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Sammandrag
Allt oftare lyfts mångfaldens betydelse för att vidga perspektiv och öka innovationskraft.
Således har företag kommit att inkludera mångfald i strategier och arbetssätt i större
utsträckning. Mångfaldsbegreppet som sådant är komplext och innefattar en mängd olika
attribut, vilket leder till att det blir upp till det enskilda företaget att definiera begreppet. Det
multinationella företaget Spotify utför omfattande mångfaldsstyrning och med utgångspunkt i
aspekterna motiv, perspektiv och strategier kartläggs företagets arbetssätt gällande mångfald.
Därtill undersöks vilka attribut, från traditionella demografiska till kognitiva, som anses
betydelsefulla för att uppnå mångfald. En fallstudie genomförs och data samlas in genom nio
intervjuer med anställda på företaget. Studien visar på att företaget har både interna och
externa motiv till att arbeta med mångfald och realiserar dessa genom en proaktiv strategi som
lokala dotterbolag är med och utformar. Det framkommer även att Spotify omfamnar en bred
definition av mångfald och lägger stor vikt vid att skapa en jämn könsfördelning. Företagets
strävan mot att optimera grupprestation riktar också fokus mot kognitiva aspekter av
mångfald.
Nyckelord: Mångfald, multinationella företag, global mångfaldsstyrning, intern/extern press,
perspektiv, attribut, kognitiv mångfald, grupprestation
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1. Inledning
”Det första du gör när du träffar en människa är att försöka bedöma vissa saker. Du tittar på
kön, ålder, etnicitet. Och det går väldigt fort, du bestämmer vem du har framför dig inom fyra
sekunder.” (Rekryterare A)
I mötet med nya människor skapar du en uppfattning utifrån dina egna erfarenheter och
referensramar. Människan är dock för komplex för en så snäv bedömning, och inte förrän alla
dimensioner beaktas kan en mer fullständig bild av denne erhållas. Att förstå och värdera
detta djup inom människan är att förstå de aspekter som utgör mångfald. Genom att ta tillvara
alla olika dimensioner av mångfald skapas möjligheter till vidgade perspektiv och
innovationskraft för såväl individer som organisationer (Mannix och Neale, 2005).
1.1 Mångfald - en historisk tillbakablick
Mångfald och dess betydelse har varit i konstant förändring de senaste 50 åren och har särskilt
det senaste årtiondet blivit extra uppmärksammat för dess positiva effekter för ökad kreativitet
och produktivitet inom organisationer. Historiskt sett har synsättet kring mångfald gått isär
och förståelsen för dess effekter har varit i ständig utveckling. Under 1970-talet användes
uttrycket synonymt med att minska diskriminering och refererade till kvinnor och minoriteter
i arbetsstyrkan (Keil et al., 2007). Under en lång tid därefter var det återkommande att
företagsledare associerade mångfald inom organisationen till att öka antalet kvinnor och
personer med diversifierade etniska bakgrunder (ibid). Mångfaldsarbetet inom företag har
således skiftat från att främst se till den moraliska aspekten av att inkludera fler personer från
underrepresenterade identitetsgrupper till att fokusera på värdet som en diversifierad
arbetsgrupp kan tillföra företaget. Det är numera erkänt att en sådan grupp kan lyfta moralen
inom företag och bidra till dess ökade effektivitet och förmåga att nå mål snabbare (ibid).
Forskning har visat att företag som arbetar med mångfald och inkludering tenderar att vara
mer innovativa, generera bättre idéer och lyckas etablera sig på nya marknader (Hewlett et al.,
2013; Mannix och Neale, 2005).
1.2 Det multinationella företagets mångfaldsarbete
1.2.1 Mångfaldsstyrning
I och med mångfaldens positiva följder för företags konkurrenskraft har företag kommit att
lägga mer fokus på att inkludera detta i strategier och arbetssätt. Styrning med mångfald har
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blivit ett allt oftare förekommande föremål för forskning och begreppet diversity management
har enligt forskare uppkommit i USA (Özbilgin, 2008). Ur ett längre tidsperspektiv har dock
företag i större utsträckning börjat verka globalt, vilket betyder att också mångfald i globala
företag måste hanteras närmare. Global mångfaldsstyrning kan utformas på olika sätt
beroende på företagets egna förutsättningar och visioner om mångfald (ibid). Den uppsjö av
olika sätt som styrningen kan utformas på innebär således att företag aktivt måste ta ställning
till mångfaldsaspekten för att kunna dra strategisk nytta av den.
1.2.2 Definitioner av mångfald
En viktig fråga för de multinationella företag som väljer att uttrycka mångfald som en av sina
främsta värderingar är vilken definition av mångfald som väljs som grund för den globala
mångfaldsstyrningen. Hur begreppet definieras påverkar även vilka attribut som används för
att bestämma och säkerställa mångfald i praktiken. Företag kan välja att göra det på många
olika sätt, men tenderar att utforma sin mångfaldsstyrning utifrån främst tre utgångspunkter
(Dass och Parker, 1999). Dessa är den interna och externa press som organisationen utsätts
för, typen av mångfald som frågan gäller samt attityder bland chefer. Företag behöver också
ta ställning till att ett visst fokus på särskilda attribut innebär en ökad risk att ignorera andra
attribut som kan återfinnas inom subgrupper (Mannix och Neale, 2005). Med snäva eller
specifika definitioner finns således en risk att aspekter av mångfald utelämnas.
Den uppsjö av definitioner som finns beträffande mångfald leder till avsaknad av enighet
gällande vilka, samt hur många, attribut som bör innefattas i mångfaldsbegreppet. Forskare
verkar eniga om att skillnader och variationer mellan människor bör värdesättas, men ofta
ligger stereotyper till grund för vad som utgör verkliga respektive inbillade skillnader
(Özbilgin, 2008). Att basera mångfald på traditionella demografiska attribut såsom kön, ålder
och etnicitet kan vara ett sätt att uppmärksamma diskriminering och olika former av
exkludering (Mannix och Neale, 2005). Däremot kan ett fokus på denna typ av attribut, såsom
skillnader i social grupptillhörighet, skapa svårigheter med att fånga upp den verkliga mängd
variationer som finns inom dessa sociala grupper (Özbilgin, 2008). Traditionella
demografiska attribut medför en risk att synliga, men ofta inbillade, skillnader mellan
människor betonas (ibid). En bredare definition av mångfald, som innefattar alla variationer
som ligger till grund för skillnader mellan människor, är mer applicerbar oavsett vilken grupp
som studeras (Mannix och Neale, 2005).

	
  

2	
  

Forskning inom mångfald tyder på att direkt synliga attribut såsom skillnader i tillhörighet till
sociala kategorier (däribland kön, etnicitet och ålder) har en negativ inverkan på gruppers
möjligheter att verka effektivt, medan mindre synliga attribut såsom skillnader i bakgrund,
utbildning och personlighet har en positiv inverkan på grupper förutsatt att de kontrolleras
(Mannix och Neale, 2005). Detta innebär att företag kan gynnas av att inkludera även ickedemografