra att ifrågasätta (Rutherford, 
2001).  

Ledarskapsstil 
Ledarskapsstil är en stor del av en företagskultur och kan fungera såväl inkluderande och 
exkluderande. Hur olika ledarskapsstilar och egenskaper värderas kan analyseras som exkluderande 
för dem som inte uppfyller de egenskaperna (Rutherford, 2001).  

Språk och kommunikation  
Kommunikation innehåller information om sociala koder i en organisationskultur (Rutherford, 2001). 
Vem som får utrymme i samtal avgörs dels av vilket utrymme man ges under bl.a. möten och dels av 
vilka samtalsämnen som förekommer. Samtalsämnen kan vara såväl inkluderande och exkluderande 
beroende på om intresset i ämnet delas bland medarbetarna eller inte.   

Arbetsideologi 
Uppfattningar om vad som bör göras offentligt och privat anknyter enligt Rutherford (2001) till 
uppfattningar om meningen med arbetet. Om ledningen signalerar att arbetet är det primära i livet kan 
det framstå illojalt mot organisationen att andra engagemang (såsom familj och kärlek) framhålls 
viktiga (Wahl et al., 2018). En organisationskultur kan avgöra om dualismen mellan arbete och fritid 
är utmanad, och om den är utmanad med fördel för kvinnor eller män (Rutherford, 2001).  

Informell socialisering  
Att studera informella nätverk och sociala kontakter och hur de direkt eller indirekt exkluderar kvinnor 
är viktigt eftersom det visat sig vara en stor barriär för kvinnors utvecklingsvägar (Rutherford, 2001). 
Att inte bli inkluderad i en organisations informella nätverk innebär att exkluderas från möjlig 
företagsinformation- och kontakter. Rutherford (2001) delar in de informella aspekterna i nätverk, 
mentorskap, socialisering efter arbetstid och sport. Att förespråka explicita manliga aktiviteter 
exkluderar många kvinnor (Rutherford, 2001).  



10 
 

Arbetstider  
Enligt Rutherford (2001) tar kvinnor fortfarande det primära ansvaret för familj och hem. Således kan 
tid ses som en resurs som män har mer tillgång till (Rutherford, 2001). Att förutsätta långa arbetsdagar 
och att kunna jobba övertid kan därför enligt Rutherford (2001) vara en exkluderande mekanism för 
kvinnor. Däremot påverkar den regionala politiken. Uppfattningar om jämställhet i samhället 
avspeglas även på organisationen (Wahl et al., 2018). Föreställningen av vad som förväntas av 
medarbetare utmanas av initiativ för ökad jämställhet (Wahl et al., 2018). Svensk jämställdhetspolitik 
har påverkat till en mer jämlik fördelning av ansvar för barn och hem för kvinnor och män i Sverige, 
vilket gör att tid för familj inte är lika kopplad till kön.     

Sexualitet  
Med sexualiserad kultur eller sexuellt ofredande menar Rutherford (2001) sexualitet som en del av en 
organisationskultur. Sexualitet, menar Rutherford, kan vara inbäddad i en kultur på samma sätt som 
genus. En organisation kan ha en kultur där användning av sexualitet, ofredanden, skämt och 
övergrepp tas för given som ett sätt för manliga överordnade att bibehålla sin auktoritära ställning 
(Hearn & Parkin, 1987 i Rutherford, 2001). Sexualitet kan vara en resurs som män använder eller inte 
använder för att dominera, kontrollera och marginalisera kvinnor.  Aspekter som kan beskriva en 
sexualiserad kultur är sexuell humor på arbetsplatsen, användning av könsord som svordomar, 
medarbetarnas klädval och sexuella undertoner som uttrycks i den fysiska miljön (Rutherford, 2001). 
Om sexualiseringen normaliseras i organisationskulturen är det vanligare att sexuella trakasserier 
accepteras (Wahl et al., 2018). Kulturella faktorer kan göra att det anses lättare att stå ut med sexuella 
trakasserier än att anmäla dem (Rutherford, 2001).  

  Lärande i organisationer  
2.3.1  Den lärande organisationen  
Fenomenet den lärande organisationen införlivades inom organisationsforskningen under 1980-talet i 
och med en tro om att det skulle vara framgångsrikt för att möta och anpassa organisationen utifrån 
nya krav. Det sker alltid ett lärande i organisationer även om en organisation inte medvetet införlivar 
ett lärande. Vad den lärande organisationen däremot syftar till är en organisation som medvetet skapar 
goda förutsättningar för medarbetarnas lärande och som tillvaratar det lärandet i organisationen för att 
påverka och anpassa organisationen till sin omvärld i en strävan mot högre effektivitet (Granberg & 
Ohlsson, 2009). Lärande och förändring styrker varandra, vilket Dixon (1994) beskriver: 

”Ju snabbare omvärlden förändras, desto mer kunskap måste organisationen utveckla för att 
handskas med förändringen. Och omvänt, ju mer kunskap som organisationen utvecklar, desto 
mer kan den påverka omvärlden” (Dixon, 1994, i Granberg & Ohlsson, 2009, s. 17).  

Konceptet den lärande organisationen syftar således till att någon organisatorisk aspekt är relaterad till 
lärandet. Det förekommer olika versioner och beskrivningar för vad den lärande organisationen är.  

Den organisatoriska aspekt som relaterar till lärandet handlar enligt Örtenblad (2018) om någon av 
följande:  

- Organisationen som facilitator för lärande (“organization as facilitator”); det vill säga att 
organisationen stödjer ett lärande i organisationen. 

- Organisationen som en lärande praktik (”organization as learning unit”); det vill säga 
organisationen är en särskild praktik för lärande. 

- Organisationen som slutprocess, (“organization as end process”); där process ersätter produkt, 
det vill säga organisationen är beroende av lärande och beroende av kontinuerligt lärande för 
att fortsätta sin verksamhet. 

Vidare hanterar den lärande organisationen olika teman om lärande (Granberg & Ohlsson, 2009; 
Örtenblad, 2018). Örtenblad (2018) urskiljer en nyare inriktning för lärande som kan tydas i 
beskrivningar av den lärande organisationen; socialt lärande.  Även Granberg & Ohlsson (2009) 
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urskiljer inriktningen sociokulturella och socialkonstruktionistiska perspektiv i den lärande 
organisationen. 

Socialt lärande i organisationer utmärker sig enligt Örtenblad (2018) på tre punkter; (1) det är 
kollektivet som är den enhet som ska lära, (2) lärandet ses som en social eller kulturell praktik och (3) 
lärandet är en sammanhangsbunden aktivitet. I de andra, mer traditionella inriktningar på den lärande 
organisationen syftar det lärande objektet till antingen individer i organisationen eller till 
organisationen som helhet. I de traditionella perspektiven på lärande är det en kognitiv aktivitet. 
Socialt lärande, däremot, innebär ett lärande som placerar sig inom ett sociokulturellt eller 
socialkonstruktionistiskt perspektiv.  

2.3.2  Perspektiv på lärande i organisationer 
Med ett sociokulturellt perspektiv på lärande organisationer är dynamiska och processinriktade system 
av intresse (Granberg & Ohlsson, 2009). I ett sociokulturellt perspektiv ses människans lärande alltid 
relaterat till det sociala och kulturella sammanhang där hon verkar.  

I ett socialkonstruktionistiskt perspektiv uppfattas lärande som förändringar i människors deltagande 
(i beteende, tänkande, avsikter och handlingar) i sociala praktiker (Granberg & Ohlsson, 2009). Med 
social praktik menas ett socialt handlingssammanhang som innefattas av normer, regler och identiteter 
som skapas utifrån samspel och kommunikation mellan människor (Granberg & Ohlsson, 2009). 
Lärandet är således relationellt, vilket en av socialkonstruktionismens centrala personer Kenneth 
Gergen (1997) beskriver:  

”[…] tyngdpunkten i förklaringarna till människors handlingar förläggs till relationens sfär […] 
Enligt socialkonsruktivismen är det relationer som utgör kärnan till mänskliga handlingar, och 
förståelsen av ”individuell funktion” återförs till utvecklingar inom kollektivet” (Gergen, 1997 
i Illeris, 2010, s. 142).  

Omvärlden konstrueras aktivt genom kollektiva sociala processer. Likaså formas individer utifrån det 
sammanhang där de verkar. Burr (1995) beskriver att personlighet kan betraktas  

”som något som inte existerar inne i människor utan mellan människor. […] Vi kan exemplifiera 
det hela med att se på några av de ord som vi brukar använda för att beskriva människors 
personlighet: vänlig, omsorgsfull, blyg, självmedveten, charmerande, förtryckt, tankspridd […] 
ord som fullständigt skulle förlora sin betydelse om personen ifråga levde helt ensam på en öde 
ö. […] Poängen är att vi använder dessa ord som om de refererade till fenomen som finns inne i 
personen som de beskriver. Men så snart personen avlägsnas från relationerna till andra, blir 
orden meningslösa” (Burr, 1995 i Illeris, 2010, s.143).  

Inom det socialkonstruktionistiska perspektivet ryms begreppet situerat lärande, vilket syftar till ett 
lärande som sker i en viss lärosituation (Illeris, 2010). Lärosituationen kan betraktas dels utifrån den 
omedelbara situation som den lärande befinner sig i, t.ex. på en arbetsplats, och dels utifrån en 
samhällssituation som involverats av normer och strukturer (Illeris, 2010). Ett situerat lärande innebär 
att människor lär sig i förhållande till de sociala sammanhang som råder inom praktiken där lärandet 
sker (Illeris, 2010; Granberg & Ohlsson, 2009). En praktik består av invanda handlings- och 
meningssammanhang som innefattar normer och värden för vad som är accepterat. Således finns det 
inom praktiken ramar för vad som är accepterat, vilket i sin tur påverkar hur individerna formas och 
hanterar sig själva utifrån dessa ramar.  

Engeström (2014) utvecklar teori baserat på såväl sociokulturella och socialkonstruktionistiska 
perspektiv på lärande. Istället för att fokusera på relationen mellan individ och omgivning fokuserar 
Engeström (2014) på kollektiva aktiviteters samspel med omgivningen.  Engeström (2014) definierar 
begreppet expansivt lärande och fokuserar på lärandet som sker utanför skolan, i organisatoriska 
sammanhang. Där finns det inte förutbestämda riktlinjer för vad som ska läras utöver de organisationen 
skapat själva. Med expanderat lärande menas ett lärande som behövs och genereras i förändring av 
hela aktivitetssystem. För ett sådant lärande krävs en förskjutning från full instruktionskontroll över 
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lärandet till att se på planering, handling, instruktion och lärande i samspel (Engeström, 2014). Det 
innebär att  

”den föreskrivna och planerade processen som instruktören försöker genomföra måste jämföras 
och konstrasteras med den faktiska process som de lärande visar. De två kommer aldrig att 
sammanfalla. Gapet mellan dem behöver ses som en resurs för att förstå lärandeprocesserna som 
en process för att skapa handling” (Engeström, 2014, s. 19, fritt översatt av författaren).  

Ett arbete som syftar till att skapa handling för förändring behöver alltså enligt Engeström (2014) ett 
expansivt lärande.  

2.3.3  Organisationspedagogik och kollektivt lärande  
På senare år har pedagogiska perspektiv vuxit fram i organisationsteoretiska forskningsfält.  Inom 
organisationspedagogiken är inte organisationen som objekt i fokus. Istället studeras processer av 
organiserande i kollektiva verksamheter. Granberg & Ohlsson (2009) menar att det finns två 
grundläggande omständigheter som gör att organisationen är pedagogiskt intressant. För det första på 
grund av att alla människor som ges en arbetsuppgift också indirekt ges uppgiften att tolka vad den 
arbetsuppgiften innebär. Det innebär att organisatoriska strukturer eller arbetsbeskrivningar alltid 
innefattas av att medarbetaren måste identifiera, tolka och förstå dessa för att kunna utföra 
arbetsrelaterade uppgifter. För det andra är organisationen pedagogiskt intressant eftersom att 
människorna i organisationen samspelar och kommunicerar med varandra. Det innebär att 
medarbetare måste kunna hantera såväl medvetna som omedvetna sampel i organisationen för att 
kunna fungera samordnande. Granberg & Ohlsson (2009) beskriver hur organisation, medarbetare och 
lärande hänger samman: 

”Den enskilde medarbetaren är genom sitt handlande en del av organisationen och samtidigt en 
del av de villkor för lärande som finns i organisationen. Ett samordnande fungerar inte om inte 
människorna kan kommunicera på ett ömsesidigt begripligt sätt, detta oavsett strukturen i 
organisationen” (Granberg & Ohlsson, 2009, s. 103).  

Att samordna ett lärande eller en förändring förutsätter således att medarbetare ges gemensamma 
förutsättningar för kommunikation. Det möjliggörs med ett kollektivt lärande.  

Med kollektivt lärande avses lärandeprocesser som en social aktivitet där människor som arbetar 
tillsammans med en gemensam uppgift (t.ex. en grupp eller ett team) tillsammans utvecklar kollektiv 
kompetens (Granberg & Ohlsson, 2009). Begreppet kollektivt lärande är något missvisande. Det är 
fortfarande individer som lär, men på ett sätt som ger kommunikationsmöjligheter som i sin tur 
möjliggör utveckling för kollektivet (Granberg & Ohlsson, 2009). Genom gemensamma reflektioner 
kan individer dela med sig av varandras tänkande och därigenom bidra till att aktivt forma förståelsen 
på ett sätt som inte vore möjligt var och en för sig (Granberg & Ohlsson, 2009). Det individuella 
lärandet blir en förutsättning för det kollektiva men likväl är det kollektiva lärandet inte skilt från det 
individuella. Det är de kommunikativa handlingarna som möjliggör det kollektiva lärandet. Varför ett 
kollektivt lärande är att föredra är för att det ger en positiv synergi (Granberg & Ohlsson, 2009). Det 
vill säga, den kollektiva kompetensen som uppstår med ett gemensamt samspel och gemensamma 
kommunikationsmöjligheter är större än summan av varje individs kompetens. 

  Förändringsarbete för mångfald och inkludering i 
organisationer 

2.4.1  Diskurs om inkludering 
Att arbeta för en inkluderande kultur i en organisation innebär att en diskurs om inkludering förs inom 
organisationen. Sådana diskurser påverkar hur ojämlikheter synliggörs och vilken förståelse för 
inkludering-/exkluderingsprocesser som föranleder ett förändringsarbete. Debatten om inkludering i 
organisationer har varierat över tid och mellan organisationer (Dobusch, 2014). Likväl varierar 
definitionen av inkludering, exkludering och vad det betyder för organisationen. Dobusch (2014) 
identifierar innebörden av begreppen inkludering och exkludering i olika diskurser för 



13 
 

inkluderingsarbete i organisationer samt diskuterar dess följder och begränsningar för 
förändringsarbetet.  

En diskurs är ”en inkluderande organisation”. I den diskursen ligger intresset i att studera hur varje 
medarbetare i en särskild organisation kan utvecklas utan att diskrimineras eller anpassa sig till en 
redan rådande norm (Dobusch, 2014). I diskursen en inkluderande organisation är inkludering idealt 
för att få en nödvändig mångfald (av såväl olika medarbetare, idéer och perspektiv) i organisationen.  
Inkludering hanteras både som ett mål (att vara inkluderande) och som ett verktyg (använda befintlig 
kompetens). Genom att separera inkludering och exkludering skapas en homogenisering – de som är 
med och de som inte är med. Det undervärderar strukturella effekter (Dobusch, 2014). Medan 
inkludering syftar till att omfatta alla organisationsmedlemmar så länkas exkludering ihop med 
individer från särskilda grupper (t.ex. könstillhörighet, etnisk bakgrund). Till följd homogeniseras 
medarbetare som tillhör marginaliserade grupper vilket döljer skillnader inom grupperingarna. Således 
beskrivs de som avvikande från den antagna normen i organisationen (Dobusch, 2014).  

Diskursen ”inkludering och exkludering som relation” har i stället till syfte att tyda gränsen mellan 
vem som inkluderas och vem som exkluderas (Dobusch, 2014). Det kan synliggöra varför och hur 
sådana gränser skapas. Organisationen antar två olika roller i diskursen om inkludering och 
exkludering som relation. Dels karaktäriseras den av att dra nytta av inkluderingsinitiativ och dels är 
organisationen ansvarig för att skapa ett arbetsklimat som accepterar olikheter (Dobusch, 2014). 
Sådana initiativ kan skapa gemensam förståelse mellan organisationsmedlemmar.  

Ett förändringsarbete för mångfald och inkludering involverar alltid omdistribuering av makt 
(Dobusch, 2014). Om en inkluderande organisation är ett gynnande koncept för alla kan således 
diskuteras (Dobusch, 2014). Här blir definitionen av inkludering och exkludering nödvändigt att 
beakta. Om exkludering ses som inkluderingens motsats, som något som ska elimineras ur 
organisationen tenderar förändringsarbetet att osynliggöra hur det inkluderande arbetet kan vara 
exkluderande för vissa (Dobusch, 2014). Att förändringsarbetet bara omfattar vissa inom 
organisationen kan upplevas exkluderande för de medarbetare som upplever ojämna villkor men som 
inte omfattas i det pågående arbetet för mångfald och inkludering. Återigen handlar dessa upplevelser 
om hur förändringsarbetet för mångfald och inkludering har utarbetats. Om inkludering inte ses i 
relation till exkludering kan upplevelser av att inte involveras i arbetet eller upplevelser av att 
missgynnas av arbetet uppkomma (Dobusch, 2014). Att se på inkludering i relation till exkludering 
kan däremot öka medvetenheten av exkluderande sidoeffekter som åtgärder för en inkluderande 
organisation kan skapa (Dobusch, 2014). 

2.4.2  Argument för mångfald och inkludering  
Ytterligare en del av diskursen i mångfald- och inkluderingsarbete är varför mångfald och inkludering 
är nödvändigt för organisationen. Det yttrar sig i argument för mångfald och inkludering. Teigen 
(2002) urskiljer två olika argument för att motivera jämställdhetsarbete i organisationer; 
rättviseargumentet och resursargumentet. Rättviseargumentet motiverar jämn könsfördelning 
eftersom det är just rättvist. Resursargumentet fokuserar istället på att förmedla de fördelar som en 
jämn könsfördelning ger, som t.ex. fler perspektiv och metoder för att lösa problem.  

Argumenten ger olika förutsättningar för jämställdhetsarbete till följd av hur kvalifikation och kön 
samspelar i de olika argumenten (Teigen, 2002).  Rättviseargumentet motiverar positiv särbehandling, 
eftersom det i rättvis mening ska vara jämt. Positiv särbehandling innebär att man blir annorlunda 
behandlad och att den annorlunda behandlingen ger positiva konsekvenser (Wahl, 2003). Det kan 
skapa motsättningar mellan kön och kvalifikation (Teigen, 2002). Med positiv särbehandling ges 
särskild behandling till följd av kön, vilket implicerar kön som en brist snarare än en tillgång. 
Resursargumentet, å andra sidan, motiverar och uppmuntrar mångfald eftersom olika kompetenser är 
just en tillgång för företaget. Således försvinner motsättningen mellan kvalifikation och kön. Teigen 
(2002) menar att förändringsarbete som enbart använder rättviseargumentet är begränsande. Det finns 
även de som motsätter sig resursargumentet då de menar att kvinnor behöver anpassa sig till den norm 
på kvalifikation som råder (och som ofta är skapad av och för män). Teigen (2002) påstår trots detta 
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att argumentet fungerar väl i förhållande till sitt syfte, att fler kvinnor får ledande positioner och makt, 
vilket enligt Teigen (2002) kommer minska könsskillnadernas påverkan.  

2.4.3  Mångfaldsansatser 
Argument för mångfald och inkludering avspeglas även i vilken ansats om mångfald som en 
organisation för fram. Med ansats menas det perspektiv som organisationen har på mångfald -  varför 
mångfald och inkludering är viktigt samt hur det ska införlivas i organisationen. Ely & Thomas (2001) 
visar hur olika mångfaldsansatser påverkar hur mångfald inkorporeras samt hur det påverkar hur 
grupper fungerar i organisationer.  De urskiljer tre olika mångfaldsansatser; lärande- och 
integrationsansatsen, tillgång- och legitimitetsansatsen samt diskriminering- och rättviseansatsen. De 
olika ansatserna påverkar arbetsgruppernas möjligheter att dra nytta av mångfald.  

Ely & Thomas (2001) visar att den mångfaldsansats på mångfald som genomsyrades i organisationen 
påverkade hur medarbetare uttryckte sig och hanterade spänningar relaterade till mångfald. Vilken 
ansats som fanns i organisationen påverkade om de traditionellt underrepresenterade kände sig 
respekterade och värdefulla av sina kollegor, samt hur människor värderade och uttryckte sig själva 
som medlemmar av sina kulturella identitetsgrupper. Det influerade i sin tur hur medarbetare 
hanterade sitt arbete och hur arbetsgrupperna fungerade.  

Lärande- och integrationsansatsen  
Lärande- och integrationsansatsen på mångfald kännetecknas av att mångfald ses som en resurs för 
lärande och för hur organisationen ska anpassa förändringar. Insikter, förmågor och erfarenheter som 
medarbetare utvecklat, till följd av att tillhöra olika kulturella identiteter, ses som potentiellt värdefulla 
resurser för att vidareutveckla hur arbete organiseras och definieras (Ely & Thomas, 2001). Inom 
perspektivet sprids uppfattningar om att kulturella identiteter påverkar hur människor erfar, ser och 
betraktar världen. Således betraktas kulturella skillnader som en källa till insikt som kan användas som 
resurs som kan ge lärdomar i hur arbetet kan utvecklas och organiseras. Inom lärande- och 
integrationsansatsen läggs tid på att utforska olika perspektiv och erfarenheter. Det innebär att man 
måste vara villig att tackla även det obekväma. Perspektivet genomsyras av att inte vara rädd för 
olikheter, att hantera konflikter och att diskutera svåra saker.  

Den organisation som hade lärande- och integrationsansatsen på mångfald i Ely & Thomas (2001) 
visade sig ha en större mångfald (till antal) inom organisationen, och även den oförutsedda effekten 
att medarbetare lärde från varandras diversifierade bakgrunder samt att dessa lärdomar integrerades i 
arbetet. Konkurrensfördelen av en diversifierad arbetskraft blev då medarbetarnas kapacitet att lära 
från varandra och att använda lärdomarna för att dela med sig av och utveckla flera kulturella 
kompetenser hos varandra. Det medförde att problem och frågor som ursprungligen förknippats med 
en viss kulturell identitet inte alltid föll på en viss grupp, utan kunde hanteras av medarbetare med 
olika kulturella identiteter inom organisationen. Medarbetare i organisationen kände sig respekterade 
och värderades för sina specifika kompetenser och bidrag inom organisationen. Medarbetarna med 
annan etnisk bakgrund än den dominerande normen såg sin kulturella identitet som värdefull och som 
en resurs för att lära och utveckla organisationen. Privilegier som kom med vissa kulturella identiteter 
kunde uppmärksammas.  Gruppernas funktion förbättrades av att medarbetare med olika kulturella 
identiteter arbetade tillsammans, att de lärde av varandra samt av att arbetsprocesser designades så att 
konflikter och flera olika perspektiv kunde hanteras (Ely & Thomas, 2001).  

Tillgång- och legitimitetsansatsen 
Tillgång- och legitimitetsansatsen på mångfald grundas i en kännedom om att organisationen hanterar 
kulturellt diversifierade marknader. För att matcha kunderna anses mångfald nödvändigt (Ely & 
Thomas, 2001). Dels för att få tillgång till marknaderna, och dels för att legitimera sin verksamhet 
inom marknaderna. Ansatsen har alltså som huvudsakligt syfte att få kontakt med en diversifierad 
marknad och dess kunder, inte att inkorporera diversifierade kulturella kompetenser inom 
organisationen (Ely & Thomas, 2001).  
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I de organisationer som Ely & Thomas (2001) studerat visade sig tillgång- och legitimitetsansatsen ge 
begränsningar för hur vissa kulturella identiteter värdesattes inom organisationen. Trots en 
diversifierad arbetskraft med både svarta och vita kulturella identiteter, visade sig de vitas normer och 
standarder mer värdefulla i den organisation som värnade om mångfald med ansatsen om tillgång och 
legitimitet. Medarbetare ifrågasatte om alla, oavsett kulturell identitet, värderades och respekterades 
lika i organisationen och det fanns en omedvetenhet om hur kulturella identiteter påverkade ens 
privilegier i organisationen. Det påverkade gruppens möjlighet att dra lärdomar från varandra och 
medarbetares möjligheter att vara maximalt effektiva i sitt arbete (Ely & Thomas, 2001).  

Diskriminering- och rättviseansatsen  
Den tredje ansatsen, diskriminering- och rättviseansatsen karaktäriseras av en tro på att en 
diversifierad arbetskraft är moraliskt nödvändigt för att säkerställa rättvisa och rättvis behandling för 
alla medborgare (Ely & Thomas, 2001). Inom perspektivet fokuserar man på att ge lika möjligheter 
till befordran och i rekrytering, dämpa fördomsfulla attityder och eliminera diskriminering. Mångfald 
länkas inte samman med hur organisationen arbetar eller dess resultat. Istället är mångfald en 
policyfunktion med syfte att förespråka för rättvisa och mot diskriminering (Ely & Thomas, 2001).  

I Ely & Thomas (2001) studie visades att det i organisationer med diskriminering- och rättviseansatsen 
fanns uppfattningar om att oavsett vilken kulturell identitet man tillhör så är ”alla är lika”. Arbete som 
försöker förminska gruppers olika möjligheter försvåras med en sådan uppfattning eftersom olika 
möjligheter blir svåra att påtala när skillnader mellan olika grupper förnekas. Ansatsen gav 
konsekvenser av att konflikter undveks och att medarbetare fortsatte assimileras till en dominerande 
kultur. Medarbetare med annan etnisk bakgrund än den traditionellt dominerande kände sig inte 
respekterade och undervärderades i organisationen. De upplevde att deras kulturella identiteter var en 
källa till maktlöshet. Det gav låg motivation, brist på tvärkulturella lärdomar och arbetsgrupperna 
saknade förmåga att hantera alla relevanta förmågor och insikter i organisationen (Ely & Thomas, 
2001).  

2.4.4  Förändring och motstånd  
Förändringsarbete för jämställdhet och mångfald kan aktivera motstånd (Wahl et al., 2018). Det är en 
följd av att sådant arbete involverar omdistribuering av makt, inflytande och ansvar, vilket väcker 
känslor (Wahl et al., 2018). Wahl et al. (2018) urskiljer vanliga motståndsargument om varför ett 
förändringsarbete för jämställdhet och mångfald inte är nödvändigt. Motståndet uttrycks ofta med 
förklaringar om att arbete för jämställdhet och mångfald (1) är en icke-fråga, (2) inte rör oss, (3) är en 
generationsfråga eller (4) innebär omvänd diskriminering.  

Att jämställdhet och mångfald är en icke-fråga involverar föreställningar om att maktstrukturer är 
naturliga eller att det redan råder lika villkor i samhället eller i en specifik organisation  (Wahl et al., 
2018). Motståndsargumentet som påstår att jämställdhet och mångfald inte rör oss menar att det kan 
vara relevant, men inte för organisationen just nu. Argumentet som menar att jämställdhet och 
mångfald är en generationsfråga bygger på föreställningar om att nya, mer moderna föreställningar så 
småningom kommer ge mer jämlika villkor. Det argumentet missar således aspekten att maktstrukturer 
reproduceras.  Det fjärde argumentet, att jämställdhet- och mångfaldsarbete innebär omvänd 
diskriminering, involverar samma uppfattning som det första argumentet som menar att det redan råder 
lika villkor. Således uppfattas jämställdhet- och mångfaldsarbete ge oproportionerliga fördelar till 
vissa, men inte alla i organisationen (Wahl et al., 2018).   

2.4.5 Utbildning för att främja mångfald och inkludering i 
organisationer 

Förändringsarbete för mångfald och inkludering kan göras på flera sätt. Benschop et al. (2015) 
undersöker olika förutsättningar för förändringsarbete som ämnar reducera ojämlika villkor i 
organisationer, bland annat utbildning med syfte att ändra organisationspraktiker, normer, rutiner och 
bemötanden. Ändamålet med sådan utbildning är att lära hur man arbetar effektivt med olikheter vilket 
kan öka såväl verksamheters som individers utveckling (Benschop et al, 2015).  
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Benschop et al. (2015) redogör för att det finns val rörande innehåll och format i förändringsarbete för 
mångfald som har mer potential för transformativ utveckling i organisationer. Vad som påverkar 
potential för förändring är val av (1) maktperspektiv, (2) deltagarsammansättning/målgrupp i relation 
till arbetets mål och syfte samt (3) frekvens.  

Ett flerdimensionellt maktperspektiv är en nyckel för transformativ utveckling i förändringsarbete för 
mångfald (Benschop et al., 2015). Ett maktperspektiv kan uppmärksamma hur struktur och medverkan 
samspelar. Frånvaro av ett maktperspektiv, å andra sidan, adresserar inte olikheter i organisationer 
vilket begränsar möjligheter att förändra organisationen. Att fokusera på endimensionella 
maktperspektiv innebär att ett fokus väljs, såsom kön, mångfald eller inkludering. Det kommer avgöra 
vilka ojämlikheter som uppmärksammas. Det kan också ha förändringspotential, men bör involvera 
maktstrukturers komplexitet (med flerdimensionell dimension) och således uppmärksamma 
motstridiga intressen. Det kan göras genom att diskutera dominanta gruppers privilegier. Även ett 
maktperspektiv som fokuserar på t.ex. kön kan öppna upp för diskussioner om intersektionen mellan 
kön och andra ojämlikheter (Benschop et al., 2015).  

Utbildningen kan utgå från instruktionsmetoder eller mer experimentella metoder. Experimentella 
metoder har någon form av deltagarperspektiv. Det kan involvera kommunikationsövningar, att 
uppmärksamma uppfattningar av mångfald, gruppdiskussioner om olikheter och rollspel (Benschop 
et al, 2015). Ett individuellt fokus i utbildningen uppmanar till individuella handlingar och individuella 
initiativ för förändring medan interaktiva metoder, som ofta involverar olika kunskaper och 
gemensamma diskussioner, uppmärksammar kollektiva strukturer och även behovet av förändrade sätt 
att handla (Benschop et al., 2015). Även Janssens & Zanoni (2013) påpekar att förändringsarbete för 
mångfald och inkludering bör omfatta organisatoriska strukturer. De visar att förändringsarbete som 
fokuserar på individers kognitiva beteendeförändringar, såsom att eliminera fördomar, har liten effekt. 
Även om stereotyper och fördomar påverkar hur makt och positioner fördelas i organisationer (med 
fördel till de som tillhör den norm som finns i organisationen) så menar Janssens & Zanoni (2014) att 
sådant förändringsarbete inte adresserar det som orsakar stereotyper och fördomar. Genom att fokusera 
på individuella beteenden lämnas strukturella ojämlikheter utanför, och så även hur ojämlikheter 
upprätthålls och reproduceras till fördel för den grupp som utgör normen (Janssen & Zanoni, 2013).   

Målgruppen som utbildningen riktar sig till kan variera. Den kan vara minoriteten, majoriteten eller 
en mix av båda (Benschop et al., 2015). De olika har olika förutsättningar i relation till vad arbetet 
ämnar erbjuda. Att ha minoriteten som målgrupp ger ett tryggt sammanhang för att diskutera 
förändringsstrategier. I andra situationer kan mixade grupper föredras. Då kan en dialog mellan 
representanter från såväl minoritets- och majoritetsgruppen uppstå. Benschop et al. (2015) föreslår att 
gruppsammansättningen av deltagare kan variera.  

Formatet utgörs av träningens frekvens och utformning. Mångfaldsträningen kan utgöras av ett enstaka 
tillfälle. Det kan fungera som en inledande start för kommande diskussioner och reflektioner i 
organisationen. Upprepande tillfällen kan erbjuda mer långtgående engagemang, vara mer utmanande 
och uppmana handling för förändring. En utformning som involverar deltagarna i arbetet, ett 
interaktivt förändringsarbete, underlättar kollektiva handlingar.  
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3  Organisation A  
Studien har utförts i en specifik organisation som i studien kallas Organisation A. Företaget som 
Organisation A är en del av är en global tillverkare av industriella och tekniska produkter och verkar 
inom verkstadsindustrin. Företaget har sin huvudsakliga verksamhet i Sverige men ägs av en utländsk 
koncern sedan ca. tio år tillbaka.   

Organisation A är en enhet i företaget som ansvarar för forskning och utveckling av organisationens 
produkter och för effektiva och tvärfunktionella utvecklingsprocesser. De tekniska produkter som 
utvecklas är maskiner. De som utvecklar produkten har huvudsakligen tekniska utbildningar. 
Utvecklingen har grund inom disciplinerna mekanik, maskin och teknik.  

  Organisationens medarbetare och struktur  
Organisation A består av ca. 3000 anställda. Organisationsstrukturen är indelad i olika sektorer. Dessa 
är ytterligare uppdelade i avdelningar, sektioner och grupper, vilket visas i Figur 1. Sektor Y 
representerar stödfunktioner inom organisationen, däribland Organisation A:s personalavdelning (HR-
avdelning). Organisationen är mansdominerad med en fördelning på ca. 20% kvinnor och 80% män.  
I en medarbetarundersökning 2018 uppgav 17% av medarbetarna att de är av utomnordisk bakgrund. 
Det är en ökning från medarbetarundersökningen 2015 då 12% angav att de hade utomnordisk 
bakgrund.  

 

 
Figur 1. Organisationsstruktur i Organisation A 

  Värdegrund och uppförandekod  
Organisation A arbetar för att vara ledande i övergången mot hållbara lösningar inom industriell och 
teknisk verkstadsindustri. Det involverar affärsmässig lönsamhet och lösningar för bättre miljö och 
samhället i stort. För Organisation A handlar bidraget för hållbarhet, utöver tekniska lösningar, om 
hur företaget bedriver sin verksamhet. Hur verksamheten ska bedrivas grundar sig i Organisation A:s 
kärnvärden och uppförandekod.  

Kärnvärdena är utgångspunkten för hur företaget styrs. De involverar principer för hur man bemöter 
andra, både internt och externt. Kärnvärdena förmedlar att alla ska behandlas med respekt, och att man 
ska sträva efter att använda alla kunskaper och erfarenheter som finns hos Organisation A:s 
medarbetare. Det i sin tur ska ge inspiration till idéer och i förlängningen förbättrad kvalité, effektivitet 
och arbetstillfredsställelse. Kärnvärdena förmedlar att Organisation A värdesätter skillnader och 
mångfald.  

Alla i Organisation A ska handla i enlighet med uppförandekoden. Beteenden som bryter mot regler 
inom företaget ska förhindras. Uppförandekoden är bindande för styrelseledamöter, chefer och 
medarbetare i Organisation A och överträdelser av den ges påföljder. Enligt uppförandekoden ska alla 
behandlas lika och alla ska ges lika möjligheter. Diskriminering på grund av egenskap skyddad av lag 
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tolereras inte (egenskaper exemplifieras bl.a. av etnisk eller nationell bakgrund, kön, religion, ålder, 
funktionshinder, sexuell läggning, hudfärg, politiska åsikter). Mångfald och inkludering ska 
uppmuntras i organisationen. Hur beslut tas, hur rekrytering sker och hur man bemöts ska grundas på 
meriter och kompetenser.  

  Vision om mångfald och inkludering 
Organisation A har som mål att vara en inkluderande arbetsplats med stor mångfald. Det är ett delmål 
inom organisationens företagsmål för år 2020, där målet är att uppnå ett mångfald- och 
inkluderingsindex ≥ 85 i en intern medarbetarundersökning.  

Organisation A definierar mångfald med att ge möjligheter och förutsättningar så att alla individers 
kunskaper, egenskaper och erfarenheter tillvaratas. Oavsett individuella olikheter är alla lika mycket 
värda. Det finns även en vision om mångfald med argument för att individers kunskaper, egenskaper 
och erfarenheter tillsammans skapar kreativitet och produktivitet.  

Organisation A har genomfört flera initiativ för mångfald och inkludering varav tidigare initiativ 
inriktats på jämställdhet och de nyare mot mångfald och inkludering.  

  Mångfaldsinitiativet 
Arbetet med att utveckla företagskulturen mot målet om mångfald och inkludering kallas 
Mångfaldsinitiativet. Det är företagets gemensamma, globala ramverk för att arbeta för mångfald och 
inkludering. Målet är att inkorporera ett perspektiv på mångfald- och inkludering i lokala affärsplaner 
på samtliga av företagets enheter. Arbetet ska ske löpande istället för att vara en punktinsats. Däremot 
finns bara en aktivitet inplanerad, utan en tydligt formulerad uppföljning. Arbetet om 
mångfaldsinitiativet baseras på tre principer. Den första handlar om att alla ska förstå varför mångfald 
och inkludering är nödvändigt för företaget. Den andra handlar om att företaget består av 
decentraliserade organisationer där åtgärder och prioriteringar behöver vara lokala. Den tredje 
principen involverar en tro på att företaget kommer gynnas av att använda fakta, inspiration och 
verktyg. Sammanfattningsvis ämnar Mångfalsinitiativet att på bästa sätt utveckla ett förändringsarbete 
som främjar mångfald och inkludering.  

Det inledande steget i Mångfaldsinitiativet ämnar sprida kunskap och skapa medvetenhet om hur en 
mångfald av medarbetare och hur en inkluderande organisationskultur kan påverka verksamhetens 
affärer och resultat, samt vilken roll varje individ har i arbetet för mångfald och inkludering. Det är 
det som är syftet med den första aktiviteten i Mångfaldsinitiativet, en inledande workshop.  

Under 2017 har ett inledande seminarietillfälle, Mångfalsinitiativets inledande workshop, genomförts 
med samtliga chefer i Organisation A. Under 2018 har arbetet även kommit att omfatta organisationens 
medarbetare. Enligt Organisation A är det önskvärt om seminariet når alla medarbetare. Det är däremot 
upp till varje sektion hur ambitiöst arbetet ska genomföras. En sektor har haft mångfaldsinitiativet som 
huvudaktivitet och således involverat samtliga av sektorns medarbetare. Engagemanget varierar 
således mellan olika sektorer, avdelningar och grupper. 

Mångfaldsinitiativets inledande workshop förekommer i två versioner, en för chefer och en för 
medarbetare. Tillfället hålls av någon affärspartner från Organisation A:s HR-avdelning. Stora delar 
av teori och material som förs fram under seminarietillfällena är samma för såväl chefer som 
medarbetare. Skillnaden mellan de olika versionerna är att den workshop som riktar sig till 
organisationens chefer är mer problematiserande angående villkor för olika medarbetare i 
Organisation A. Workshopen som hålls för cheferna innehåller mer material och ett moment där 
cheferna ska utforma en lokal aktivitetsplan för sin grupp. I chefernas material finns material som 
särskilt tar upp kvinnors situation i Organisation A, det omfattar ca. 15% av det totala materialet. En 
anledning till att kvinnors situation påpekas är för att organisationen inte får registrera andra typer av 
grupperingar (som t.ex. etnisk bakgrund) och således blir kön den kategori som lätt kan mätas och 
följas upp.   
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Den version som är avsedd för medarbetare innehåller mindre problematiseringar av den specifika 
organisationen och fokuserar istället på att ge kunskap och skapa medvetenhet om mångfald och 
inkludering, genom att framföra teori som därefter följs av en aktivitet med ett värderingsspel. 
Seminariet hålls av sektionernas HR-affärspartner. Seminarieledarna använder samma material och 
seminariet framför samma förbestämda kunskapsinnehåll. Däremot förekommer viss variation till 
följd av att samspel och interaktion varierar till följd av olika medarbetares olika erfarenheter, 
kunskaper och reflektioner.   

  Medarbetarenkät 2018 med fokus på arbetsmiljö och 
inkludering 

Som ett led i arbetet med Mångfaldsinitiativet har Organisation A under våren 2018 genomfört en 
medarbetarenkät med fokus på inkluderande arbetsklimat. Dessa resultat kan jämföras med 
enkätundersökningar som tidigare genomförts i organisationen eller i andra organisationer och är 
således relevanta för att förstå hur organisationens förändringsarbete mot en inkluderande 
organisationskultur fortlöpt över tid och för att värdera förändringsarbetet gentemot andra 
organisationer.  

En extern konsultfirma, Konsulterna AB fick i uppdrag att genomföra enkäten. Konsultfirman har ca 
15 års erfarenhet av att undersöka och utvärdera verksamheter för organisationsstyrning, - utveckling 
och -förändring med fokus på framförallt HR-frågor såsom företagskultur, ledarskap och arbetsmiljö.  

3.5.1 Resultat från Konsulterna AB  
Kvantitativa resultat från Konsulterna AB består av index om arbetsklimatet och företagskulturen i 
Organisation A. Beräkning av index har tagits fram av Konsulterna AB (2018) enligt exempel i Tabell 
1. Kvantitativa resultat från Konsulterna AB används för att kommentera och komplettera de 
kvalitativa resultaten i studien. 

Tabell 1: Beräkning av index – ett exempel 

 5 
Håller helt med 

4 3 2 1 
Håller inte alls med 

Summa 

Vikt 100 75 50 25 0  
Antal svar/fråga 27 24 5 1 1 58 
Vikt × antal svar 2700 1800 250 25 0 4775 
Index för fråga = (Vikt × antal svar) ÷ ∑ (Antal svar/fråga) 82.3 

 

Medarbetarenkäten har besvarats av 87% av samtliga medarbetare på Organisation A. Fördelningen i 
könsidentitet, etnisk bakgrund, ålder och anställningstid bland de medarbetare som besvarade enkäten 
visas i Tabell 2.  

Tabell 2: Fördelning mellan könsidentitet, etnisk bakgrund, ålder och anställningstid för deltagare i medarbetarenkät.  

Kategori Underkategori Andel [%] 
Könsidentitet Man 80 

Kvinna 20 
Etnisk bakgrund Nordisk 83 

Utomnordisk 17 
Ålder Under 35 år 27 

35–44 år 33 
45–54 år 28 
55 år och äldre 13 

Anställningstid Mindre än 2 år 14 
2–5 år 16 
6–12 år 20 
Mer än 10 år 49 
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Enligt Konsulterna AB (2018) kan de kvantitativa resultaten från medarbetarundersökningen om 
Organisation A:s arbetsklimat och företagskultur anses bra. Konsulterna AB (2018) lyfter både starka 
och svaga utfall men menar att även de svaga resultaten kan betraktas som bra resultat i jämförelse 
med andra företag i Konsulterna AB:s databas (Konsulterna AB, 2018).  

Index för ett urval av påståenden om arbetsklimatet och företagskulturen i Organisation A visas i 
stigande ordning i Tabell 3. 

Konsulterna AB (2018) skattar genomsnittligt inkluderingsindex inom Organisation A till 75.7. Värdet 
är ett medelvärdesindex som beräknats av fyra frågor. Frågorna och respektive index visas i Tabell 4. 
Enligt Konsulterna AB (2018) nämns utfallet som ett bra resultat i förhållande till skattningar av andra 
organisationers inkluderingsindex i Konsulterna AB:s databas.  

Tabell 3: Index för ett urval av påståenden i Organisation A:s arbetsklimat och företagskultur 

Påstående  Index 
Inom Organisation A drar vi nytta av varandras olikheter, d.v.s. vi har en kultur där allas 
perspektiv tillvaratas och uppskattas 70.5 

I min arbetsgrupp drar vi nytta av varandras olikheter 70.5 
Mina kunskaper och erfarenheter tas tillvara på bra sätt 71.6 
Inom Organisation A behandlas alla lika oavsett ålder   73.0 
På min arbetsplats finns det rätt förutsättningar för att jag ska kunna bidra med min 
kompetens  73.8 

Jag får vara med och påverka mål, planer och beslut som rör mitt arbete 75.7 
Inom Organisation A behandlas män och kvinnor på ett jämställt sätt 78.8 
Inom Organisation A behandlas alla lika oavsett etnisk bakgrund 80.8 
I min arbetsgrupp har vi ett bra samarbetsklimat 82.2 
I min arbetsgrupp lyssnar vi på varandras åsikter och förslag 82.5 
I min arbetsgrupp delar man med sig av kunskap och erfarenheter till varandra 84.5 
I min arbetsgrupp visar vi respekt för varandra 86.0 

 

Tabell 4: Index för olika frågor om inkludering samt medelvärde för inkludering 

Påstående som skattar inkludering   Index 
Inom Organisation A drar vi nytta av medarbetarnas olikheter, d.v.s. vi har en kultur där 
allas perspektiv tillvaratas och uppmuntras 

70.5 

Inom Organisation A behandlas alla medarbetare lika oavsett ålder 73.0 
Inom Organisation A behandlas män och kvinnor på ett jämställt sätt 78.8 
Inom Organisation A behandlas alla medarbetare lika oavsett etnisk bakgrund 80.8 
Inkludering inom Organisation A (medelvärde av ovanstående aspekter)  75.7 

 

3.5.2  Likabehandling med avseende på kön   
I medarbetarundersökningen fanns möjlighet att svara på om män och kvinnor behandlas jämställt. De 
medarbetare som angett att de inte håller med om att män och kvinnor behandlas på ett jämställt sätt 
har fått specificera om de anser att kvinnor, män eller kvinnor och män behandlas sämre samt skäl till 
sämre behandling. Tabell 3 och Tabell 4 visar vilka medarbetare angett behandlas sämre 
(kvinnor/män/kvinnor och män), respektive skäl till varför de inte håller med om att 
(kvinnor/män/kvinnor och män) behandlas jämställt inom Organisation A. 273 personer (10% av 
informanterna) anger att kvinnor behandlas sämre, 32 personer (1.2% av informanterna) anger att män 
behandlas sämre och 94 personer (3.5% av informanterna) anger att både kvinnor och män behandlas 
sämre.   
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Tabell 5:Vilka som anges behandlas sämre inom Organisation A*. Tabellen visar även hur svaren är fördelade över 
informantens kön. 

Vilka behandlas sämre i Organisation A Enligt 
kvinnor 

Enligt män Totalt 

Kvinnor 162 107 273 
Män 0 28 32 
Både kvinnor och män 31 62 94 
Kan/vill inte besvara frågan - - 68 

* av de som angett att de inte helt håller med om att män och kvinnor behandlas på ett jämställt sätt.  

Tabell 6: Skäl som anges till varför kvinnor och/eller män behandlas sämre på Organisation A*. 

Skälen till att [kvinnor/män] behandlas sämre (flera svar möjliga) [Kvinnor] [Män] 

En kultur som innebär att vissa ibland känner sig utanför pga. att de är 
[kvinnor/män] 

230 19 

Sämre möjligheter till befordran pga. att de är [kvinnor/män] 179 27 
Sämre utvecklingsmöjligheter pga. de är [kvinnor/män] 153 29 

Sämre löneutveckling och/eller sämre lönenivå pga. att de är 
[kvinnor/män] 

149 12 

Negativ särbehandling i samband med rekrytering av personal pga. de 
är [kvinnor/män] 

48 31 

Negativ särbehandling i samband med tillsättningen av medarbetare 
till projekt och arbetsgrupper pga. de är [kvinnor/män] 

30 16 

Sämre möjligheter att kunna förena arbete med föräldraskap pga. att 
de är [kvinnor/män] 

21 15 

Dåligt anpassade arbetsförhållanden (exempel ej tillgång till rätt 
utrustning, kontorssalar, tangentbord, verktyg, storlekar) som passar 
[kvinnor/män] 

20 0 

Annat  56 38 
* av de som angett att de inte helt håller med om att män och kvinnor behandlas på ett jämställt sätt.  

De skäl som anges mest frekvent är olika beroende på om man angett att män eller kvinnor behandlas 
sämre. Bland de som anger att kvinnor behandlas sämre är skälet en kultur som innebär att vissa ibland 
känner sig utanför pga. att de är kvinnor mest förekommande (63%: 230 av 367 personer). Väljer man 
att se till de som svarat att enbart kvinnor behandlas sämre motsvarar samma skäl 85%. Bland de som 
anger att män behandlas sämre är skälet negativ särbehandling i samband med rekrytering av personal 
pga. de är män mest förekommande (25%: 31 av 126 personer). Väljer man att se till de som svarat att 
enbart män behandlas sämre motsvarar det skälet 97%.  

De som angett skäl ”Annat” har getts möjlighet att ge fritextsvar. Dessa analyseras i avsnitt 5.  

3.5.3  Kränkande behandling 
Medarbetarundersökningen studerade kränkande särbehandling i Organisation A. Antal som under de 
senaste 12 månaderna upplevt sig blivit utsatt för olika former av kränkande behandling redovisas i 
Tabell 7. 2.3% av informanterna anger att de upplevt kränkande särbehandling i form av mobbning 
från chef eller arbetsklimat. 2.4% av informanterna anger att de upplevt kränkande särbehandling till 
följd av att de utsatts för kränkningar på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, ålder, 
etnisk tillhörighet, religion, annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder. Upplevelser 
av kränkande särbehandling till följd av sexuella trakasserier anges av 0.2% av informanterna. Tabell 
8 visar antal och andel som upplever att problemen av kränkande särbehandling kvarstår eller inte 
kvarstår. 30–50% upplever att problemen kvarstår och varierar beroende på vilken form av kränkande 
särbehandling som upplevts.  
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Av de som upplevt sig blivit utsatt av någon av följande kränkande särbehandling i Tabell 7 har 57 
personer sökt stöd av Organisation A (hos närmaste chef, HR, en facklig representant eller 
företagshälsovården). 45 personer har inte sökt stöd och 13 personer vill inte besvara frågan. De 
främsta anledningarna som anges för att stöd inte sökts är att händelsen inte bedömdes som så allvarlig 
(angavs av 13 personer) eller att det bedömdes att det inte skulle leda till något (angavs av 18 personer). 
Av de som sökt stöd av Organisation A anger 30 personer (53%) att de fick det stöd de behövde och 
24 personer (42%) att de inte fick det stöd de behövde.  

Tabell 7: Kränkande särbehandling i Organisation A 

Antal som under de senaste 12 månaderna upplevt sig blivit 
utsatt för följande kränkande särbehandling i arbetet 

Ja Nej Kan/vill 
inte 
besvara 
frågan  

Mobbad av chef eller arbetskamrat 64 2570 51 

Utsatt för kränkningar på grund av kön, könsöverskridande 
identitet eller uttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion, 
annan trosuppfattning, sexuell läggning eller 
funktionshinder  

65 2580 40 

Sexuella trakasserier  6 2667 12 

 

Tabell 8: Kvarstående problem av kränkande behandling i Organisation A 

Antal och andel som anser att följande kränkande 
särbehandling i arbetet fortfarande är ett problem* 

Ja, 
problemet 
finns kvar 

Nej, inga 
problem 
idag  

Kan/vill 
inte 
besvara 
frågan  

Mobbad av chef eller arbetskamrat 22 
34.4% 

32 
50% 

10 
15.6% 

Utsatt för kränkningar på grund av kön, könsöverskridande 
identitet eller uttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion, 
annan trosuppfattning, sexuell läggning eller 
funktionshinder  

32 
49.2% 

26 
40% 

7 
10.8% 

Sexuella trakasserier  2 
33.3% 

3 
50% 

1 
16.7% 

* av de som angett att ja på att de upplevt sig blivit utsatt för följande kränkande särbehandling i arbetet de 
senaste 12 månaderna 

Medarbetare som angett att de upplevt kränkande behandling hade möjlighet att ge kommentarer om 
det i form av öppna svar. Dessa analyseras i avsnitt 5.  

3.5.4  Förslag  
I medarbetarenkäten gavs medarbetarna möjlighet att ange förslag på hur arbetsklimatet inom 
Organisation A skulle kunna utvecklas för att bli mer inkluderande (Konsulterna AB, 2018). Totalt 
angav 571 personer (21% av informanterna) fritextsvar på frågan. Det utgör en stor andel (78%) av 
det totala antalet fritextsvar. Orsaken till antalet svar är en följd av hur medarbetarenkäten utformats. 
På frågan om förslag gavs alla informanter möjlighet att uttrycka sig oavsett hur man svarat på tidigare 
frågor. Andra fritextsvar har varit alternativ på följdfråga. Ytterligare skäl till antalet svar kan vara att 
andra frågor där fritextsvar varit möjliga har varit begränsade till att handla om kvinnors och/eller 
mäns sämre behandling samt om kränkande behandling. Under Förslag kan de som upplever sämre 
behandling på grund av etnicitet, ålder, personlighet, bakgrund el. dy. ges mer utrymme.  
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Av de totalt 571 svaren på frågan om förslag har 67.6% angetts av män, 29.9% av kvinnor och 2,5% 
av de som ej definierat kön. Det motsvarar 18,5% av de manliga informanterna, 31,8% av de kvinnliga 
informanterna och 24,1% av de informanter som ej vill definiera/ej svarat om könsidentitet.  

Svaren analyseras i avsnitt 5. De öppna svaren som insamlats enligt redogörelse i avsnitt 3.5.2, 3.5.3, 
3.5.4 utgör tillsammans den empiri och grund för analysen av organisationskulturen.   
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4  Metod 
  Studiens utformning 

Studien baseras på en fallstudie i en organisation, Organisation A, och genomfördes under 20 veckor. 
Studiens utformning visas i Figur 2.  

 
Figur 2. Studiens övergripande utformning 

Arbetet inleddes med att få inblick och förståelse för ämnet och organisationen och således inse 
problematiken och behov av undersökning och analys. Bakgrunden låg till underlag då studiens syfte 
och frågeställningar formulerades. I förhållande till bakgrund och syfte gjordes val av metod. Det 
empiriska materialet utgörs dels av en kvalitativ analys av insamlade data från en 
medarbetarundersökning om arbetsklimat och inkludering och dels av en ljudinspelning från ett 
seminarietillfälle som ämnar sprida kunskap och skapa medvetenhet om mångfald och inkludering. 
Val av metod och studieobjekt härledde studien till att delas in i två delar.  

Studiens första del, Organisationskulturen, utgörs av att fastställa organisationskulturens exkluderande 
och inkluderande aspekter för att således föreslå hur Organisation A:s mångfald- och 
inkluderingsarbete kan bli mer ändamålsenligt. Studiens andra del, Lärandesituationen, studerar 
lärandet i förändringsarbete för mångfald och inkludering och har till syfte att synliggöra vilket 
kunskapsinnehåll som förmedlas. De två delarna diskuteras därefter gemensamt vilket avslutningsvis 
leder till slutsatser om vilka förutsättningar som kan urskiljas i samspelet mellan organisationskulturen 
och lärandesituationen i ett förändringsarbete för mångfald och inkludering.  

  Organisationskulturen 
4.2.1  Insamling av data 
Studiens resultat baseras på öppna svar insamlade från en medarbetarenkät om arbetsklimat och 
inkludering i Organisation A  (presenteras även i avsnitt 3.5). Enkäten skickades ut via mail till 
samtliga medarbetare i organisationen. Totalt 2685 personer besvarade enkäten, vilket motsvarar 87% 
av det totala antalet medarbetare i Organisation A. Medarbetarenkäten utformades och genomfördes 
av en extern konsultfirma, Konsulterna AB i samarbete med Organisation A:s Human & Resources 
organisation (HR-organisation). Datainsamlingen utgörs således av sekundärdata.  

Valet att använda medarbetarundersökningen som underlag för studien togs till följd av en hög 
svarsfrekvens och av att oväntat många medarbetare angav fritextsvar. Den höga svarsfrekvensen 
motiverar att en djupare analys av medarbetarnas upplevelser av organisationskulturen är nödvändig.  

Studien syftar till att förstå medarbetarnas perceptioner av organisationskulturen och analysen har 
genomförts på öppna svar som medarbetare gavs möjlighet att ange i medarbetarenkäten. 
Medarbetarna gavs möjlighet att svara på följande frågor med fritext i enkäten:  

A. ”Du anger att män behandlas sämre inom Organisation A. Vad anser du är de viktigaste 
skälen? Annat:” 

B. ”Du anger att kvinnor behandlas sämre inom Organisation A. Vad anser du är de viktigaste 
skälen? Annat:” 
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C. ”Nedan har du möjlighet att ge dina spontana kommentarer om den eller de kränkningar du 
varit utsatt för:” 

D. ”Har du något förslag på hur arbetsklimatet inom Organisation A skulle kunna utvecklas för 
att bli ännu mer inkluderande (dvs ett klimat där alla, oavsett kön, ålder, bakgrund etc., känner 
att de får vara med och bidra till [Organisation A:s] resultat):” 

De öppna svaren från fråga A-C har angetts som ett kompletterande alternativ beroende på hur 
medarbetarna tidigare svarat i enkäten. Alla informanter har däremot möjlighet att besvara fråga D. 
För att öka transparensen redovisas hur medarbetarna getts möjlighet att besvara frågor med fritextsvar 
(i avsnitt 3.5.1 till 3.5.4) och alltså vilka yttringar som bidragit till underlaget för resultatet. De öppna 
svaren har angetts av medarbetare som upplever att det förekommer sämre behandling på grund av 
viss könstillhörighet, kränkande behandling eller som ett uttryck för förändringsförslag. Svar till följd 
av dessa upplevelser är relevanta för att förstå hur det uppföljande förändringsarbetet bör utformas. 
Totalt erhölls 733 fritextsvar från frågorna A-D.  

4.2.2  Analysmetod 
Studieobjektet, en organisationskultur, består av normer och värden varpå en kvalitativ ansats ansågs 
lämplig för att fånga subtila uttryck. Analysen utgörs av beskrivningar av situationer, upplevelser och 
reflektioner. Att använda medarbetarnas egna ord och berättelser som utgångspunkt för analys har i 
flera studier (Mulinaril, 2014; Wahl, 2003; Rutherford, 2001) genererat resultat om medarbetares olika 
möjligheter i arbetslivet. Studiens resultat baseras på en kvalitativ analys av öppna svar från 
medarbetarundersökningen. En kombination av teoristyrd och empiristyrd tematisk analys valdes. En 
tematisk analys innebär att man letar efter upprepade mönster av mening i det insamlade datamaterialet 
(Braun & Clarke, 2006). Analysen kom att omfattas av sex faser, vilka liknar de som Braun & Clarke 
(2006) presenterar.   

Fas 1: Överskåda och bli bekant med datamaterialet.  
Fas 2: Leta efter aspekter genom teoristyrd kategorisering.  
Fas 3: Leta efter mönster inom varje aspekt genom empiristyrd kategorisering.  
Fas 4: Granska kartläggning av aspekter och mönster.  
Fas 5: Identifiera betydelse av aspekter och mönster utifrån tolkning av tidigare forskning. 
Fas 6: Presentera resultatet.  

Fas 1: Överskåda och bli bekant med datamaterialet 
Analysen påbörjades genom att de öppna svaren lästes igenom. Enligt Braun & Clarke (2006) är det 
att föredra att insamlat data läses igenom en första gång innan materialet kodas för att skapa idéer och 
identifiering av möjliga aspekter och mönster. För att inte missa möjliga mönster av relevans gjordes 
anteckningar redan vid första genomläsningen (Braun & Clarke, 2001), vilket resulterade i många 
mönster. För att kunna analysera materialet ansågs det nödvändigt att hitta ett verktyg för att sortera 
informationen.  

Fas 2: Leta efter aspekter genom teoristyrd kategorisering 
Eftersom studien ämnar undersöka medarbetares upplevelser av inkludering och exkludering i en 
organisation förefann sig Rutherfords (2001) operationalisering av exkluderande aspekter för kvinnor 
i organisationer som en passade utgångspunkt. Att kvinnor exkluderas är en följd av hur arbete, både 
formellt och informellt, organiseras i organisationen (Acker, 2006). Organisationens processer för hur 
arbetet organiseras påverkar däremot fler än bara kvinnor (Acker, 2006). Således kan processer i de 
aspekter som Rutherford (2001) menar ha inkluderande- och exkluderande effekter för kvinnor även 
användas för att identifiera ojämlikheter utöver kön, såsom etnisk bakgrund, utbildningsbakgrund, 
ålder och arbetslivserfarenhet i organisationer. Med studiens intersektionella perspektiv utformades 
ett ramverk som synliggör ojämlikhetsregimer i organisationen. Det vill säga praktiker, processer, 
handlingar och uppfattningar som resulterar i ojämlika villkor mellan medarbetare. Tidigare forskning 
om organisationskultur, mångfald och inkludering har använts för att modifiera Rutherfords (2001) 
ramverk av aspekter så att det passar studiens intersektionella perspektiv och den specifika 
organisationen, Organisation A. Det modifierade ramverket kom att utgöras av åtta aspekter: (1) 
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Bakgrund, (2) Ojämlikheternas synlighet, (3) Arbetsideologi och arbetstid, (4) Den ideala 
medarbetaren i Organisation A, (5) Kommunikation, (6) Inflytande, (7) Informell socialisering och (8) 
Fysisk miljö Med en teoristyrd tematisk analys kan datamaterialet studeras med avseende på särskilda 
frågor som man vill koda efter (Braun & Clarke, 2006). Det innebär att den tematiska analysen kan 
välja att studera datamängder av särskilt intresse (Braun & Clarke, 2006). Vissa öppna svar 
kategoriserades inom flera aspekter medan andra, som inte ansågs passa inom viss aspekt, inte 
placerades i någon av dem. 

Fas 3: Leta efter mönster inom varje aspekt genom empiristyrd kategorisering 
Svaren sorterades därefter om till att uppdelas efter aspekt. De öppna svaren varierade i omfattning, 
och den text som inte uttryckte upplevelser inom den specifika aspekten sorterades bort (men kunde 
hamna inom en annan aspekt om den passade inom flera).  Under varje aspekt gjordes ytterligare 
kodning genom en empiristyrd kategorisering som återspeglade medarbetarnas uttryck. Mönster 
urskildes genom vanligt förekommande uttryck om företeelser av exkludering och inkludering i 
organisationen. Det innefattade uttryck av egna åsikter, upplevelser och erfarenheter som beskrev 
beteenden och processer i sin situation, i andra medarbetares situation eller i organisationen. Dessa 
ger uttryck för praktiker, processer, handlingar och uppfattningar i organisationen, vilka kan visa 
ojämlika förutsättningar för olika medarbetare (Acker, 2006).  

Fas 4: Granska kartläggning av aspekter och mönster 
Den tvådelade analysen; en teoristyrd tematisk analys som resulterade i aspekter och en empiristyrd 
analys som resulterade i mönster, kom att ge en kartläggning av exkluderande och inkluderande 
företeelser i organisationen. Kartläggning granskades därefter. Genom granskning kan teman 
förkastas, slås samman eller delas upp i flera teman (Braun & Clarke, 2006). I granskningen bedömdes 
även kartläggningens validitet, det vill säga om mönster och teman återspeglade de betydelser som 
visar sig i det insamlade materialet (Braun & Clarke, 2006). Efter att begrundat och redigerat 
materialet bedömdes kartläggningen vara en lämplig representation av exkludering i 
organisationskulturen utifrån ett intersektionellt perspektiv på inkludering och exkludering.   

Fas 5: Identifiera betydelse av aspekter och mönster utifrån tolkning av tidigare forskning 
Analysen involverar även att framföra essensen i aspekter och mönster som urskilts i datamaterialet 
(Braun & Clarke, 2006). Det innebär inte att bara rapportera innehållet i kartläggningen, utan även 
identifiera hur och varför de är intressanta (Braun & Clarke, 2006). Vad och varför studerade aspekter 
och mönster är intressant för en inkluderande organisationskultur analyserades genom att varje 
kategori och mönster tolkades utifrån tidigare forskning om inkluderings- och exkluderingsprocesser, 
om kultur i organisationer och om förändringsarbete för inkludering i organisationer. Varje aspekt 
analyserades separat för att, i likhet med Rutherford (2001) synliggöra subtila kulturella barriärer i 
organisationen.  

Vidare har aspekter och mönster möjliggjort att upptäcka hur ojämlikheter synliggörs och således 
urskilja graden av medvetenhet om ojämlikhet i organisationen.  Hur synligt ojämlikheter är i 
organisationer avgörs av hur ojämlika förhållanden i organisationen legitimeras eller inte (Acker, 
2006). Det talar om vilken medvetenhet om ojämlikhet som finns i organisationen och hur den 
medvetenheten påverkar organisationens sätt att hantera ojämlika förhållanden. Vilken grad av 
medvetenhet om ojämlikhet som finns i organisationen visar vilken medvetenhet som behöver 
utvecklas i förändringsarbetet mot mångfald och inkludering i organisationen. 

Fas 6: Presentera resultatet 
Att studera såväl frekventa och mindre frekventa mönster kan vara relevant. Även nyanser och 
motsägelser är lika viktiga som kvantitativt vanligt förekommande beskrivningar (Alvehus, 2016). 
Eftersom det är en organisationskultur som studeras är det relevant att studera situationen av att vara 
avvikare (inte utgöra normen) i organisationen och därför lyfta röster från minoriteter i organisationen 
(Wahl, 2003). Att dra slutsatsen att frekventa mönster och röster är viktigast förkastas, eftersom de 
mest frekventa svaren kommer från de som är i majoritet i organisationen, som utgör normen. Därav 
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presenteras resultaten kvalitativt med beskrivningar av hur organisationskulturen uppträder 
exkluderande.  

Citat används för att belysa medarbetarnas röster, samt för att begripliggöra teman och tolkningar i 
dataanalysen. Eftersom det är de öppna svaren som analyseras och avgörande för resultatet, avgjordes 
det som viktigt att låta dessa presenteras. För att ändå bevara informanternas anonymitet valdes att 
utforma illustrerande citat. Dessa är inte formulerade av någon specifik medarbetare utan är 
konstruerade för att illustrera teman och uttryckssätt. Citaten konstruerades genom att använda vanligt 
förekommande ord och kommentarer inom det enskilda temat. Citaten är således en illustration av 
medarbetarnas uttryck.  

 Lärandesituationen   
4.3.1  Insamling av data  
En lärandesituation i organisationens förändringsarbete mot mångfald och inkludering studeras. Den 
utgörs av ett seminarium som enligt Organisation A har till ”syfte att sprida kunskap och skapa 
medvetenhet om mångfald och inkludering hos organisationens medarbetare”, Mångfaldsinitiativet 
inledande workshop. Seminariet hölls av en HR affärspartner (seminarieledaren) för en grupp 
medarbetare (deltagare) i Organisation A under 90 minuter. Seminariet hölls på engelska. 
Mångfaldsinitiativet omfattas av två delar; en del med föreläsning och mindre diskussioner och en del 
där deltagarna spelar ett värderingsspel. I denna studie har endast data samlats in från seminariets 
första del.  

För att studera vilket innehåll som förmedlas under seminarietillfället är det nödvändigt att undersöka 
vad som i praktiken sägs. Ljudinspelningar ansågs därför lämpligt. Inspelningar gör det möjligt att 
studera människors handlingar i ett konkret sammanhang (Öhman, 2010). Med ljudinspelning kan inte 
handlingar i form av rörelse och uttryck undersökas, däremot kan större fokus ges på det som sägs. Ett 
seminarium spelades in. Ljudinspelningen transkriberades därefter i sin helhet, vilket ofta är 
nödvändigt när ett specifikt sammanhang studeras (Ahrne & Svensson, 2011). Även Öhman (2010) 
hävdar att situationen ska studeras i sin helhet för att förstå den utifrån sitt sammanhang. Samtidigt 
finns sekvenser som i efterhand kan betraktas som mer eller mindre relevanta. Således har det 
transkriberade materialet först studerats i sin helhet och därefter har delar av mer intresse valts ut för 
analys.  

4.3.2  Analysmetod  
Pedagogiska frågor om utbildningars uppläggning och utformning behandlas inom didaktiken 
(Illeris, 2010). En didaktisk forskning intresserar sig för att förstå och förklara hur undervisning 
sker och påverkar individers kunskapsutveckling (Hultman, 2011). Användningen och betydelsen 
av begreppet didaktik är mångtydigt, varpå Kroksmarks (1997 i Hultman, 2010) definierar det 
som ”konst och vetenskap att undervisa” (s. 70, fritt översatt). Med ett situerat perspektiv på 
lärande är praktiken vari lärandet sker av intresse. De traditionella didaktiska frågorna kan då få 
innebörden (Hultman, 2010):  

• Hur sker undervisningen? Vilka strategier används? 
• Vad lär sig eleverna? Vilket innehåll lärs ut?  
• Varför? Hur motiveras det som sker?  

Med ett socialt perspektiv på lärande i organisationer är lärandet relationellt och individuell 
utveckling återförs till utveckling av kollektivet (Gergen, 1997 i Illeris, s.142). Således blir den 
didaktiska frågan om undervisningsmetoder även en fråga om samspel.  Detta inbegrips i Illeris 
(2010) tre dimensioner på lärande; innehållsdimensionen, drivkraftdimensionen och 
samspelsdimensionen. Innehållsdimensionen handlar om valet av kunskapsinnehåll, alltså vad 
som ska läras. Lärandets tillägnelseprocess omfattas innehållsdimensionen och 
drivkraftdimensionen tillsammans (Illeris, 2010). Det innebär att kunskapsutveckling inte enbart 
handlar om att förmedling av ett innehåll utan även av drivkrafter för att lära, alltså varför 
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kunskapsutveckling ska ske. Drivkraftdimensionen involverar känslor, motivation och vilja till 
att lära ett särskilt kunskapsinnehåll (Illeris, 2010). Inom didaktiken berörs samspelsdimensionen 
genom att studera val av undervisningsformer och sociala aspekter av lärandet (Illeris, 2010), 
alltså hur lärandet sker. Enligt Illeris (2010) involverar allt lärande de tre dimensionerna varpå en 
analys av en lärosituation behöver ta hänsyn till alla tre.  

De didaktiska frågorna Hur, Vad och Varför? och de tre ovan nämnda dimensionerna på lärande 
utgjorde underlag för att välja att kategorisera det transkriberade materialet efter tre teman:  

1. Kunskapsinnehåll och struktur, vilket omfattar hur seminariet Mångfaldsinitiativet 
inledande workshop utformats utifrån val av kunskapsinnehåll och struktur. 

2. Argument, vilka kommunicerar mening och åsikter om varför mångfald och inkludering är 
nödvändigt hos Organisation A. Att presentera varför mångfald och inkludering är viktigt 
för organisationen är ett sätt att motivera medarbetare till förändringsarbete för mångfald 
och inkludering.  

3. Interaktionen mellan seminarieledaren och deltagarna, vilket belyser hur ledaren och 
deltagarna tillsammans styr och ger riktning mot ett särskilt kunskapsinnehåll.  

För att urskilja tre dimensionerna i datamaterialet lästes det igenom tre gånger. Först för att 
urskilja (1) kunskapsinnehållet, därefter (2) argumenten som angavs för mer mångfald och 
inkludering i organisationen och slutligen (3) sekvenser där seminarieledaren i samspel med 
deltagarna vägledde mot ett visst kunskapsinnehåll.  

Efter att materialet sorterats i dessa tre teman kunde materialet analyseras genom en tolkning av 
undervisningens förutsättningar. Analysens tolkning av förutsättningar som finns i 
lärandesituationen för kunskapsutveckling och för förändring av organisationskulturen baseras på 
en litteraturstudie av förändringsarbete, lärande och utbildning i organisationer.  

4.3.3 Presentation av empiri 
Transkriberingen är en skriftlig återgivning av tal. Om citat återges allt för nära det fonetiska talet 
kan den skriftliga återgivningen bli konstig och störande (Bryman, 2016). För att underlätta 
läsningen har ord som ”öh”, ”eh” och ”like” eliminerats i de citat som redovisas. Om ord 
upprepats eller saknats i talspråket har de tagits bort respektive lagts till i den skriftliga 
återgivningen. Citaten har även (till följd av rapportens språk) översatts till svenska.  

  Reliabilitet och validitet  
För att bedöma kvalitativa studiers reliabilitet och validitet föreslår Guba & Lincoln (1994, i Bryman, 
2016) två grundläggande kriterier; tillförlitlighet och autenticitet (äkthet). Tillförlitligheten bedöms 
nedan utifrån fyra delkriterier; trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet samt möjlighet att styrka och 
konfirmera resultaten.  

Studien lyfter upplevelser och uttryck som framhäver aspekter i en organisationskultur som inte är 
inkluderande. Dessa representerar inte den största andelen av medarbetarna i Organisation A, men det 
gör den inte mindre intressant eller relevant. Istället presenterar studien röster som annars inte 
framhävs. Undersökningen hjälper medarbetare att få bättre förståelse för den sociala miljön där de 
verkar, sin arbetsmiljö. Organisationen ges underlag för att bättre förstå hur medarbetare upplever 
organisationskulturen och studien kan bidra till att medarbetare bättre förstår varandra. Resultaten 
bidrar till att organisationen får möjligheter att vidta åtgärder som anses nödvändiga för ett mer 
ändamålsenligt arbete för mångfald och inkludering. Således har studien hög autenticitet (Bryman, 
2016).  

Studien utgörs av kvalitativa resultat i form av medarbetares öppna svar. För att ge studien transparens 
och för att jämföra uttrycken i de öppna svaren har resultat från Konsulterna AB presenterats och 
analysresultatet har i viss grad kommenterat dessa kvantitativa resultat. Genom att presentera resultat 
från Konsulterna AB ämnar studien visa transparens och således förståelse för studiens trovärdighet. 
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En tematisk analys innebär en pågående process av kodning genom hela analysen (Braun & Clarke, 
2006). Den är inte linjär, utan aspekter och mönster har analyserats genom granskning och tolkning 
för att i sin tur kunna komplettera eller reducera företeelser av intresse för en inkluderande 
organisationskultur. Den ständigt pågående litteraturstudien har kunnat vidga vad som observeras i 
medarbetarnas upplevelser och uttryck. Det går inte att få fullständig objektivitet i studien. Forskarens 
val och tolkningar kommer påverka studiens resultat och de antaganden och perspektiv som valts 
avgör vad resultatet kommer presentera (Braun & Clarke, 2006). Det innebär inte att studiens resultat 
inte går att styrka. Studiens baseras på en medarbetarenkät som besvarats av en stor andel (87%) 
medarbetare. Med hänvisning till att underlaget representerar så många medarbetare bör resultaten 
som redogör organisationskulturen inte förkastas.  

Lärandesituationen studeras endast vid ett tillfälle. Det som sker kan skilja sig mellan olika 
seminarietillfällen. Innehåll, struktur och argument är till största del samma vid andra 
seminarietillfällen (eftersom seminariet omfattar samma material och förutbestämda 
kunskapsinnehåll) och såväl fås en liknande analys av val av kunskapsinnehåll. Samspelet som sker 
mellan deltagarna varierar däremot. Lärandesituationen ämnar därför bara synliggöra hur utbildningen 
kan påverka förändringsarbetet och inte dra förhastade slutsatser om lärandet i Organisation A.  

Studien är en fallstudie av en specifik organisation där kontext och den sociala aspekten haft betydelse 
för studiens resultat. Genom att beskriva detaljer av den kultur där studien genomförs kan andra 
bedöma hur pass överförbara resultaten är i en annan miljö (Bryman, 2016). Eftersom studiens resultat 
just presenterar en kultur kan resultaten användas som underlag för studier av andra 
organisationskulturer. Det går däremot inte att påstå att resultatet per se är överförbart på andra 
organisationer. Det ramverk (teori, metod och analysverktyg) som används för att identifiera en 
organisationskultur och för att undersöka utbildningars förutsättningar i förändringsarbete kan 
däremot fungera som underlag för att studera andra organisationer. Likväl kan den analys och 
diskussion som följer från resultatet vara överförbara om liknande beskrivningar av fenomen 
framkommer i andra organisationer.  

För att stärka en studies pålitlighet behöver den kunna granskas (Bryman, 2016). Därför har 
forskningsprocessen redogjorts så fullständigt och tillgängligt som möjligt. Kvalitativa 
undersökningar genererar ofta stora mängder data. Dessa data har sedan komprimerats betydligt.  Hur 
informationen har bearbetats har beskrivits utförligt. Vidare har illustrerande citat använts för att 
tydliggöra hur aspekter och mönster tolkats.  

  Forskningsetiska överväganden  
Studien har använt sig av uppgifter från personer inom en organisation och endast använt dessa utifrån 
studiens forskningsändamål; att undersöka, utvärdera och bidra till utveckling av organisationen.  

Enligt informations- och samtyckeskravet ska forskaren informera undersökningsdeltagare om deras 
roll och villkor som gäller för deras deltagande och ge deltagarna rätt att själva bestämma över sin 
medverkan (Vetenskapsrådet, u.å.). Studien baseras på information från en medarbetarenkät och ett 
seminarietillfälle. Medarbetarenkäten har genomförts av en extern firma och forskaren har således haft 
begränsade möjligheter att styra vilken information som överlämnats till deltagarna. Informanterna i 
medarbetarenkäten har aktivt, frivilligt och anonymt delgett uppgifter om organisationen och har 
informerats om att enkäten ämnar användas för att undersöka arbetsmiljön i informanternas 
organisation. Seminariedeltagarna delgavs och godkände att tillfället spelades in för 
forskningsändamål. Materialet har därefter anonymiserats. Den utvärdering som studien gör utifrån 
deltagarnas uppgifter måste förhålla sig till dessa villkor.  

För att uppfylla Vetenskapsrådets (u.å.) konfidentialitetskrav måste personuppgifter om informanterna 
hanteras på ett sätt så att obehöriga ej har tillgång till dem.  Forskaren har inte haft tillgång till några 
av deltagarnas personuppgifter. Det har inte varit möjligt att spåra vem som uttryckt vad. Däremot har 
forskaren haft tillgång till de exakta uttryck som angetts, vilka kan vara av känslig karaktär och därav 
behövt hanteras med respekt. Det är av yttersta vikt att inte sprida information till obehöriga eller till 
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andra inom organisationen. Alla de som haft tillgång till materialet har undertecknat en förbindelse 
om sekretess och forskaren har tillämpat tystnadsplikt beträffande uppgifterna. Materialet har 
hanterats varsamt och endast i miljöer som ansågs trygga. 

Det ansågs för studiens syfte relevant att framhålla röster och uttryck om arbetsmiljön i organisationen. 
Dels för att tydliggöra studiens metod och dels för att synliggöra hur inkludering och exkludering tar 
sig uttryck i organisationskulturen. Informanterna i medarbetarenkäten har inte informerats om hur 
enkätresultaten används i studien. Till följd av villkor på anonymitet och för att respektera 
informanternas integritet har uttryck och upplevelser som redogörs i resultatet av 
organisationskulturen parafraserats. Forskaren har med egna ord beskrivit hur innehållet uppfattats. 
Det lämnar utrymme för tolkning. För att validera resultatet har uttrycken gjorts om med ofta 
förekommande ord och uttryckssätt och samlat flera personers utsagor i en. Således ges kollektiva 
upplevelser plats medans de individuella och uppgiftskänsliga upplevelserna behålls anonyma. 
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5 Inkluderande och exkluderande aspekter i 
en teknikutvecklande organisation 

Nedan presenteras resultatet från studiens undersökning av organisationskulturen. Resultatet visar på 
vilka sätt en organisationskultur kan fungera inkluderande och exkluderande för medarbetare i en 
organisation.  

Studien studerar inkludering- och exkluderingsaspekter utifrån ett intersektionellt perspektiv. Det 
intersektionella perspektivet möjliggör att förstå hur maktrelationer och ojämlikheter existerar i 
organisationen (Wahl et al., 2018). Vilka medarbetare som utgör sociala kategorier såsom kön, etnisk 
bakgrund, sexualitet, utbildningsbakgrund, ålder och arbetslivserfarenhet är inte centralt. Istället 
fokuserar analysen på att identifiera uttryck för exkluderingsprocesser. På så vis ämnar studien lyfta 
hur medarbetare upplever sig exkluderas i en organisation. Genom att studera uttryck för exkludering 
blir kategorier för vem som utgör norm och avvikare även synligt. Även om de sociala kategorierna 
inte är en central del av resultatet är det intressant att benämna vem som upplever inkludering och/eller 
exkludering i organisationen. Genom att synliggöra inkludering- och exkluderingsaspekter kan 
behovet av vad i kulturen som är i behov av åtgärder för en mer inkluderande organisation urskiljas, 
oavsett vem som utgör norm eller avvikare. Fokus läggs därmed på hur ojämlikhet i form av 
exkluderande aspekter existerar, inte vem som är ojämlik.   

Resultatet består av medarbetares röster och uppfattningar om organisationskulturen i Organisation A. 
Genom att beskriva mönster inom specifika aspekter av en organisationskultur kan subtila kulturella 
barriärer synliggöras och identifiera vad som upplevs exkluderande inom den rådande 
organisationskulturen. Det ger en nulägesbeskrivning av kulturen i Organisation A med fokus på vad 
som upplevs exkluderande.  

 Översikt av aspekter och mönster  
De uttryck och upplevelser som gjort sig synliga i medarbetarundersökningens öppna svar har 
resulterat i åtta aspekter som därefter möjliggjort en kartläggning av subtila kulturella mönster i 
organisationen. Aspekterna och tillhörande mönster visas i Figur 3. Redogörelser för aspekter och 
mönster samt dess inkluderande och/eller exkluderande betydelse för medarbetare beskrivs nedan. 
Illustrerande citat ämnar lyfta röster som finns i Organisation A samt tydliggöra betydelser och 
tolkningar av kategorier och mönster.  
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Figur 3. Övergripande aspekter och mönster av organisationskulturen i Organisation A 
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  Bakgrund 
Fritextsvar som beskriver organisationens bakgrund och traditioner har placerats under aspekten 
Bakgrund. De mönster som urskilts i aspekten är att det finns en bakgrund och tradition av att män är 
överrepresenterade i organisationen samt att det pågår förändringar i organisationens tidigare 
traditioner.  

Manligt 
Män är överrepresenterade i Organisation A. Att män är i majoritet är återkommande för den 
verkstadsindustri som organisationen representerar. Den manliga bakgrunden i industrin, på företaget 
och att det påverkar arbetssituationen påpekas av medarbetare.   

”alla i Organisation A:s styrelse är vita män” 

”att vara kvinna i teknikföretag är inte alltid så lätt” 

”det finns en kultur i Organisation A som gör det mindre troligt för kvinnor att fördjupa sig 
tekniskt” 

”som kvinna i minoritet blir man positivt särbehandlad för att man sticker ut i mängden och blir 
ihågkommen” 

Uttrycken framhåller den manliga majoriteten både strukturellt och kulturellt. En organisations kultur 
relaterar till den struktur som finns i organisationen (Rutherford, 2001; Wahl et al, 2018). Strukturen 
påverkar kulturen på så vis att normer och värderingar i organisationen skapats av och för dem som 
enligt tradition varit den traditionella medarbetaren. En organisation har nästan alltid en dominerande 
kultur som påverkar vilka beteenden och uppfattningar som avgör hur medarbetare förväntas vara för 
att passa in i den rådande organisationskulturen (Wahl et al., 2018). En organisation förhåller sig till 
en särskild industri vilken innehåller en viss kultur. Organisation A tillhör verkstadsindustrin vilken 
traditionellt dominerats av män. Vem som traditionellt varit medarbetare i en organisation kan fungera 
exkluderande för dem som inte identifierar sig med den klassiska medarbetaren (kön, klass, utbildning 
etc.) och med företagets ideal (Rutherford, 2001).  Den manliga kulturen ger således konsekvenser på 
kulturen i Organisation A. I samband med att den manliga överrepresentationen benämns förekommer 
uttryck om att kvinnor ges andra förväntningar eller annorlunda behandling än männen. Att vara i 
minoritetsposition ger sådana konsekvenser (Wahl et al., 2018). Konsekvenserna av att vara kvinna, 
och alltså i minoritet i Organisation A framkommer även i andra aspekter, se till exempel avsnitt 5.5  
Den ideala medarbetaren i Organisation A, 5.6 Kommunikation (särskilt Annorlunda bemötande till 
följd av vissa attribut och Mer eller mindre samtalsutrymme påverkas av vissa attribut) samt 5.7 
Inflytande (särskilt Känna sig ifrågasatt eller inte tas på allvar).  

Att just den kvinnliga minoriteten benämns visar på att medarbetarna är medvetna om att det finns 
ojämlika förutsättningar för kvinnor och män i Organisation A. Att männen är av nordisk härkomst 
påpekas också. Att benämna ojämlikheter är ett första steg för att en förändring ska kunna ske. 
Uttrycken visar att medarbetare är medvetna om att det finns en vit manlig kultur och en kvinnlig 
minoritetsposition som påverkar bemötandet i organisationen.  

Omställning från vissa traditioner 
Det framkommer att kulturen i Organisation A är under förändring. Det visar sig i att medarbetare 
uttrycker att vissa organisatoriska värden gått eller håller på att gå förlorade.  

”värna om den företagskultur vi haft tidigare, som inneburit samarbete och tillåtelse att 
misslyckas. Det nya fokus som finns på leveranser och uppföljning har skapat konkurrens” 

”behåll Organisation A-andan, den håller på att försvinna” 
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”förut var jag stolt över att arbeta i Organisation A, men nu har vi tappat gemensamma värden 
och tankesätt” 

En förklaring till att medarbetare uttrycker att värden förändrats är att Organisation A relativt nyligen 
köpts upp av en utländsk koncern. Organisationer förhåller sig till och påverkas av sitt förflutna och 
av sin omgivning (Rutherford, 2001). Organisation A har byggts upp i svensk tradition och med de 
värderingar som följer. Med en ny koncern inblandad följer även nya traditioner som påverkar de 
organisatoriska processerna. Medarbetarnas uttryck kan tolkas som en ovilja till förändring. De 
uttrycker att de gamla traditionerna borde bibehållas.  

  Ojämlikheternas synlighet  
Ojämlikheternas synlighet syftar till hur synliga ojämlika förhållanden och villkor är i organisationen 
(Acker, 2006). Det visar på Organisation A:s grad av medvetenhet om ojämlikheter. En organisations 
medvetenhet kring hur ojämlikhet påverkar organisationskulturen influerar hur medarbetarna i 
Organisation A förhåller sig till ojämlikheter. Grad av medvetenhet visas delvis i acceptansen för 
arbete för mångfald och inkludering. Sådant arbete avspeglas i organisatoriska processer. Hur 
organisationen och hur medarbetare i organisationen uppfattar skillnader i medarbetares olika 
arbetssituation avgör i vilken grad en organisation är inkluderande och/eller exkluderande. Inom denna 
kategori har fritextsvar som berört organisationens inställning till arbete för mångfald och inkludering 
placerats. Där ibland upprättande av initiativ som gynnar arbete för mångfald och inkludering och 
inställning till jämlikhetsarbete i organisationen.  

Positiv inställning till organisationens mångfald -och inkluderingsinitiativ  
Organisationens grad av medvetenhet om ojämlikheter påverkar om och på vilket sätt mångfald- och 
inkluderingsarbete implementeras i verksamheten. Det initiativ på jämställdhet, mångfald och 
inkludering som genomförts kommenteras i fritextsvaren. Vissa är positiva till det pågående arbetet 
och uttrycker att det går i rätt riktning.  

”Fortsätt öka kunskapen med de jämställdhetsprojekt som är igång” 

”bra med Mångfaldsinitiativet och initiativen på att sprida kunskap!” 

Mer ansvarsfulla initiativ för mångfald och inkludering efterfrågas 
Andra är mer skeptiska. Det uttrycks genom att jämställdhetsarbetet inte anses tillräckligt ansvarsfullt. 

”Mångfaldsinitiativet känns lovvärt, men det är inte ett krav… vad skickar det för signaler? 
Känns inte som att initiativ för jämställdhet tas helt på allvar” 

”Märker inte att man menar allvar med jämställdhetsarbetet. Organisation A behöver mindre 
snack och mer verkstad” 

Det uttrycks även att mångfald- och inkluderingsarbetet är riktat till att röra vissa men inte alla.  

”Mångfaldsinitiativet verkar mest fokusera på etnicitet och könstillhörighet” 

Att Organisation A har pågående initiativ för att sprida kunskap och medvetenhet om mångfald och 
inkludering bekräftar att organisationen är medveten om att det behöver ske förändringar. Hur 
förändringsarbetet för mångfald och inkludering utformas visar på hur ojämlikheter synliggörs i 
organisationen (Acker, 2006). Organisation A har tidigare haft fokus på jämställdhetsarbete och 
således på ojämlika förutsättningar för kvinnor och män i organisationen. Däremot har 
förändringsarbetet för mer jämlika förhållanden omformats till att omfamna mångfald och inkludering 
och därmed involvera mer än ojämlika förhållanden till följd av könstillhörighet. Bland de som 
kommenterar förändringsarbete för mångfald och inkludering är framförallt jämställdhet i fokus. Det 
är en följd av att arbetet i Organisation A tidigare mest uppmärksammat ojämlikheter mellan män och 
kvinnor. Att förändringsarbete endast omfattar vissa grupper problematiseras av medarbetare.  
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Att arbetet mestadels omfattar ojämlikheter till följd av könstillhörighet signalerar att det är sådana 
ojämlikheter som finns i organisationen. Att inte omfamna ojämlika villkor till följd av andra attribut 
såsom utbildningsbakgrund och ålder kan signalera att sådana ojämlika förhållanden inte finns eller 
inte är lika viktiga. Medarbetarna kommenterar att förändringsarbetet bör uppmärksamma ojämlika 
villkor i ett bredare perspektiv än utifrån kön och etnisk bakgrund. Organisation A har förflyttat fokus 
mot att omfatta ojämlikhet utöver kön i Mångfaldsinitiativet. Under Mångfaldsinitiativets inledande 
workshop omfattar 16% av materialet kön och jämställdhet.  

Medarbetarna uttrycker även att arbetet inte är tillräckligt. Således finns även en vilja att arbetet ska 
bli mer ansvarsfullt genom att ställa högre krav. Medarbetarna är således medvetna om att det behövs 
arbete för att uppmärksamma ojämlikheter i organisationen.  

Alla är lika!  
Vissa menar att mångfald och inkluderingsarbetet i organisationen befäster grupperingar och att 
arbetet genererar en bild av att grupper är olika. De menar att alla är lika och att medarbetares 
kompetents inte påverkas av deras grupptillhörighet. 

”Att dela in i grupper på grund av visst kön, etnicitet etc.  anammar bara en idé om att människor 
inom en viss grupp har vissa egenskaper. Vad är det för människoras-syn?!” 

”Det spelar inte någon roll om man är kvinna eller man, om man är från Sverige eller inte. Jag 
tror inte man är sämre eller bättre för att man tillhör en viss grupp. Fokusera på vad folk har för 
erfarenhet, kompetens och meriter istället.” 

”Fokusera på kompetens istället för grupptillhörighet!” 

”Se till individens faktiska egenskaper, inte de yttre attributen” 

Att alla är lika påpekas även bland medarbetare genom att initiativ som ämnar att reducera ojämlika 
villkor i organisationen istället diskriminerar. Det stöd som Organisation A utformat för att skapa mer 
jämställdhet begränsar enligt vissa medarbetare endast jämlika villkor.  

”Kvotering är precis samma sak som diskriminering. Vi kvinnor är fullt kapabla att göra karriär 
utan sådan s.k. hjälp” 

”Positiv särbehandling finns inte! Det är alltid negativt.” 

Utryck om att kompetens borde gå före yttre attribut, och att det inte är skillnad om man är man eller 
kvinna, svensk eller inte etc. är ställningstaganden som går i linje med de värderingar som 
Organisation A uttrycker i sina mål för mångfald, att alla är lika mycket värda, oavsett individuella 
olikheter. Det visar på att medarbetarna funderar på jämlikhet, mångfald och inkludering. Det är en 
grad av medvetenhet. En medvetenhet om att det ska vara jämlikt och att yttre attribut såsom kön, 
etnicitet, språk eller ålder inte borde påverka vilken position eller vilket bemötande man får i 
organisationen. Däremot är det en medvetenhet som inte synliggör ojämlikheter. Med rädsla för att 
skapa grupperingar och återskapa fördomar finns en ovilja bland medarbetare att dela in medarbetare 
i olika kategorier. Om man inte pratar om hur grupper av medarbetare har ojämlika villkor i 
organisationen osynliggörs strukturella ojämlikheter. Det gör det svårt att se hur strukturer som 
återskapar ojämlika förutsättningar för vissa finns i organisationen (Benschop et al., 2015; Janssen & 
Zanoni, 2013).  

Arbete för mångfald och inkludering är inte nödvändigt i organisationen  
Bland de öppna svaren finns uttryck som påtalar att det pågående arbetet för mångfald och inkludering 
inte är nödvändigt. Vissa medarbetare uttrycker att förändringsarbetet inte är lovande eftersom att 
mångfald inte är något att eftersträva.  

”Det finns studier som visar att mångfald ger mer besvär än tydliga vinster” 
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Andra uttrycker att Organisation A borde fokusera på annat och att arbete för mångfald och 
inkludering är någon annans ansvar.  

”De här frågorna upptar samhället mer än nog. På ett teknikföretag borde vi istället hålla oss till 
vårt och fokusera på att leverera” 

Att förändringsarbete inte är relevant för den specifika organisationen är ett argument som även nämns 
i Wahl et als. (2018) motståndsdiskurser för jämställdhet- och mångfaldsarbete. Det benämns som att 
”det rör inte oss”.  Sådana motståndsargument är uttryck för att mångfald och inkludering inte kan 
lösas här och nu.  

Vissa medarbetare uttrycker att förändringsarbetet gynnar vissa oproportionerligt i förhållande till 
andra organisationen.  

”Kvinnor befordras lättare än män” 

”Kvinnor på chefspositioner är överrepresenterade i förhållande till könsfördelningen i vissa 
grupper i Organisation A. Det måste vara i proportion till hur många kvinnor det finns totalt.” 

”Kvinnor får förtur, kvalificerade män väljs bort till förmån för kvinnor” 

Uttrycken visar att medarbetare uppfattar jämställdhetsarbetet som omvänd diskriminering. Omvänd 
diskriminering bygger på föreställningar om att mångfald- och inkluderingsarbetet missgynnar 
majoriteten, och är argument som Wahl et al. (2018) framhållit förekomma i motstånddiskurser mot 
jämställdhet. Det motstånd som ger uttryck för att mångfald- och inkluderingsarabetet innebär omvänd 
diskriminering riktas uteslutande mot jämställdhetsarbetet, alltså uttryck för att kvinnor får 
oproportionerliga fördelar av förändringsarbetet. Att det finns medarbetare som förstår mångfald- och 
inkluderingsarbetet som omvänd diskriminering framkommer även i medarbetarundersökningen som 
ett skäl till mäns sämre behandling i Tabell 4. Det mest frekventa skälet som anges i 
medarbetarundersökningen är att män särbehandlas negativt i samband med rekrytering av personal 
(Konsulterna AB, 2018). Det är däremot få som uttrycker att enbart män behandlas sämre i 
Organisation A. Det anges av 32 personer i medarbetarundersökningen (Konsulterna AB, 2018).    

Att det förekommer motstånd mot förändringsarbetet för mångfald och inkludering visar på att 
Organisation A har utformat initiativ som påverkat organisationen. Arbetet för mångfald och 
inkludering är tänkt att bidra till en mer inkluderande arbetsplats vilket innebär omfördelning av 
tillgång och ansvar vilket kan väcka motstånd för dem i organisationen som inte gynnas av en sådan 
omfördelning (Dobusch, 2014; Wahl et al., 2018). Bland fritextsvaren finns det motstånd som 
uttrycker att ett förändringsarbete för mångfald och inkludering inte är nödvändigt. Några av de 
argument som Wahl et al. (2018) urskilt i motståndsdiskurser visas i medarbetarna svar; att mångfald 
och inkluderingsarbetet (1) inte rör Organisation A och (2) implicerar någon form av omvänd 
diskriminering. Att mångfald och inkludering skulle vara en icke-fråga identifieras också av Wahl et 
al. (2018) som argument i motståndsdiskurser. Sådana argument uttrycks i att frågeställningar om 
maktstrukturer (etnicitet och kön) är naturliga eller att det redan råder lika villkor för olika personer. 
Att maktstrukturer är naturliga uttrycks inte av medarbetarna, istället hänvisar de till att ”alla är lika”. 
Det implicerar att maktstrukturer till följd av olika yttre inte finns över huvud taget. Således saknas en 
medvetenhet om ojämlikheter som följer av organisatoriska strukturer. Medarbetare är inte medvetna 
om att de ges olika förutsättningar eftersom, som Acker (2006) visar, att ojämlikheter skapas och 
reproduceras genom organisationers sätt att strukturera arbete. Ytterligare ett argument förekommer. 
Några medarbetare anser att ett förändringsarbete inte är nödvändigt eftersom att det inte är bra då det 
ger besvär och ineffektiva processer.   

Implementering av åtgärder för mångfald och inkludering tas emot olika av olika medarbetare. Således 
finns en ojämn medvetenhet om ojämlikhet i organisationen. Vissa påtalar det som nödvändigt och 
andra inte. Anledningen till de olika uttrycken är att det finns olika kunskaper i organisationen.   
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(O)medvetenhet om ojämlikhet bland chefer  
Medarbetarna uttrycker att alla chefer inte är införstådda i att det råder olika villkor för män och 
kvinnor i organisationen  

”alla chefer förstår inte att män och kvinnor behandlas olika”. 

Hur väl införstådda och mottagande chefer är om ojämlikheters roll i Organisation A visar på 
ojämlikheternas synlighet. De chefer som förstår att det finns ojämna villkor i organisationen har en 
högre grad av medvetenhet om ojämlikheter och kan då även synliggöra och påtala de olika 
förutsättningarna. Att inte synliggöra ojämlikhet legitimerar dem (Acker, 2006). Det framkommer att 
vissa chefer inte är medvetna om olika behandling. Medvetenheten om ojämlikhet varierar mellan 
cheferna vilket visar att det finns en ojämn kunskap inom organisationen.  

Vissa uttryck visar även på att det finns en rädsla för att lyfta frågor om jämställdhet 

”Attityden är ”väck inte björnen som sover”. Verkar som att vissa tror att om man pratar om 
jämställdhet så skulle medarbetarna uppmärksamma det icke jämställda och känna sig mindre 
inkluderade och ställa krav på cheferna som de inte orkar med”. 

Rädslan för att lyfta och därmed problematisera ojämna villkor för medarbetare visar på att det behövs 
mer förtrogenhet med att påtala de olika villkoren i Organisation A.  

  Arbetsideologi och arbetstid 
Bland fritextsvaren förekommer några men få uttryck som påpekar arbetsideologin och arbetstiderna 
i Organisation A. Arbetsideologi och arbetstid handlar om hur medarbetaren kan hantera arbete i 
kombination med andra ansvar i livet. Om ansvar för arbetssituationen överlämnas till medarbetaren 
själv eller till organisationen avgör organisationens möjlighet att påverka faktorerna. Ansvaret kan 
avsägas individen genom att utforma stödfunktioner i organisationen som möjliggör lika villkor för 
alla medarbetade. Sådant stöd kan reducera hinder för att kombinera arbete med andra ansvar i livet 
(såsom familj eller religiösa högtider) och möjliggöra lika förutsättningar för alla.  

Arbete hemifrån  
En inkluderande/exkluderande effekt av hur aspekterna arbetsideologi och arbetstid organiseras rör 
organisationens möjligheter och inställning till en flexibel arbetssituation. Att förutsätta långa 
arbetsdagar och att kunna jobba övertid kan vara en exkluderande mekanism för kvinnor (Rutherford, 
2001) om kvinnor fortfarande tar det primära ansvaret för familj och hem. Då kan tid ses som en resurs 
som män har mer tillgång till (Acker, 2006; Rutherford, 2001).  I ett mer jämställt samhälle, där män 
och kvinnor tar mer lika ansvar för barn och hem är aspekten inte lika tydligt exkluderande för just 
kvinnor utan påverkar medarbetare som har svårt att kombinera arbete med andra åtaganden i livet. 

Några få öppna svar påpekar att det är svårt att arbeta hemifrån. Argument för arbete hemifrån ges i 
uttryck av en mer jämlik arbetsplats  

”Gör det enklare att kunna jobba hemifrån, det har visat sig viktigt för mer jämställda 
arbetsplatser” 

och ett mer effektivt arbete. 

”Underlätta möjligheten att jobba från hemmet så man ibland kan jobba utan att bli störd” 

En flexibel arbetssituation involverar var och när arbetet kan och/eller förväntas ske. Friheten att 
fördela tid och plats kan möjliggöra att arbete passar den egna livssituationen. Det finns medarbetare 
som är medvetna om hur arbetstid kan vara en exkluderande aspekt för kvinnor. Inställningen till att 
arbeta hemifrån bland chefer och medarbetare benämns inte som en barriär. Däremot nämns 
möjligheterna för arbete hemifrån. Det uttrycks som svårt. Det framkommer däremot inte varför det 
är svårt.  Organisation A har en policy för arbete hemifrån som säger att medarbetare och chefer ska 
vara positiva till flexibla arbetssätt.  Det bör alltså inte vara svårt men uttrycken visar på att det är det. 
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Policyn är således inte tillräckligt gällande vilket kan vara en följd av att den inte är känd och/eller 
tillämpas olika av olika chefer.     

Inställning till frånvaro   
Frånvaro till följd av en livssituation bemöts av vissa negativt i organisationen.  

”blev dåligt bemött av chef när jag var i rehabilitering” 

”känner av lönediskriminering efter föräldraledighet och en del VABande” 

Inställningen till frånvaro uttrycker att det följs av dåligt bemötande och diskriminering. Situationer 
som nämns föranlett den negativa inställningen är sjukdom eller föräldraskap.  

Stöd vid tjänst utomlands  
Att skapa lika villkor involverar att ge alla medarbetare lika arbets- och utvecklingsmöjligheter. 
Medarbetare uttrycker ojämlika villkor för utlandstjänst.  

”jag upplever att det saknas stöd för kvinnor som vill utomlands i tjänst” 

”Det borde finnas bättre stöd för kvinnor som vill på utlandstjänst. Utlandsvistelse är meriterande 
för högre chefstjänster” 

Synen på arbetstid och arbetsideologi handlar om hur olika länder organiserat relationen mellan betalt 
och obetalt arbete. Hur betalt och obetalt arbete organiseras kan vara exkluderande för kvinnor 
(Rutherford, 2001). Arbetsideologi och förväntningar på arbetstider i organisationer har utformats 
utifrån en traditionell syn på män och kvinnor. Män har i en traditionell syn på livet hanterat arbete 
som en primär del av livet, medan kvinnor hanterat obetalt arbete som rör hem och familj (Wahl et al., 
2018).  

Skillnader i olika länders välfärdssystem påverkar föräldraförsäkring, barnomsorg och arbetsideologi. 
Nordisk välfärdspolitik har gett möjligheter som minskar barriären mellan betalt och obetalt arbete 
(Wahl et al., 2018) och därigenom minskat barriärer för män och kvinnors möjlighet att kombinera 
karriär och familj. Idag är kombinationen inte en motsättning för såväl män som kvinnor i Sverige. 
Däremot råder olika perspektiv på vem som har ansvaret för att möjliggöra detta i praktiken (Wahl et 
al., 2018). Ofta hänvisas ansvaret till individen med ord som att ”klara livspusslet”. Däremot kan en 
organisation påverka hur arbete organiseras och vilka förväntningar som läggs på medarbetare (Wahl 
et al., 2018) vilket kan utveckla aspekter om arbetsideologi och arbetstider till att vara mer eller mindre 
inkluderande för vissa. En sådan utveckling kräver en medvetenhet om hur dessa aspekter kan påverka 
ojämlikheter i organisationen. Då kan policydokument och stöd i organisationen utformas så att 
kombinationen arbete och familj/fritid görs enklare. I resultaten från Konsulterna AB framkommer att 
endast ett fåtal medarbetare anger att de ges sämre möjligheter att kunna förena arbete med 
föräldraskap till följd av att tillhöra en viss könstillhörighet. Det anges av 21 kvinnor och 15 män. 

Organisation A:s policy för arbete hemifrån är ett medvetet åtagande för att möjliggöra arbete i 
kombination med andra åtaganden i livet (föräldraskap, sjukdom, högtider). Att det finns en policy 
medför att organisationen implementerar åtgärder för att reducera hur arbetstid och arbetsideologi kan 
vara begränsande för vissa. Det synliggör en medvetenhet om ojämlikhet, och är förmodligen en 
anledning till att arbete hemifrån inte bemöts med dåligt bemötande. Däremot ges uttryck för att 
frånvaro bemöts mer negativt.  

  Den ideala medarbetaren i Organisation A 
Den ideala medarbetaren visar sig i uttryck om att personer med vissa attribut syns oftare på 
chefspositioner, får mer utrymme på möten och i beslutsfattanden situationer och därigenom har hög 
status inom organisationen. Genom att studera vad som premieras i organisationen framkommer 
normen för den ideala medarbetaren i Organisation A.  
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Vissa attribut och egenskaper har högre status än andra 
Medarbetare uttrycker att särskilda attribut ges mer uppmärksamhet och är fördelaktiga för att 
utvecklas inom organisationen. Dels nämns ålder. 

”Det är mycket satsning på yngre, glöm inte bort de äldre! Vi har jobbat på Organisation A 
väldigt länge och vi kan faktiskt fortfarande bidra” 

Medarbetare uttrycker att ingenjörer är överrepresenterade i organisationen   

”Vi pratar om mångfald, men alla är ingenjörer… Värdesätt intresse, inte högskoleutbildning” 

”det är väldigt ingenjörstungt, rekrytera mer blandat” 

och att det värdesätts högre än kompetens från erfarenhet.  

”Kompetens från erfarenhet värderas inte alls! Det finns en attityd att det fina arbetet är det som 
ingenjörer gör” 

”Erfarenhet är inget värt, verkar vara det som står på pappret som räknas men akademisk 
utbildning är ingen garanti för kunskap” 

Däremot finns också svar som pekar på att erfarenhet spelar roll. Det är uttryck som trycker på att 
erfarenhet inom Organisation A är avgörande för ens utvecklingsmöjligheter.  

”Det är det man har gjort här i Organisation A som räknas, vad man gjort innan verkar inte ha 
betydelse och inte så intressant” 

Att ha en viss personlighet nämns också avgörande för vilka förutsättningar man erbjuds i 
Organisation A.  

”Vissa personligheter premieras. Det borde vara viktigare VAD folk säger, inte HUR de gör 
det…” 

”Framgång fås genom att synas och höras. De mer tystlåtna går det inte lika bra för” 

”Ta vara på den kunskap som finns i organisationen istället för att låta den som hörs mest få alla 
givande uppdrag” 

”Som man förväntas man ha en viss macho-jargong. Är man inte macho syns man inte” 

Dessutom ges uttryck för att chefer ska vara tekniskt specialiserade. 

”som chef ska man vara teknisk expert” 

Medarbetarnas utvecklingsmöjligheter varierar beroende på vilka egenskaper som underlättar 
utvecklingsmöjligheter i organisationen (Acker, 2006). Utifrån beskrivningar av vilka egenskaper som 
gynnas kan den ideala medarbetaren utkristalliseras. Sammanfattningsvis framkommer att attribut som 
har hög status i organisationen är; rätt ålder, att ha teknikintresse/kompetens, att vara ingenjör, att ha 
lång erfarenhet inom organisationen och ha en viss personlighet som beskrivs som extrovert.  

Behandlas annorlunda eller med andra villkor  
Det förekommer olika förväntningar på olika medarbetare. Medarbetare i Organisation A uttrycker att 
de med attribut som inte premieras behandlas annorlunda.  

”kvinnor respekteras inte lika mycket” 

“People from non-Swedish countries are treated worse than Swedish employees” 

”Det förekommer någon form av diskriminering mot personer med annan etnisk bakgrund” 
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”kvinnor har svårare att bli tagna på allvar” 

Att vissa ges andra villkor uttrycks också genom att det finns andra förväntningar till följd av ett visst 
attribut. Medarbetare uttrycker att vissa måste prestera mer för att bli accepterade eller för att ges 
inflytande i organisationen.  

”Kvinnor måste bevisa sig kompletta för att anses kompetenta” 

”Det ställs större krav på oss kvinnor än på manliga kollegor, trots samma position” 

”En kvinna måste överbevisa både sin kunskap och sitt teknikintresse” 

Ytterligare uttryck som relateras till den ideala medarbetaren är uttryck som beskriver vilka uppgifter 
och intressen som förknippas med ett visst attribut. Fördomar kopplade till en viss stil påverkar hur 
man bemöts i organisationen (Rutherford, 2001). Det kan handla om att inte förknippas med den 
premierade stilen och således ges arbetsuppgifter med lägre status eller att på grund av ett visst attribut 
inte ha viss kompetens. Vissa uttrycker att de till följd av en viss egenskap ges särskilda uppgifter. 

”Jag ombeds ofta att skriva protokoll och upplever att jag får mer samordnande uppgifter för att 
jag är kvinna” 

Vissa uttrycker att de till följd av ett visst attribut förväntas ha vissa kunskaper, kompetenser eller 
intressen.  

”kvinnor ifrågasätts mer än män om teknisk kompetens” 

”finns en uppfattning som delas av flera om att kvinnor anses vara mindre teknisk kunniga än 
manliga kollegor” 

”en man ges inte samma hjälp som kvinnor utan förväntas kunna saker mer på egen hand” 

”finns fördomar om att kvinnor inte skulle vara lika intresserade av teknik… men hallå, vi har 
teknisk utbildning och jobbar med TEKNIK. Face it” 

Att det ges olika förutsättningar för olika medarbetare i Organisation A uttrycks i att medarbetare med 
vissa attribut behandlas annorlunda. Att inte vara den ideala medarbetaren kan innebära att man 
behandlas annorlunda eller med andra villkor än andra i organisationen (Wahl, 2003). Resultaten 
bekräftar det som visas i Klingmark & Jankowskas (2017) studie om kvinnors utvecklingsmöjligheter 
i Organisation A.  Kvinnor upplever höga prestationskrav och att deras teknikkompetens inte bedöms 
på samma villkor som mäns (Klingmark & Jankowska, 2017).  

Denna studies resultat visar att förutfattande meningar om hur man förväntas vara även påverkar män 
i organisationen eftersom de också måste leva upp till fördomar som förknippas med den manliga 
normen. Det finns alltså antaganden om hur både män och kvinnor förväntas vara. Det påverkar vilka 
villkor de ges och hur de bemöts i organisationen.  

Resultaten visar även att etnisk bakgrund påverkar hur man bemöts i organisationen och att man ges 
annorlunda behandling, den uttrycks som sämre behandling eller diskriminering.  

  Kommunikation  
Kommunikation innehåller information om sociala koder i en organisationskultur (Rutherford, 2001). 
Kommunikation rymmer såväl språk, samtalsutrymme och bemötande. Kommunikation kan vara 
exkluderande på grund av olika språkkunskaper, i form av mindre samtalstid samt på grund av att inte 
passa eller trivas med en viss jargong/attityd (beteende).  

Övergå till engelska för att inkludera flera 
Det råder förvirring kring vilket som är Organisation A:s officiella arbetsspråk. Vissa menar på att 
svenska är det officiella arbetsspråket, medan andra påstår att det är engelska. Många kommenterar att 
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svenska används i organisationen även då vissa inte kan förstå eller uttrycka sig i lika stor utsträckning 
som vissa andra. Att användningen av svenska är exkluderande uttrycks av de som själva upplever sig 
exkluderade och av de som åskådar exkludering. 

“People who cannot speak Swedish are sometimes not included in important discussions because 
it is held in Swedish” 

”tror att medarbetade från utlandet inte alltid känner sig lika delaktiga eftersom många möten 
hålls på svenska” 

”Mycket information finns bara tillgänglig på svenska trots att många medarbetare är 
internationella. Översätt!” 

”Att fortsätta prata svenska när medarbetare som inte kan svenska är med är inte att inkludera 
alla” 

Att utbud i form av kurser, material och dokumentation exkluderar icke-svensktalande framkommer 
också bland fritextsvaren.  

”Många kurser och seminarier hålls fortfarande på svenska” 

” More information and documentation in English please” 

Lär ut svenska 
De flesta som benämner att svenska används i organisationen uttrycker att det borde ske ett skifte mot 
att använda engelska i större utsträckning. Mindre vanligt, men ändå förekommande bland 
fritextsvaren är att istället ge möjlighet för icke-svensktalande att lära sig svenska eller att förvänta 
svenskkunskaper bland medarbetare. 

”Hjälp medarbetare att lära sig svenska snabbare” 

”Svårare att kommunicera när inte alla kan svenska.  Alla som ska jobba här borde lära sig 
svenska” 

Språkkunskaper påverkar bemötandet 
Vissa uttrycker hur språkkunskaper i svenska påverkar förutsättningarna för att bli accepterad och hur 
man blir bemött.    

”ibland möts de som inte talar svenska av irritation eller ignoreras” 

”felfri engelska och svenska är ett framgångskoncept för medarbetare i Organisation A” 

De olika uttrycken om svenska/engelska visar att det finns språkliga barriärer som påverkar 
medarbetare i Organisation A att ta del av organisationen. Medarbetare är medvetna om att språket 
kan vara exkluderande för vissa men vilket språk som ska användas och när (i formella 
dokument/under möten/privat i fikarum) är otydligt.  

Övriga språkliga barriärer  
Förutom uttryck om olika språkkunskaper förekommer kommentarer om hur ett internt språk upplevs 
exkluderande för medarbetare som är från andra avdelningar, grupper eller nyanställda.  

”undvik interna förkortningar eller förklara dem” 

Språkanvändningen uttrycks även som exkluderande genom att ett visst pronomen fördomsfullt 
används då en viss arbetsuppgift eller position nämns. 

”tänk på att ”han” (när man typ pratar om chefer generellt) inte alltid är en man” 
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Mer eller mindre samtalsutrymme påverkas av vissa attribut  
Kommunikation innebär att ge och ta samtalsutrymme. Att inte ges eller få samtalsutrymme är en form 
av exkluderande kommunikation. Vissa uttrycker att de ges mindre samtalsutrymme i 
kommunikationssammanhang. 

”vi får minde utrymme att höras” 

“As a foreigner, I have less speaking time during meetings and get more often interrupted” 

Anda uttrycker vilka som ges mer utrymme.   

”De som hörs och syns mest tillåts ta för sig på bekostnad av andra”  

Fritextsvaren beskriver även att kommunikation från kvinnor inte tas på allvar eller lyssnas på i samma 
utsträckning som kommunikation från manliga medarbetare.  

”Kvinnor i Organisation A erhåller inte samma respekt som män och mitt ord väger inte lika 
tungt som en mans” 

”svårare att bli lyssnad på som kvinna – du gör dig helt enkelt inte hörd lika effektivt som om 
en man kommer och säger samma sak” 

”kvinnor lyssnas inte på lika mycket som män” 

”Manlig jargong” 
Kommunikation innefattar även det outtalade och hur man beter sig gentemot varandra i 
organisationen.  Till exempel jargong, bemötande och attityder. En viss jargong nämns i fritextsvaren.  

”Finns en grabbig skämtsam jargong” 

”de var stolta över sin sammanhållning men som ensam kvinna i gruppen upplevde jag inte den 
sköna stämningen” 

Det framkommer att framförallt män förväntas bete sig enligt en viss jargong. Den beskrivs som 
grabbig eller hård.  

”män förväntas bete sig på ett visst sätt med viss jargong” 

”Det finns en väldigt hård jargong, i alla fall i min grupp, som alla män förväntas ha” 

”homosexuella män behandlas med viss jargong och nedsättande kommentarer” 

Annorlunda bemötande till följd av vissa attribut  
Det påtalas att kvinnor bemöts annorlunda än manliga medarbetare.  

”upplever att kvinnor bemöts annorlunda än manliga kollegor” 

Ett beteende i organisationen som är återkommande och som kvinnor bemöts av är en attityd som flera 
medarbetare benämner med ”lilla-gumman”. 

”lilla-gumman attityden finns fortfarande kvar bland vissa medarbetare” 

” ”Lilla gumman, du måste förstå att här i Organisation A…” är en kommentar man hörde som 
ny. Ser nu hur det fortfarande händer nya, klimatet är precis samma” 

Härskartekniker  
Ytterligare ett beteende som påträffas i fritextsvaren är härskartekniker eller utnyttjande av en 
auktoritär ställning.  

”används härskartekniker i diskussioner bland både chefer och medarbetare” 
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”unga och andra som inte agerar efter kultur med härskartekniker hamnar efter” 

”saknas åtgärder när chefer utnyttjar sin ställning och hindrar medarbetares utveckling och 
karriärvägar” 

”en chef uppträdde sig kränkande mot flera medarbetare genom att motarbeta, exkludera och 
sprida rykten” 

Enligt Pless & Maak (2004) är det vanligt att det finns en kultur i hierarkiska organisationer som går 
ut på konkurrens. Den härrör från fenomenet att den starkaste överlever (”survival of the fittest”) som 
framkallar en vilja att ta sig fram på bekostnad av andra.  Härskartekniker kan påminna om en sådan 
vinna-eller förlora-kultur. Konkurrens är en barriär för inkludering (Pless & Maak, 2004).  

Skämt, sexuella kommentarer och beröringar  
Bland de öppna svaren gör sig en sexuell kultur synlig i olika beteenden. Det kan handla om sexuellt 
laddade kommentarer, ofredanden och övergrepp.  

”Vissa skämt och kommentarer som dras är inte okej och har sexuella anspelningar” 

”lite små beröringar och sånt på ett skämtsamt sätt” 

”Om en kvinna umgås med en man informellt så blir det en grej av det” 

”Vissa personer säger en del opassande saker som inte riktigt känns ok. Oftast är det menat som 
ett skämt, till exempel om var vi kvinnor hör hemma eller om metoo, men jag tycker inte det 
känns kul” 

”Förekommer kommentarer och skämt om folks ålder, etnicitet, kön och sexuella läggning” 

Vissa medarbetare uttrycker att man får lära sig hantera beteenden med sexuell anspelning på egen 
hand.  

”man får tåla kommentarer om kläder och sexuella anspelningar” 

Kränkande beteenden  
Under kommunikationsbeteenden och attityder kan de fritextsvar som uttrycker kränkande behandling 
placeras. Enligt Konsulterna AB:s (2018) undersökning av hur många som under de senaste 12 
månaderna upplevt kränkande behandling framkommer att 2.4% av medarbetarna har upplevt 
kränkningar på grund av viss grupptillhörighet (kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, ålder, 
etnisk tillhörighet, religion, annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder) och 0.2% 
har upplevt sexuella trakasserier. Andelen är relativt liten men visar att kränkande beteende 
förekommer. Dessa beteenden uttrycks i de öppna svaren. Vissa beskriver mer generella beteenden 
om kränkande kommentarer och/eller skämt som berör medarbetares bakgrund från utomnordiskt 
land, unga ålder eller funktionsnedsättning.  

”upplevde mig kränkt behandlad på grund av att jag har en dold funktionsnedsättning”  

”kränkande skämt om min bakgrund från annat land. Var rädd att det bara skulle bli värre om 
jag tog upp det” 

Andra ger uttryck för mer specifika beteenden som skett i en särskild situation eller av en särskild 
person.  

”Det finns en person med nedlåtande attityd mot kvinnor. Vet att fler än mig upplevt det av 
samma person och då känns det enklare att stå ut med. Det är ju personens fel, inte 
arbetsplatsens”  

Wahl (2003) menar att beteenden från enstaka personer eller händelser i organisationer också berättar 
om en kultur. Det går inte att skylla bort händelser i organisationer genom att hänvisa till deras 
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sällsynthet. Däremot kan kränkande beteenden, mobbing och sexuella trakasserier förekomma i 
organisationer även om de är inkluderande. Hur situationerna hanteras är däremot avgörande, både för 
om och för vem organisationen fungerar inkluderande. Att inte benämna eller hantera kränkningar och 
trakasserier skapar en organisation som inkluderar de som utövar sådana beteenden.   

Organisationer består ofta av en dominerande kultur men även av subkulturer (Wahl et al., 2018).  Det 
kan således finnas olika sätt att hantera kränkningar i organisationen som avgörs av lokala 
avdelningars sätt att hantera dessa beteenden. De flesta medarbetare som anger att de upplevt 
kränkande beteenden har sökt hjälp (Konsulterna AB, 2018). De anledningar som anges för att stöd 
inte har sökts är att händelsen inte bedömdes som så allvarlig eller att det bedömdes att det inte skulle 
leda till något. Av de som upplevt kränkningar respektive sexuella trakasserier upplever ca 50% 
respektive ca 30% att problemen kvarstår. Rutherford (2001) menar att sexualitet finns inbäddat i en 
organisationskultur. En organisations acceptens för kränkande och trakasserande beteenden kan 
synliggöras i medarbetares sätt att reagera på sådana händelser och dels på vilka processer och 
strukturer som finns i organistsonen för att följa upp kränkande och trakasserande beteenden. Sådana 
utgörs såväl av det som medarbetarna själva uttryckligen benämner som kränkande och trakasserande 
men även mer subtila beteenden som involverar härskartekniker och en sexualiserad eller etnifierad 
jargong.  

  Inflytande 
En aspekt i en organisation som kan fungera inkluderande eller exkluderande är det utrymme för 
inflytande som medarbetare ges. Inflytande innefattar hur åsikter, kunskap och idéer tillvaratas i 
beslutsunderlag eller organisationsutveckling. Beroende på hur stort inflytande man tar eller får i en 
organisation påverkar det hur inkluderande eller exkluderande organisationen är för olika medarbetare.  

Känna sig ifrågasatt eller inte tas på allvar  
Det uttrycks att åsikter, kunskaper och idéer tillvaratas olika beroende på vem som är avsändaren.  Det 
framkommer att de som inte är den ideala medarbetaren ges andra villkor för att få bidra till 
organisationen. Medarbetare som är kvinna, som har utomnordisk bakgrund, som inte är ingenjör, som 
är ny i organisationen eller är introvert och återhållsam uttrycks ha mindre chans att påverka i 
organisationen.  

”Kvinnors röst väger inte lika tungt som manliga kollegors” 

”måste ha mer faktaunderlag än männen för att bli tagen på allvar” 

”Det finns en ovilja att lyssna på kvinnors tekniska argument vilket gör att kvinnor måste hävda 
sin kunskap mer än andra för att bli hörda” 

”Mäns förslag anses oftast bättre än de som kommer från kvinnor” 

”as a foreigner, I get less speaking time during meetings and get more often interrupted, 
especially when speaking in Swedish”  

”litar inte på mina kompetenser, blir ifrågasatt, påpekar min dialekt och utlandsbakgrund” 

”Det känns som att det är antal år i Organisation A som avgör hur kompetent man är. Lyssna på 
de yngre!” 

”Nu är det snabba och tydliga svar som prioriteras högre än mer underbyggda argument” 

Beteenden möjliggör inte samma inflytande för alla  
Vissa uttrycker att det förekommer kommunikationsbeteenden som hindrar medarbetare från att ta 
plats.  

”det finns attityder och beteenden som gör att man inte vågar ta plats” 
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”Dissa inte idéer från mekaniker, tekniker och medarbetare med erfarenhet från andra företag” 

Position avgör inflytande  
Bland medarbetarna framkommer att hierarkier påverkar möjligheten att bidra i organisationen. 
Uttryck visar att medarbetare med en lägre position i organisationsstrukturen inte ges samma utrymme 
att bidra med kunskap eller åsikter som medarbetare på högre positioner.   

”överordnades tolkningar anses rätt utan diskussion” 

” senior member of the group has an attitude that suggest that other newer people opinions are 
inferior” 

”en högre teknisk position utnyttjas för att inte inkludera andra medarbetare i viktiga frågor” 

”ens ställning avgör ibland om man blir lyssnad på eller inte” 

Att en hög position är styrande och kontrollerar vem som ges inflytande visar sig även i medarbetares 
förslag. De uttrycker att det borde visas större tillit för att medarbetares kunskaper är värdefulla.  

”Se på medarbetare som självständiga, ansvarstagande och kompetenta. Lita på dem istället för 
att kontrollera dem” 

”Ta bättre tillvara på medarbetarnas kunskap/idéer/erfarenheter” 

” trust the employees and be open for new ideas” 

“Medarbetarna ska kunna vara med och påverka. Nu tas beslut av ledningen, även beslut som 
inte medarbetarna tror på” 

Inkludering handlar om att tillvarata allas kompetens. För att göra det räcker det inte att skapa 
mångfald och en diversifierad gruppsammansättning. Man behöver bygga en kultur som värdesätter 
kunskap och kompetens från alla medarbetare i organisationen. Pless & Maak (2004) menar att 
organisationer måste tillåta pluralism för att en organisation ska vara inkluderande. Att tillvarata 
kompetens handlar om att skapa möjligheter för alla att bidra med olika kunskaper och förslag. Från 
medarbetares uttryck framkommer att vissa medarbetare har bättre förutsättningar för att bidra med 
kunskap, åsikter och idéer än andra. Det är de som tillhör normen (män, de med svenska som 
modersmål, ingenjörer, lång erfarenhet inom Organisation A och de med extrovert och självsäker 
personlighet) eller de med högre position i organisationsstrukturen.   

I de kvantitativa resultaten från medarbetarundersökningen har påståenden om hur olikheter, olika 
kunskap och erfarenheter tas tillvara rankats med låga index (Konsulterna AB, 2018). I Tabell 3: Index 
för ett urval av påståenden i Organisation A:s arbetsklimat och företagskultur syns att alla medarbetare 
inte upplever att man drar nytta av olikheter inom Organisation A (index 70.5) eller i arbetsgruppen 
(index 70.5).  Påståendet ”Mina kunskaper och erfarenheter tillvaratas på ett bra sätt” har rankats 
relativt lågt (index på 71.6). Det visar på att organisationen behöver utveckla processer och strukturer 
i kulturen som välkomnar olika kunskaper, perspektiv och idéer.  

Dock är resultaten något motsägelsefulla eftersom påståendena ”I min arbetsgrupp lyssnar vi på 
varandras åsikter och förslag” och “I min arbetsgrupp delar man med sig av kunskap och erfarenheter 
till varandra” rankats betydligt högre (index 82.5 respektive 84.5).  

  Informell socialisering  
Informell socialisering syftar till informella nätverk och sociala kontakter. Aspekten redogör för 
uttryck som beskriver någon form av intern socialisering eller aktivitet som sker utanför arbetstid eller 
i arbetsmiljöns korridorer där möjlig företagsinformation och/eller -kontakter kan exkluderas dem som 
inte deltar i sammanhanget.  
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Aktiviteter utanför arbetstid 
Det ges olika meningar angående den pågående informella socialiseringen. Vissa ger uttryck för 
aktiviteter utanför arbetstid som är direkt eller indirekt exkluderande för vissa.  

”blev inte inbjuden till en fest som Organisation A betalade för” 

”ibland ordnas aktiviteter som inte alla vill vara med på” 

Avsaknad av informella aktiviteter  
Andra upplever en avsaknad av aktiviteter utanför arbetstid. Sådana aktiviteter omfattar en form av 
informell socialisering.  

“ha mer gemensamma aktiviteter! Typ hackaton och sport” 

“medarbetarna får själva ta ansvar för att mötas utanför arbetstid” 

”För att få en inkluderande arbetsplats tror jag på att lära känna varandra, även utanför det som 
är arbetsrelaterat” 

I samband med avsaknaden av gemensamma aktiviteter utanför arbetstid uttrycker vissa att det varit 
mer vanligt tidigare.  

”Saknar större evenemang för de anställda, t.ex. som tidigare mer aw/sport/grill” 

Chefernas interna umgänge  
Informell socialisering som inte förknippas med aktiviteter utanför arbetstid, utan som istället 
uttrycker exkludering i arbetsrelaterade situationer som kan innebära informationsutbyte och 
kontaktskapande i organisationens informella arbetsmiljöer förekommer. Sådana uttryck beskriver 
dels hur chefer och medarbetare avskärmas från varandra.  

”Cheferna håller varandra om ryggen” 

”cheferna lunchar enskilt” 

”Skön” intern stämning 
Dels uttryck om indirekt exkludering från en viss gruppsammanhållning.   

”de var stolta över sin sammanhållning men som ensam kvinna i gruppen upplevde jag inte den 
sköna stämningen” 

Informell socialisering kan vara ett sätt för medarbetare att bättre förstå och relatera till varandra, vilket 
är nödvändigt för att uppnå den princip som Pless & Maak (2004) menar är grundläggande för 
inkludering, principen om ömsesidigt erkännande.  Att ömsesidigt erkänna varandra innebär att förstå 
varandra som unika personer, som dels har individuella behov och dels har grundläggande behov som 
alla människor delar (Pless & Maak, 2004). Genom sådant erkännande kan man förstå såväl skillnader 
mellan medarbetare men också hitta det man har gemensamt, vilket är nödvändigt för att kunna hantera 
olikheter och därav även för att kunna hantera en inkluderande kultur. Gemensamma aktiviteter kan 
således gynna en arbetsplats till att bli inkluderande.  

Aktiviteterna behöver däremot väljas och utformas på ett sätt som möjliggör för medarbetare att delta 
med lika villkor. Rutherford (2001) påpekar nämligen att informella sammanträden kan fungera 
exkluderande för de som inte delar sätt att vara eller delar intressen med den norm som dominerar. 
Om sammanträdena involverar en aktivitet eller ett samtalsämne som alla inte delar och utan att förstå 
att det kan vara exkluderande för vissa är det problematiskt. Då kan homosocialiteten i organisationen 
gro. Avsaknaden av informell socialisering kan således vara bra utifrån ett mångfald- och 
inkluderingsperspektiv. I en kultur där det finns en stark manlig norm kan intressen som är vanligare 
bland män påverka vilka aktiviteter som medarbetare förväntas delta i utanför arbetstid. Det kan göra 
att de som inte delar intresset inte vill delta eller får assimilera sina egna intressen till de intressen som 



47 
 

normen i organisationen har. En anledning till att socialisering utanför arbetstid i form av 
gemensamma aktiviteter blivit färre kan vara att Organisation A blivit medveten om att det kan vara 
exkluderande för vissa medarbetare.  

Det betyder inte att informell socialisering per se är exkluderande. Däremot behöver medarbetare bli 
medvetna om hur de sociala sammanhangen kan vara exkluderande för vissa för att kunna göra sådana 
träffar mer inkluderande. Att ömsesidigt erkänna varandra i organisationen relaterar till det som Shore 
et al. (2011) och Mor Barak (2015) menar behövs i en inkluderande organisation. Att medarbetare 
känner sig tillhöra gruppen utan assimilering, det vill säga känna tillhörighet samtidigt som man tillåts 
vara unik. Mor Barak (2015) menar att inkludering handlar om att bli inkluderad för den man är och 
det ställer krav på sociala träffar att inte anta vissa intressen, samtalsämnen eller sätt att vara oavsett 
vad som karaktäriserar individerna.    

  Fysisk miljö 
Uppmuntrar inte till social gemenskap  
Bland medarbetarna uttrycks att arbetsmiljön inte är tillräckligt trevlig. Många menar att 
förutsättningarna för att umgås är dåliga på grund av att miljön inte är tillräckligt trivsam.  

”Trevligare fikarum. Nu är förutsättningarna för att få en trevlig stund med andra kollegor 
dåliga”  

Attrahera arbetskraft 
Den fysiska miljön påpekas också av medarbetare påverka vilka som lockas till att arbeta i 
Organisation A.  

”Arbetsmiljön är inte trevlig…  det känns väldigt omodernt. Om vi vill locka till oss arbetskraft 
som värnar om mångfald och inkludering tror jag vi måste attrahera med trevligare lokaler som 
signalerar detsamma” 

Omgivningen signalerar vad som är viktigt och inte (Rutherford, 2001). Den fysiska omgivningen 
påverkar hur medarbetare känner sig i sin arbetsmiljö. Fritextsvar som kategoriserats i aspekten  Fysisk 
miljö kommer uteslutande från frågan om förslag, där medarbetarna uttrycker behov av förändring i 
den fysisk miljön.  

Svaren visar på att vissa söker bättre förutsättningar för att umgås utanför direkt arbetsrelaterade 
sammankomster. Således hänger fysisk miljö och informell socialisering ihop. Som nämnt (i aspekten 
Informell socialisering) behövs socialisering för att förstå varandra i en organisation vilket är 
nödvändigt för inkludering.  För att informella sociala träffar ska fungera inkluderande behöver 
medarbetare förstå hur de kan vara exkluderande för vissa. I medarbetarnas uttryck problematiseras 
inte hur fikasnack eller trevliga stunder kan vara exkluderande för vissa vilket tyder på att ojämlika 
förhållanden i organisationens informella miljöer inte synliggjorts. Däremot påpekas hur den fysiska 
miljön påverkar vilka som söker sig till organisationen. Det finns en uppfattning bland medarbetare 
att Organisation A behöver utstråla moderna värden för att attrahera viss arbetskraft.   
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6 En lärandesituation för mångfald och 
inkludering 

Nedan presenteras resultatet från studiens undersökning av lärandesituationen. Resultatet presenterar 
förutsättningar i lärandesituationen för kunskapsutveckling hos medarbetarna och för förändring av 
organisationskulturen. Genom ett didaktiskt angreppsätt studeras seminarieinnehållet utefter vad som 
presenteras (kunskapsinnehåll) samt seminariets utformning (struktur), vilka argument som anges 
under seminariet och således presenterar varför organisationen och medarbetarna ska intressera sig för 
kunskapsinnehållet samt dialoger (interaktion och samspel) som kan ge information om vad deltagarna 
visar och inte visar förståelse/intresse för. I interaktion och samspel har seminarieledaren och 
deltagarna möjlighet att tillsammans utvidga det kunskapsinnehåll som planerats.  

Lärandesituationen studeras utifrån ett socialt lärande i organisationer.  Örtenblad (2018) 
uppmärksammar hur socialt lärande utmärker sig i organisationer. Det är lärande för kollektivet, och 
alltså studeras en grupp medarbetare eller hela organisationens förutsättningar för att utveckla ett 
lärande. Vidare är lärande en social eller kulturell praktik och sammanhangsbunden. Det innebär att 
lärandet är situerat, att människor lär sig i förhållande till de sociala sammanhang som råder inom 
praktiken där lärandet sker (Illeris, 2010; Granberg & Ohlsson, 2009). Den lärandesituation som 
studeras sker på en arbetsplats för organisationens medarbetare. Således är lärandeinnehållet inte 
bestämt utifrån en läroplan utan avgörs i organisationen. Det innebär att organisationen har möjlighet 
att välja ett innehåll som de anser passa lärandets syfte.  

Ett lärande involverar en innehållsdimension, en drivkraftsdimension, och en samspelsdimension 
(Illeris, 2010) och resultatet ämnar inbegripa de tre dimensionerna i tre teman och analysera deras 
gemensamma förutsättningar för att utveckla medarbetare i förändringsarbete för mångfald och 
inkludering. Analysen har delats upp i (1) kunskapsinnehåll och struktur, (2) argument samt (3) 
interaktionen mellan seminarieledaren och deltagarna.  

 Kunskapsinnehåll och struktur  
Den lärandesituation som undersöks är en del av Mångfaldsinitiativet. Det är ett inledande seminarium 
som riktar sig till Organisation A:s medarbetare med syfte att sprida kunskap och skapa medvetenhet 
om mångfald och inkludering. Seminariet hålls av en HR affärspartner (seminarieledare) för en grupp 
medarbetare (deltagare). Gruppen är heterogen och utgörs av en mix av olika kulturella identiteter.  

Seminariet inleds med att seminarieledaren delger syftet med workshopen. Syftet är tudelat. Dels avser 
tillfället att förmedla vad Organisation A menar med att en diversifierad arbetskraft och en 
inkluderande företagskultur är nyckelelement för att bli framgångsfulla i att leverera hållbara 
produkter. Dels avser seminariet att skapa medvetenhet. 

Deltagarna delges därefter att mångfald och inkludering är mål för Organisation A. Därefter ombeds 
deltagarna att diskutera vad de tänker på när de hör begreppen mångfald och inkludering. 

Hur begreppen mångfald och inkludering införlivas hos Organisation A förtydligas.  

Seminarieledaren: Medan mångfald handlar om att få rätt person till bordet, handlar 
inkludering om att skapa en plats där människor kan vara delaktiga med sina olika 
perspektiv, åsikter och erfarenheter i den beslutsfattande processen och i agendan. Det är så 
vi i Organisation A inkorporerar mångfald och inkludering. […] när vi pratar med chefer 
om det här, pratar de om att ”vi behöver rekrytera människor från andra länder” och så 
vidare men […] det spelar ingen roll vem du anställer. Om de inte känner sig inkluderade 
kommer de att sluta.  

Vidare presenters att mångfald är mer än det som syns på ytan.  

Seminarieledare: Och när vi talar om mångfald talar vi ofta om det vi kan se. Hudfärg, ålder, 
kön, vilket språk vi talar och så vidare. Det är så mycket mer än det. […] Vilken bakgrund 
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man har, vilken utbildning man har, värderingar, ens personlighet. Det är mycket mer än det 
vi ser.  

Efter att ha definierat begreppen och vad de betyder för Organisation A övergår seminariet i att 
förmedla varför mångfald och inkludering är nödvändigt för att bibehålla Organisation A:s framgång.  

En film med titeln “Framtida trender” visas och presenterar vikten av att samla olika kompetenser 
inom företaget. Efter filmen ombeds deltagarna att diskutera vad de tror kommer hända på marknaden 
inom deras olika avdelningar. Efter att ha diskuterat i minde grupper får deltagarna delge vad de pratat 
om. Uttalandena leder till funderingar på vad framtiden kan innebära för marknaden och kommande 
arbetstagare. 

Deltagare 1: Som du sa med Uber. Vi skulle troligtvis ha färre bilar på gatorna men vi 
kommer vara mer anslutna och man skulle behöva sälja tjänster och hela lösningar, inte bara 
en produkt. 

Seminarieledaren: Det tror jag också. Jag tror såklart, elektrifiering. […] Nånting annat? 
Vad diskuterade ni? [Tystnad] Ingenting? [Skratt]. 

Deltagare 2: Jag kan säga. Vi pratade om de mjuka delarna, arbetsmiljön. Nya behov för oss 
och för andra medarbetare.   

Seminarieledare: Ja! [betonat] Det är en bra en.  

Deltagare 2: Ja, vill vi arbeta tio timmar om dagen eller kan vi bli mer flexibla? 

Seminarieledaren: Ja. 

[…] 

Seminarieledaren: Ingen av er har arbetat på [specifik kontorslokal hos Organisation A] va? 
Ja, det är lite roligare. Vi har ett pingisbord och avslappningsstolar. Men jag tror att det kan 
vara stor skillnad i vart du jobbar. Kanske du kunde jobba i USA och fortfarande göra mer 
än du gör när du sitter här. Och hemma, självklart. Vi är inte riktigt där än, men vi kommer 
komma dit […] Tror du att det är viktigt? 

Deltagare 4: Ja, arbetsmiljön, omgivningen.  

Seminarieledaren: Ja? Det är bra.  

Seminariet övergår därefter i att förmedla vad som står i vägen för ett förändringsarbete mot mångfald 
och inkludering. Det som presenteras begränsa mångfald och inkludering är bias. Med bias menas hur 
en person tenderar att värdera och reagera på omvärlden på ett sätt som är bekvämt och bekant. I 
sammanhanget presenteras att människor har en önskan om tillhörighet och att sökandet av det 
familjära gör att man anpassar sig till sociala normer genom att imitera och assimilera till det 
sammanhang man en del av. Kunskapsinnehållet handlar därefter om bias – vad bias är, hur bias 
begränsar förändringsarbete mot mångfald och inkludering och hur vi ska hantera bias.  

Filmens berättarröst: Så vi har vår bias som praktiskt taget arbetar emot mångfald och 
inkludering. […] Så vad ska vi göra? Svaret är enkelt. Vi hackar vår bias. […] Att hacka våra 
processer kommer inte bara göra oss mer uppmärksamma när vi ska hitta talangpotential. Det 
kommer i det långa loppet också göra oss mer inkluderande. För att nå mångfald och inkludering 
[…] måste vi utmana existerande praktiker och formulera nya processer som minimerar effekten 
av bias. Så, fråga dig själv. När påverkar bias dig mest? Och när har annorlunda handlingar störst 
nytta?  

Efter två filmer om bias ombeds deltagarna att diskutera när de tror att de har bias vilket följs av 
uttalanden om vem som ser smart ut baserat på fördomar om smarthet.  
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En timme in i seminariet följer en diskussion om att vara minoritet. Därefter avslutas seminariet med 
att seminarieledaren frågar om lärdomar från och reflektioner om seminariet, varpå deltagarna delger 
några reflektioner. Seminariet avslutas.   

6.1.1 Förutsättningar som ges i kunskapsinnehåll och struktur  
Det innehåll som presenteras i materialet under seminariet omfattar definitioner av begreppen 
mångfald och inkludering, hur mångfald och inkludering relaterar till affärsmässig framgång samt hur 
människor anpassar sig till sociala normer. Vidare diskuteras hur fördomar begränsar arbete för 
mångfald.  

Stora delar av innehållet fokuserar på framtida behov och vad det innebär för organisationen. Behov 
av att samla många olika kompetenser är ledmotivet för varför mångfald och inkludering är viktigt. 
För att uppfylla målet om mångfald nämns behov av att rekrytera och locka till sig olika typer av 
arbetskraft. Man kan fråga sig om det är mest relevant för den målgrupp som lärandesituationen riktar 
sig till, organisationens medarbetare. Att chefer har en roll i rekryteringsprocessen är självklar. 
Medarbetare har däremot begränsade möjligheter att påverka vem som rekryteras. Med syfte att sprida 
kunskap och skapa medvetenhet bland medarbetarna är det viktigt att skapa medvetenhet om sådant 
som är relevant för dem. Processer som påverkar mångfald och inkludering inom organisationen är då 
viktigare om det ska främja förändring i den.  

Vidare finns ett brett grepp på mångfald och inkludering. Seminariet avser inte uppmärksamma en 
särskild grupp som t.ex. kvinnor, etnicitet, ålder etc. utan pratar istället om attribut och kompetenser 
överlag. Ett flerdimensionellt perspektiv är nödvändigt i förändringsarbete (Benschop et al., 2015) och 
kan även uppmärksamma hur inkludering och exkludering relaterar till varann. Att se på inkludering 
och exkludering som relation är att föredra eftersom det kan uppmärksamma hur inkludering kan 
innebära för exkludering för någon annan. Att se relationen mellan inkludering och exkludering kan 
reducera upplevelser av att inte involveras i förändringsarbetet, vilket kan väcka motstånd (Dobusch, 
2014).  

Att ändra en organisationskultur handlar om att ändra normer och värden inom en organisation (Pless 
& Maak, 2004). För att förändra hur man verkar inom Organisation A är det således behövligt att 
förstå hur normer och värden påverkar våra beteenden. Detta framhålls i de videor som presenterar 
bias. Orsaken till bias förklaras med ett behov av tillhörighet och med ett behov av att handla utifrån 
det familjära. Att maktstrukturer påverkar normer och vårt sätt att handla är däremot helt frånvarande 
från innehållet. Kunskapsinnehållet riktar sig till hur individuella kognitiva processer påverkar hur 
man hanterar och relaterar till sin omgivning. Således blir anledningen till att mångfald begränsas i 
organisationen individuell. Det begränsar förändringsmöjligheterna (Benschop et al, 2015). 
Människors handlingar är relationella (Gergen, 1997 i Illeris, 2010). Det innebär att individers sätt att 
handla relaterar till kollektiva sätt att handla. Kollektiva handlingsmönster påverkas av hur 
maktrelationer existerar och samverkar (Acker, 2006). Ett maktperspektiv är nödvändigt för att 
uppmärksamma orsaken till strukturella ojämlikheter, att de upprätthålls och att de reproduceras 
(Benschop et al., 2015; Janssen & Zanoni, 2013). För att förändringsarbetet ska ge någon tranformativ 
utveckling måste samspelet mellan struktur och hur den upprätthålls synliggöras (Benschop et al., 
2015). Ett förändringsarbete som fokuserar på individuella beteenden, t.ex. genom att eliminera 
fördomar, har visat sig ha liten effekt (Janssens & Zanoni, 2013).  

Benschop et al. (2015) delger att träning för mångfald ofta använder instruktionsmetoder eller mer 
experimentella metoder. Experimentella metoder kännetecknas av ett deltagarperspektiv, där 
deltagarnas uppfattningar involveras genom kommunikationsövningar, diskussioner eller rollspel. I 
Mångfaldsinitiativet inledande workshop kan vi se en vilja att blanda instruktionsmässiga och 
experimentella metoder. Deltagarna delges dels organisationens ställningstaganden om definition, mål 
och argument för mångfald och inkludering (instruktion) och inbjuds även att diskutera egna 
uppfattningar och upplevelser som relaterar till mångfald och inkludering (experimentellt). Vad som 
däremot blir bristande i de experimentella delarna är att diskussionerna är individuella och 
situationsobundna. Deltagarna diskuterar i mindre grupper men det är ändå individuella uppfattningar 
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och erfarenheter som lyfts istället för kollektiva. Ett individuellt fokus uppmanar till individuella 
handlingar och individuella initiativ för förändring (Benschop et al., 2015). Dessutom finns ingenting 
i materialet som benämner den rådande situationen. Vad som behöver förändras i Organisation A 
klargörs inte. Det blir då svårt att förstå hur de individuella lärdomarna ska hanteras och följas upp i 
förändringsarbetet.  

Även strukturen av Mångfaldsinitiativet inledande workshop behöver undersökas. Dels utifrån 
deltagarnas sammansättning och dels utifrån frekvens. Huruvida gruppen utgörs av minoritet, 
majoritet eller en mix av båda möjliggör för olika diskussioner (Benshop et al., 2015). Gruppens 
sammansättning bör därför bestämmas utifrån vad seminarietillfället ämnar förmedla. Vidare är 
Mångfaldsinitiativet tänkt att fungera löpande, med flera initiativ som främjar förändring. Däremot är 
det bara den inledande workshopen som är planerad, utan tanke på hur det ska fortlöpa. 
Lärandesituationen behöver utformas så att planering, utförande och uppföljning samspelar. Annars 
riskerar Mångfaldsinitiativet inledande workshop bli en fristående händelse som faller i glömska. 
Upprepade tillfällen med interaktiva lärandeformer, där medarbetare blir involverade i 
förändringsarbetet är att föredra framför metoder där läraren valt ett kunskapsinnehåll som därefter 
förmedlas instruktionsmässigt till medarbetare (Benshop et al, 2015). Interaktiva lärandemetoder, 
däremot, tillåter medarbetare att delge sina olika kunskaper, perspektiv och erfarenheter. Det 
underlättar förändring av kollektiva handlingar (Benshop et al., 2015).  

  Argument för mångfald och inkludering 
Under seminarietillfället presenteras argument för varför mångfald och inkludering är nödvändigt för 
Organisation A. De argument som kunde urskiljas finns exakt dokumenterade i Bilaga: Argument för 
mångfald och inkludering under Mångfaldsinitiativets inledande workshop. Innehållet i de argument 
som anges presenteras i Tabell 9.  

Tabell 9. Argument för mångfald och inkludering i Organisation A 

En diversifierad arbetskraft och en inkluderande företagskultur är nyckelelement för att bli 
framgångsrika inom hållbara produkter.  
Även om homogena grupper kan arbeta mer effektivt är det i det långa loppet inte det bästa.  
I etisk bemärkelse är det korrekt att låta alla vara med, men det är också viktigt från ett 
företagsperspektiv.  
Det går inte att förutsäga vilka kompetenser som är nödvändiga i framtiden, därför måste vi samla 
många olika kompetenser.  
Det är viktigt att fånga varje kompetens hos organisationens medarbetare eftersom dem är nyckeln 
till organisationens resultat. Därför måste vi låta varje medarbetare utvecklas och handla efter bästa 
förmåga.  
Om kunderna ser annorlunda ut och ser världen ur andra perspektiv måste organisationen också 
kunna göra det.  
Om alla ser likadana ut och tänker på samma sätt så kommer de att producera samma idéer och fatta 
beslut på ett liknande sätt. Om medarbetarna inte matchar kunderna och marknaderna vari 
organisationen arbetar, går det inte att förutse eller förstå vad kunderna behöver.  
De företag som lyckas i framtiden kommer lyckas eftersom de kunde förutse framtiden. 
Till följd av bias kan rekrytering missa potentiell talang och perspektiv som är användbara för 
lyckade företagsresultat.   
Om organisationen inte gör rätt utifrån ett etiskt perspektiv kommer personer inte vilja jobba i 
organisationen.   
Organisationen vill attrahera arbetskraft.  

 

Bland argumenten som framför varför mångfald och inkludering är viktigt för Organisation A ligger 
fokus på att det är viktigt för organisationens affärer. Att det är rättvist nämns men att det är lönsamt 
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betonas. Seminarieinnehållet presenterar att många idéer och flera perspektiv genererar hållbarare 
lösningar och resultat. Det är således resursargumentet som är i fokus. Teigen (2002) menar att 
resursargumentet är att föredra i förändringsarbete för mångfald. Med resursargumentet uppmuntras 
olikheter och det skapas inte en motsättning mellan kön och kompetens (Teigen, 2002). Detsamma 
gäller kompetens och andra sociala identiteter. Enligt argumenten är olika kunskap och perspektiv att 
föredra än de få perspektiv som fås i homogena grupper.  

En anledning till att många kompetenser behövs är för att vi inte kan förutsäga framtidens behov. Det 
räcker inte med att det finns många kunskaper i företaget, de måste också nyttjas. Materialet fokuserar 
på att företaget måste attrahera, hitta och fånga arbetskraft från diversifierade bakgrunder. Att detta 
presenteras kan dock vara problematiskt i förhållande till målgruppen. Rekrytering är chefers uppdrag, 
inte medarbetarnas. Det antyder på att vi måste rekrytera annorlunda och signalerar att nuvarande 
kompetenser inte är nog.  

  Interaktionen mellan seminarieledaren och deltagarna 
Utöver det urval av kunskapsinnehåll som görs i planering av lärandesituationen avgör samspelet 
mellan seminarieledaren och deltagarna också vilket innehåll som presenteras under ett 
seminarietillfälle. I samspelet mellan ledare och deltagare kan kunskapsinnehåll styras i en viss 
riktning.  

I de dialoger som presenterats i sammanställningen av seminarietillfället finns det tillfällen då 
deltagarna vill framföra vissa perspektiv eller ett visst innehåll. Lärandesituationen har då möjlighet 
att inbegripa och kompletteras med ett innehåll som deltagarna visar intresse för eller som deltagarna 
visar behöva för att få förståelse för mångfald och inkludering. Genom att studera samspelet som sker 
mellan deltagarna och seminarieledarna kan man tolka hur deltagarna involveras till att bestämma ett 
visst kunskapsinnehåll. Dels genom att studera vad de visar vad de förstår och inte, samt genom att 
studera vad som intresserar dem. 

Om begreppen mångfald och inkludering  
När mångfald och inkludering ska definieras söker seminarieledaren en bredare definition på 
mångfald. Deltagarna säger att olika bakgrund och olika kunskaper är nödvändigt för mångfald.  

Seminarieledare: Vill ni dela med er av vad ni pratade om? 

Deltagare 1: Ja, vi sa att det kanske innebär att komma från olika bakgrunder och andra 
arbetsplatser. 

Seminarieledare: Mm. 

Deltagare 1: Ha olika kunskaper. 

Seminarieledare: Mm. Vad mer? 

Deltagare 2: Vi sa något liknande. Att det är bra att ha människor från olika bakgrunder med 
olika kunskap för att ha en mer robust grund.  

Seminarieledare: Mm. 

Deltagare 2: Så människor tänker på olika sätt. Och inkludering kan vara att man låter allas 
röster höras. Alla kan påverka. Alla involveras i arbetet och i resultatet.  

Seminarieledare: Talade ni något om vilken typ av mångfald? Vad det kan vara? 

Deltagare 2: [ohörbart] att människor kan vara från olika bakgrunder och vi sa också att man 
får arbeta på olika platser.  

Deltagare 3: Och tillsammans med olika avdelningar. 

Seminarieledare: Ja, det är bra. Riktigt bra. Något mer? 
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Deltagare 4: Vi diskuterade också att personen inte ska vara som något annat, ska inte vara 
sedd som någonting annat [ohörbart].  

Seminarieledare: Bra! 

Seminarieledaren verkar vilja ha ut något mer då hon frågar om deltagarna kan specificera ”vilken typ 
av mångfald? Vad det kan vara?”. Deltagarna övergår då till att beskriva hur människor ska inkluderas 
i arbetslivet:   

”arbeta på olika platser” 

”tillsammans med olika avdelningar” 

”att personer inte ska vara som något annat, ska inte vara sedda som någonting annat”  

Deltagarna lyfter det som Shore et al. (2011) och Mor Barak (2015) beskriver som principer för 
inkludering; tillhörighet och unikhet i kombination.  Man ska få vara med utan assimilering. Begreppet 
inkludering nämns inte i dialogen men diskussionen avslutas med att seminarieledaren förtydligar 
skillnaden mellan mångfald och inkludering samt att mångfald är både yttre och inre attribut. Det 
förtydligande som seminarieledaren sökte om vad mångfald kan vara nämndes inte av deltagarna 
själva. Seminarieledaren preciserar därför vad som kan vara olika med att delge att mångfald är mer 
än det som syns på ytan. Deltagarna är däremot sedan innan införstådda med att bakgrund och kunskap 
(inre attribut) är viktiga för mångfald. Det bekräftar att mångfald hanteras med fokus på kompetenser 
istället för på ojämlikhet till följd av att tillhöra vissa grupper.  

Om inkludering är fördelaktigt eller inte  
Seminarieledaren deklarerar att inkludering är nödvändigt för mångfald.  

Seminarieledaren: […] men det spelar inte riktigt någon roll om man inte har inkludering. 
Det spelar ingen roll vem man anställer. Om de inte känner sig inkluderade så kommer de 
att sluta.  

Deltagare 1: Fråga.  

Seminarieledare: Ja. 

Deltagare 1: Det kan vara… Om du har för mycket, om alla tänker annorlunda. Till exempel, 
i styrelsen eller något och alla tänker olika om en fråga. Det blir väldigt svårt att ta beslut.  

Seminarieledare: Ja. 

Deltagare 1: Och det kan också vara ett problem, eller kanske inte ett problem. Det gör saker 
svårare. Men du kommer också att ha olika perspektiv och… 

Seminarieledaren: Ja, så… 

Deltagare 1: Att komma fram till det rätta beslutet kommer att vara mycket mer komplicerat.  

Seminarieledaren: Ja, ja, Det är mycket mer utmanande för… Kanske kommer ni vara chefer 
någon dag framöver. Det ger fler utmaningar att ha en diversifierad arbetskraft än att inte ha 
det. Men vi behöver fortfarande ha det för om vi inte har det, då kommer vi inte kunna nå 
alla de marknader vi vill. Med det vore mycket enklare om alla är lika och tänkte lika […] 
när personer behöver arbeta tillsammans snabbt. För man skulle känna sig tryggare. Om alla 
vi var kvinnor i 48-årsåldern, då skulle det bli tryggare att säga vad man ville. Men det skulle 
inte i det långa loppet. Det är inte det som är bäst att göra.  

En deltagare uppmärksammar att mångfald kan vara mer komplicerat och ineffektivt än att ha 
samarbete i homogena grupper. Seminarieledaren bekräftar då att det kan vara svårare och att 
homogena grupper kan skapa tryggare utrymmen. Det exemplifieras med att en grupp av enbart 
kvinnor då kan våga få sin röst hörd. Vad som däremot inte framgår är varför mixade grupper, av 



54 
 

kvinnor och män kan vara mindre trygga för kvinnor. Samtalet avslutas med att homogena grupper 
inte är att föredra i det långa loppet, helt enkelt därför att  

”det är inte det som är bäst” 

Det finns utrymme att problematisera och diskutera för- och nackdelar med mångfald. Att ha en sådan 
diskussion kan öppna upp för varför mångfald är viktigt, även om det kan innebära mer resurser. Att 
det är det bästa, bara för att, inbjuder inte till diskussioner vilket kan begränsa förståelsen för olika 
perspektiv. De som är skeptiska till mångfald exkluderas från resonemangen, vilket i sin tur kan ge 
mer motstånd än lärande.  

Diskussioner där olika perspektiv, tankar och åsikter får ta plats innebär att individer delar med sig 
och lär sig av varandras tänkande. Sådana diskussioner är nödvändiga för att skapa gemensam 
förståelse och för att skapa kollektiv kompetens (Granberg & Ohlsson, 2009). Att människor 
kommunicerar på ett ömsesidigt gemensamt sätt är nödvändigt för att samordna ett lärande i 
organisationen (Granberg & Ohlsson, 2009). Det är därför nödvändigt att ha gemensamma reflektioner 
där flera perspektiv ges plats för att utveckla ömsesidig förståelse. 

Om att vara i minoritet  
Deltagarna ska under seminariet fundera om de varit i minoritet vid något tillfälle. 

Seminarieledaren: Fundera på ett tillfälle när du varit i minoritet. […] Tänk några minuter. 
Kanske någon av er har varit den lyckliga och inte haft såna erfarenheter. Kan vara så.  

Deltagare 1: Vadå? Är det en dålig sak att vara minoritet?  

Seminarieledaren: Nej men det är tuffare än att inte vara det. Att vara i minoritet. 

Deltagare: Ja okej för du sa ”varit den lyckliga”.  

Seminarieledaren: Ja det är ganska tufft att vara minoritet. Så du har aldrig känt dig som 
minoritet? Någon annan?  

Det framkommer att seminarieledaren och deltagare har olika syn på vad minoritetsrollen kan 
innebära. Seminarieledaren implicerar att minoritetsrollen inte är önskvärd medan en deltagare inte 
uppfattar det som någonting dåligt att vara minoritet. Seminarieledaren förklarar att det kan vara svårt. 
Däremot nämns varken varför det kan vara svårt eller att vara i minoritet kan ha positiva konsekvenser 
(vilket deltagaren associerar med begreppet). Att vara i minoritet kan innebära annorlunda behandling, 
men det behöver inte alltid vara negativt (Wahl, 2003). Här finns det möjlighet att problematisera 
konsekvenser av att vara i minoritet. Likt diskussionen om för- och nackdelar med mångfald ges även 
minoritetsrollens konsekvenser enkla och onyanserade förklaringar. Det ger lite utrymme för 
gemensamma reflektioner där man delar kunskaper och perspektiv i syfte att skapa ömsesidig 
förståelse. Det ger begränsade möjligheter för att utveckla gemensamma kommunikationsmöjligheter 
och således ett kollektivt lärande (Granberg & Ohlsson, 2009).  

Om deltagarnas reflektioner och lärdomar  
Den avslutande diskussionen under seminariet välkomnar deltagarna att delge sina reflektioner och 
lärdomar.  

Seminarieledaren: Vad har vi lärt oss under den här sessionen? Har någon… Visste ni allt det 
här eller har ni… något. [Tystnad] 

Deltagare 1: Jag tror det hade varit bra att ha med härskartekniker och prata om det ämnet.  

Seminarieledaren: Ja.  

Deltagare 1: Jag var förvånad över att det inte togs upp.  
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Seminarieledaren: Okej. Det är med i chefsmaterialet. Använd det inte! [Skratt] Varför? Har du 
blivit utsatt för det eller…?  

Deltagare 1: Ja självklart. Det tror jag alla har. Vid något tillfälle.  

Seminarieledaren: Ja.  

Deltagare 1: Och det är bra att vara medveten om när det händer dig för då kan man kanske 
identifiera vad som faktiskt försiggår.  

Seminarieledaren: Ja. Det är inte jag, det är han eller hon.  

Deltagare 1: Exakt.  

Seminarieledaren: Någon annan? Var det bra eller dåligt? Tror ni att det är nödvändigt?  

Deltagare 1: Ja.  

Deltagare 2: Jag tyckte det var riktigt intressant, psykologiexperimentet. För det visar att bara 
för att andra gör någonting så behöver det inte betyda att det är rätt sak att göra. Du ska alltid 
vara kritisk. Du ska alltid reflektera. Ja […] det är ett stort steg att få sin röst hörd. Om andra 
inte håller med dig så ska man ändå få sin röst hörd. Om fler personer börjar göra det så tror jag 
man får ett annat arbetsklimat.  

Seminarieledaren: Ja… Jag undrar hur mycket av det vi gör som inte ifrågasätts men som vi 
fortfarande gör. Vi gör det som andra bestämt. Och vi fortsätter göra det. Vi frågar oss inte riktigt 
varför vi gör det. Självklart är det så på många företag, och vi gör så i Organisation A också. 

En deltagare efterfrågar ett innehåll om härskartekniker. Seminarieledaren bekräftar att det kan vara 
användbart att förstå när någon använder härskartekniker. Då kan man förstå att det är han eller hon 
som utför en handling, inte en själv. Frasen ”det är han eller hon” implicerar att ansvaret för beteenden 
är individuella, vilket förtydligar den individuella ansatsen som förändringsarbetet tar. Att fokusera 
på individuella beteenden lämnar strukturella ojämlikheter utanför (Janssen & Zanoni, 2013).  Om 
man fokuserar på individuella beteenden och attityder kan förändringsarbetet väcka mer motstånd 
(Debusch, 2014). Det personliga är svårare att hantera än det strukturella eftersom någon blir ansvarig 
för handlingarna. Strukturer, är å andra sidan något vi skapar och reproducerar tillsammans, i samspel. 
För ett kollektivt lärande i förändringsarbete för mångfald och inkludering är ömsesidig förståelse 
nödvändig. Det kan bli svårt att förstå varandra om man ska enas om ytterst personliga och individuella 
åsikter. Vad som däremot kan bli ömsesidigt är hur vi tillsammans skapar och reproducerar 
maktstrukturer. Det innebär inte att motstånd försvinner. Ett förändringsarbete för mångfald och 
inkludering involverar alltid om-distribuering av makt (Dobusch, 2014). Att synliggöra det och att se 
inkludering och exkludering i samspel kan däremot öppna upp för diskussioner som möjliggör 
gemensamma kommunikationsmöjligheter.  

En deltagare framför att innehållet om hur vi anpassar oss till sociala normer som andra skapat var 
intressant. Lärdomen från detta är enligt deltagaren själv att  

”Du ska alltid vara kritisk. Du ska alltid reflektera. Ja […] det är ett stort steg att få sin röst hörd. 
Om andra inte håller med dig så ska man ändå få sin röst hörd. Om fler personer börjar göra det 
så tror jag man får ett annat arbetsklimat.”  

Att få sin röst hörd är självklart viktigt för att inkludera olika personer i organisationens processer. 
Vad som inte framkommer av deltagaren, och inte heller korrigeras av seminarieledaren är att olika 
medarbetare har olika förutsättningar att få sin röst hörd. Det visar sig även gälla den specifika 
organisationen, vilket redogörs i avsnitt 5 om Inkluderande och exkluderande aspekter i en 
teknikutvecklande organisation, under avsnitt 5.6  Kommunikation. Vissa ges mer eller mindre 
samtalsutrymme till följd av vissa attribut. Det kan därav vara viktigt att påpeka. Utlåtandet 
problematiseras däremot inte av seminarieledaren.  
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7 Diskussion och slutsatser 
Att lära en organisation inkludering handlar om att skapa gemensam förståelse för varandra inom 
organisationen. Som Pless & Maak (2004) formulerar det handlar inkludering om att “recognizing 
difference while looking for the common bond” (s. 131). Det innebär att medarbetare behöver ges 
förutsättningar att förstå hur vi alla är olika men samtidigt har grundläggande behov som vi delar 
(Pless & Maak, 2004). Likaså behöver olikheter ses som en resurs för organisationen (Ely & Thomas, 
2001). Det är genom att tillvarata olikheter som organisationen kan få lärdomar om olika perspektiv, 
erfarenheter och kunskaper och på så sätt bredda den organisatoriska kompetensen. Att skapa 
förutsättningar som tillvaratar medarbetares lärande i organisationen för att påverka och anpassa 
organisationen skapar en lärande organisation som ges möjligheter att anpassa sig till sin omvärld i en 
strävan mot högre effektivitet (Granberg & Ohlsson, 2009). Genom att ha ett perspektiv där olikhet 
ses som en resurs, i likhet med lärande- och integrationsansatsen som Ely & Thomas (2001) 
presenterar, skapas en nyfikenhet för varandra inom organisationen. Vilket i sin tur föder en vilja att 
förstå varandra – en vilja att inkludera varandra.  

Studien presenterar två delar som tillsammans ger underlag för att utforma fler lärandesituationer i 
organisationen som kan minska gapet mellan det som organisationen behöver lära och det som 
medarbetarna ges förutsättningar att lära under en lärandesituation. Studien visar en kartläggning över 
uttryck och upplevelser i Organisation A. Det är ett underlag som ger förutsättningar för att skapa 
förståelse för varandra inom organisationen. Dessutom visar studien lärandets förutsättningar för att 
skapa sådan förståelse, som möjliggör förändring av en organisationskultur att bli mer inkluderande.  

Studien ämnar ge förutsättningar för att skapa medvetenhet om ojämlikhet i organisationen, både 
genom att bredda förståelsen för den specifika situationen hos Organisation A (se avsnitt 5, 
Inkluderande och exkluderande aspekter i en teknikutvecklande organisation) och genom att belysa 
att lärandesituationer i förändringsarbete för mångfald och inkludering genom sitt innehåll, argument 
och samspel mellan deltagare har olika förutsättningar för att  skapa medvetenhet om ojämlikhet hos 
organisationen och dess medarbetare.  

 Uttryck i organisationskulturen 
En medarbetare är genom sitt handlande en del av organisationen (Granberg & Ohlsson, 2009) och 
således kan en organisation uttrycka sig genom sina medarbetare. Hur medarbetarna uttrycker och 
upplever organisationskulturen framkommer i beskrivningar av de aspekter och mönster som urskilts 
i studiens resultat. Kartläggningen av organisationskulturen uppmärksammar upplevelser och uttryck 
om att det finns ojämlikheter, kränkande behandling eller upplevelser och uttryck som visar på hur 
arbetsmiljön och arbetsklimatet kan vara mer eller mindre inkluderande för vissa medarbetare inom 
organisationen. Det är uttryck i organisationen som annars inte ges mycket utrymme i verksamheten 
eller som kan vara svåra för medarbetare att benämna. Att synliggöra dessa upplevelser och uttryck 
kan möjliggöra för bättre förståelse för organisationen och bättre förståelse för varandra inom 
organisationen. Det kan visa hur långt Organisation A kommit i sitt förändringsarbete för mångfald 
och inkludering, och vilket ytterligare förändringsbehov som finns i organisationskulturen för att alla 
medarbetare ska uppleva sig inkluderade.  

Resultatet visar att det finns informella processer och beteenden som är mer eller mindre inkluderande 
för olika medarbetare i Organisation A. Det finns en norm över hur man förväntas vara som är 
exkluderande för vissa medarbetare i organisationen. Det omfattar dels av hur man pratar; vilket språk 
som används, vilket samtalsutrymme man ges och en sexualiserad kommunikationsstil som exkluderar 
vissa i Organisation A. Normen påverkar även hur man bemöts i organisationen; förväntningar på 
kompetens och jargong medför att medarbetare blir tvungna att assimilera sig till dominerande normer 
och värderingar i kulturen. Dessutom påverkar ojämlika processer i organisationen vilket inflytande 
man får. Organisationen behöver således förändra processer och beteendemönster för att bli mer 
inkluderande.  Kartläggningen av organisationskulturen utifrån inkluderande och exkluderande 
aspekter i avsnitt 5 visar mer utförligt hur olika medarbetare ges olika förutsättningar i Organisation 
A och kan synliggöra på vilka sätt medarbetare upplever exkludering.  
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  Förståelse om ojämlikhet  
Organisation A har skapat initiativ för bättre förutsättningar till mångfald, inkludering och mer jämlika 
villkor för medarbetare i organisationen. Att utforma incitament för bättre förutsättningar för jämlikhet 
är ett sätt att visa att ojämlika förhållanden inte är legitimerade i organisationen (Acker, 2006). Det 
synliggör att det behöver ske en förändring. Formellt visar organisationen alltså en grad av 
medvetenhet om ojämlikhet. Hur incitamenten påverkar organisationen behöver däremot undersökas 
för att säkerställa att incitamenten ger önskad effekt.  

Det är många medarbetare som anger öppna svar i medarbetarenkäten. Det är till följd av att man i en 
tidigare enkätfråga uttryckt att män/kvinnor behandlas sämre i organisationen eller att man utsatts för 
kränkande behandling, eller till följd av att man vill uttrycka förslag på förändring. Medarbetare 
uppmärksammar att det finns normer och värderingar som avslöjas i ojämlika beteenden och 
processer. Medarbetarna har således en medvetenhet om att normen har betydelse och att medarbetare 
behandlas annorlunda till följd av vissa attribut (kön, etnicitet, ålder etc.). Vissa delger upplevelser om 
kränkningar och sexuella trakasserier. Att berätta om ojämlikhet, kränkningar och trakasserier visar 
att dessa inte legitimeras av medarbetarna.  Samtidigt finns uttryck som menar på att det redan finns 
jämlika villkor i organisationen. Det finns således olika kunskaper om ojämlikhet och strukturella 
skillnader bland medarbetare i Organisation A.  

Att medarbetare tar möjligheten att uttrycka sina upplevelser och åsikter visar att medarbetare vill 
diskutera och reflektera om arbetsklimatet och om jämlikhet, mångfald och inkludering. Det kan 
förvaltas i förändringsarbetet för mångfald och inkludering.   

  Lärandesituationens förutsättningar  
För att skapa bättre förutsättningar för en mer inkluderande organisationskultur kan lärandesituationen 
utformas på ett sätt som ger förutsättningar för att ändra processer och beteenden som kan vara 
exkluderande i organisationen. Lärandesituationen som studerats har enligt Organisation A syftet att 
skapa kunskap och sprida medvetenhet om mångfald och inkludering bland Organisation A:s 
medarbetare. Det ger utrymme för att skapa förståelse bland organisationens medarbetare som kan 
användas för att förändra organisationskulturen hos Organisation A att bli mer inkluderande.  

Lärandesituationens kunskapsinnehåll handlar om att organisationen behöver samla olika 
kompetenser, och att det begränsas av undermedvetna bias som resulterar i att människor tenderar att 
göra bekväma och familjära val som leder till att missa potentiell kunskap och erfarenhet. Med den 
förklaringen läggs ansvaret för våra handlingar på individuella, kognitiva och undermedvetna 
beteendemönster. Att det skulle finnas strukturella processer som producerar och reproducerar 
ojämlikheter i organisationer diskuteras inte. I samspelet mellan seminarieledare och deltagare finns 
utrymme för att diskutera olika perspektiv och erfarenheter bland deltagarna. Det finns en vilja att låta 
deltagarna vara delaktiga under seminarietillfället och seminarieledaren öppnar upp för deltagarna att 
reflektera och delge tankar och erfarenheter. Däremot används inte reflektioner, tankar eller 
erfarenheter för att vidareutveckla och fördjupa kunskapsinnehållet.  

Flera studier har visat att utbildning som fokuserar på individuella beteendeförändringar har liten 
effekt (Benschop et al., 2015, Janssen & Zanoni, 2014). Noon (2018) diskuterar problematiken 
med ’omedveten bias-träning’ (unconsious bias training), som blivit populär i organisationers 
utbildningar inom förändringsarbete för mångfald. Noon (2018) framhåller att flera studier påpekat att 
bias-träning är den minst effektiva metoden för att på lång sikt ändra attityder och beteenden i 
organisationer. Syftet med bias-träning är att skapa medvetenhet om hur våra bias omedvetet påverkar 
oss i våra handlingar – i våra beteenden och våra beslut. Att förstå och att handla är däremot två skilda 
saker. Omedveten bias är starkt förknippat med subtila handlingar som är svåra att kontrollera (Noon, 
2018). Det innebär att även om personer har en vilja och motivation att ändra sitt handlande, så är 
chanserna att ändra sådana subtila och ofta okontrollerade handlingar begränsade.  

Vad som visas i kartläggningen av organisationskulturen är att det är precis sådana subtila handlingar 
som uttrycks i medarbetarnas upplevelser av exkludering. En organisationskultur som upplevs 
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exkluderande bl.a. genom att personer med utomnordisk bakgrund ges mindre samtalsutrymme både 
i möten och i fikarum eller genom en kultur som genomsyras av en viss manlig jargong och olika 
förväntningar på vem som är teknisk kunnig. Däremot visas aspekter som skulle kunna ha 
exkluderande effekter för vissa medarbetare (såsom arbetstid, arbetsideologi och informell 
socialisering) vara förhållandevis inkluderande. Förmodligen till följd av formella initiativ i 
organisationen (t.ex. policys som underlättar kombination av arbete och åtaganden utanför arbetet eller 
att inte anordna aktiviteter som kan vara exkluderande för vissa). Det Organisation A behöver ändra 
för att inkludera fler i organisationen, och således kunna nyttja all den kunskap och erfarenhet som 
finns bland medarbetare in i verksamheten i forskning och utveckling, är att ändra subtila beteenden i 
organisationskulturen. Viljan och motivationen finns bland medarbetarna men de behöver ges 
förutsättningar för att kunna göra det, tillsammans.  

Argumenten som förs för mångfald och inkludering i Organisation A riktar uppmärksamheten mot att 
mångfald är nödvändigt för organisationens marknader. I de organisationer som Ely & Thomas (2001) 
undersöker visar de att organisationer som hade en mångfaldsansats som innebar att mångfald ansågs 
nödvändigt för att matcha organisationens kunder och en diversifierad marknad begränsade för alla 
medarbetare att känna att de värderades och respekterades i organisationen. Det påverkade gruppens 
möjlighet att dra lärdomar från varandra och medarbetares möjligheter att vara maximalt effektiva i 
sitt arbete (Ely & Thomas, 2001). För att få fördelarna med mångfald behövs ett mångfaldsarbete som 
involverar en syn på medarbetares specifika och olika kulturella identiteter som en resurs för att lära 
organisationen (Ely & Thomas, 2001).  

Den rådande kulturen problematiseras inte under seminarietillfället. Det blir således svårt att förstå 
vad som behöver förändras. Det ges inte heller utrymme för att diskutera flera perspektiv och åsikter. 
Organisation A kan utveckla förändringsarbetet med ett lärande- och integrationsperspektiv som Ely 
& Thomas (2001) förordar. Ett förslag är därför att fortsatt arbete i Mångfaldsinitiativet ger 
lärandesituationer som utformas på ett sätt där olika perspektiv och erfarenheter diskuteras och där 
medarbetares olika kulturella identiteter ses som en resurs för att lära. Det kräver även att 
organisationen utvecklar kunskap och processer för att hantera konflikter som kan uppstå när olika 
perspektiv ska hanteras (Ely & Thomas, 2001). 

Med en identifierad organisationskultur och med anonymiserade uttryck från organisationens 
medarbetare kan ojämlikheter i organisationen påtalas utan att peka ut individer i organisationen. 
Kartläggningen av den rådande organisationskulturen kan användas som underlag i en lärandesituation 
för att gemensamt förstå vad i organisationen som fungerar samt vad som inte fungerar. Då kan 
medarbetare få kunskaper om varandras erfarenheter och därigenom bidra till större förståelse av 
medarbetares olika upplevelser och erfarenheter samt om organisationskulturens förändringsbehov. 
Genom gemensamma reflektioner kan ett kollektivt lärande utvecklas (Granberg & Ohlsson, 2009) 
där alla organisationens medarbetare förstår hur den specifika organisationskulturen fungerar 
exkluderande och att strukturella processer i organisationen producerar och reproducerar ojämlikhet. 
Med ett kollektivt lärande är det fortfarande individer som lär, men på ett sätt som möjliggör kollektiva 
kommunikationsmönster som kan skapa en kollektiv kompetens (Granberg & Ohlsson, 2009).  

  Nyttja gapet för att utveckla organisationens grad av 
medvetenhet om ojämlikhet  

Förändring av en organisationskultur gynnas inte av att enstaka individer lär. Ett lärande som formar 
gemensamma kommunikativa handlingar behöver utvecklas. Den kollektiva kompetensen behövs för 
att synliggöra ojämlikheter. Med synlighet menas den grad av medvetenhet om ojämlikheter som finns 
inom organisationen (Acker, 2006). Att synliggöra ojämlikheter innebär att arbete organiseras med 
ojämlikhet i åtanke och med avsikt att reducera ojämna villkor mellan medarbetare. Den informella 
medvetenhet om ojämlikhet som finns i organisationen avspeglas i informella processer och beteenden 
(Acker, 2006) och kan vara exkluderande för vissa i organisationen (Rutherford, 2001). Den förståelse 
som medarbetare har om ojämlikhet kan således påverka hur processer och beteenden i 
organisationskulturen påtalas, hanteras och organiseras. Det är nödvändigt att synliggöra ojämlikhet 
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och öka graden av medvetenhet om ojämlikhet i organisationen så att processer och beteenden som 
kan vara exkluderande för vissa medarbetare inte legitimeras och således föder handling som kan 
förändra dem.  

Lärande kan utveckla medvetenhet om ojämlikhet i organisationer. En hög medvetenhet om 
ojämlikhet kan uppmärksamma om ojämlika processer i organisationen och således kan arbete för mer 
jämlika villkor utvecklas. Att förändra en organisationskultur är svårt. Det kräver förändring av hela 
aktivitetssystem i organisationen, vilket erfordrar ett expansivt lärande (Engeström, 2014). För att ett 
sådant lärande ska ske behöver samspelet mellan planering, handling, instruktion och lärande ses över. 
Gapet mellan den planerade process som instruktören försöker genomföra och den faktiska process 
som de lärande visar kan utnyttjas som resurs för att utveckla lärandet (Engeström, 2014). Genom 
studiens resultat av kartläggningen av organisationskulturen och lärandesituationens förutsättningar i 
förändringsarbetet för mångfald och inkludering i Organisation A kan gapet mellan det som 
lärandesituationen bör lära och de förutsättningarna som ges för att utveckla kollektiv kompetens om 
ojämlikhet användas för planering av kommande lärandesituationer i organisationen.  

För att sammanfatta; vad studien visar är att det finns exkluderande processer i organisationen som 
missgynnar de som inte utgör normen. Det finns reflektioner, kunskaper och erfarenheter inom 
organisationen om ojämlikhet. Dessa varierar mellan medarbetare, och det finns således en obalans i 
hur medarbetare påtalar, reflekterar och hanterar handlingar som följer på grund av ojämlika 
förhållanden i organisationen. För att ändra organisationskulturen i Organisation A till att bli mer 
inkluderande behöver subtila handlingsmönster förändras. Hur dessa tar sig uttryck framkommer i 
kartläggningen av organisationskulturen. Därför borde den nuvarande utbildningen i 
förändringsarbetet för mångfald och inkludering vidareutvecklas för att skapa möjligheter att förändra 
de beteenden som framkommer vara exkluderande. Ett förslag är att kommande utveckla flera 
lärandetillfällen. Genom dessa upplysningar, och av det som presenterats i kartläggningen av 
organisationskulturen och i lärandesituationens förutsättningar ämnar studien synliggöra gapet mellan 
vad som lärs och vad som bör läras för att förändra kollektiva handlingsmönster och således ändra en 
organisationskultur att bli mer inkluderande. Inkludering är nödvändigt för att alla medarbetare ska 
känna att de värdesätts, uppskattas och ges utrymme att bidra till teknisk utveckling av organisationens 
produkter och processer.  

 Studiens förväntade bidrag 
Studien förväntas ge flera bidrag; dels ett utvecklande bidrag och dels ett deskriptivt bidrag. Det 
utvecklande bidraget består av att ge underlag för hur ett förändringsarbete mot mångfald och 
inkludering kan bli mer ändamålsenligt. Studien förväntas föregå som exempel på en metod för hur 
medarbetarundersökningar kan användas för att identifiera och undersöka en organisationskultur. Det 
kan underlätta uppföljning av att identifiera en kultur i förändring. Med en sådan kartläggning kan en 
organisations förändringsarbete för mångfald och inkludering anpassas till en specifik kultur och 
fortlöpa med fokus på faktorer som identifierats som exkluderande eller begränsande för en 
inkluderande organisationskultur. Genom att benämna hur en lärandesituation samspelar med 
förändringsarbetet av en organisationskultur kan studien även användas som underlag för att mer 
ändamålsenligt utforma lärandesituationer i förändringsarbete som främjar mångfald och inkludering 
i en specifik organisation. Engeström (2014) menar att gapet mellan instruktörens planerade process 
och de processer som de lärande visar är ”en lovande riktning för forskning” (s. 20). Studien ämnar 
bidra med att synliggöra gapet mellan vad som lärs och vad som faktiskt behöver läras.  

Det deskriptiva bidraget utgörs av att synliggöra uttryck i organisationen som annars inte ges mycket 
utrymme i verksamheten eller som kan vara svåra för medarbetare att själva benämna. Dess uttryck 
kan möjliggöra bättre förståelse för organisationen och bättre förståelse för varandra inom 
organisationen.  
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  Avgränsning och vidare forskning  
Den här studien har visat att utformningen av lärandesituationen behöver utvecklas i fortsatt planering 
av förändringsarbetet för att teknikföretaget ska få ut alla de fördelarna som mångfald och inkludering 
kan ge. För fortsatta studier vore det relevant att undersöka hur det ska utformas. Förslagsvis att 
studera goda exempel. Den här studien har gett några översiktliga förslag men för att se hur de kan 
implementeras i det pågående arbetet bör medarbetarna involveras. Dels för att se till att utformningen 
passar såväl organisatoriska system och för att medarbetarnas engagemang är viktigt för att 
förändringar ska ske. I kommande utveckling kan forskare skapa en gemensam lärprocess med 
medarbetarna. Gunnarsson & Amundsson (2010) föreslår en interaktiv kunskapsproduktion och 
reflekterande forskningsprocess för att utveckla en handlingsorienterad genusforskning och göra den 
mer robust.  

Studien har utförts i en specifik organisation. För att mer djupgående undersöka hur utbildning för 
mångfald och inkludering kan påverka en organisationskultur vore det intressant att utföra liknande 
studier i fler teknikutvecklande organisationer. Att studera lärandesituationer med olika utformning 
och med olika lärandemetoder kan ge resultat som visar på hur utformningen av lärandet påverkar 
organisationskulturen. Liknande resultat kan fås genom att långtgående studera hur en 
organisationskultur utvecklas genom att löpande undersöka, utforma och genomföra ett lärande för 
mångfald och inkludering i en teknikutvecklande organisation och studera hur utformningen och 
genomförandet påverkar organisationskulturens förutsättningar till att bli mer inkluderande.  

Vidare baseras studiens resultat på vad medarbetare uttryckt i en medarbetarenkät om arbetsklimat 
och inkludering. Det har lämnat större utrymme för de som är engagerade i frågor om organisationens 
arbetsmiljö. De uttryck och upplevelser som synliggörs i studien är tänkta att beskriva upplevelser 
som annars lätt hamnar i skymundan. Det är däremot relevant att även lyfta andra upplevelser i 
organisationen. Det kan ge en mer nyanserad bild och skapa underlag som kompletterar varandra.  
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Bilaga 
ARGUMENT FÖR MÅNGFALD OCH INKLUDERING UNDER MÅNGFALDSINITIATIVETS 
INLEDANDE WORKSHOP  

Citat som kategoriserats som argument i det transkriberade materialet från Mångfaldsinitiativets 
inledande workshop presenteras nedan. Eftersom seminariet hölls på engelska är citaten på engelska. 
Vad de säger har tolkats och presenteras på svenska i rapportens resultat.  

“a diverse workforce and an inclusive corporate culture is a key elements for becoming 
successful in sustainable products” 

“if we were all women in our 48s years then I would be more safe to say what I wanted but it is 
not in the long run. It is not the best thing to do” 

“in an ethical of point of view it is of course correct to let everyone be a part of our company but 
it is also important from a business perspective” 

“In what future world will Organization A be operating? Whether we are ready and whether we 
like it, we will have to change.” 

“The most important change we have to make is [] about capture the skills of our most asset, our 
employees. Not because it is nice to do, but because our people are the key to everything we do. 
If we don’t get each employee to perform at their best and contribute to the best business outcome 
for our company we might not have a successful and flattering company in the future” 

“If our customers look different and see the world in different ways, why shouldn’t we?“ 

“If we all look the same and think the same, we will produce the same ideas and make decisions 
in a similar way. If we don’t match our clients and the markets where we operate we will never 
be able to anticipate what they need and how we should connect with them” 

“The companies that succeed in the future will succeed because they can accurately interpret the 
future” 

“So the ideas for business and from an ethnical point of view is that we should have diversity 
and inclusion” 

“As a result [of bias] we might lose to recruit potential talent, the know-how and the perspectives 
that will help us succeed with business” 

“ We need to be doing the right things to be able to be part of the future” 

“But we also have the ethics. We need to be doing things right. If we are not doing things right, 
if we do not treat people good, you don’t want to come work with us in the future” 

“we also want to attract people. It is really important to have the right skills here at Organization 
A” 
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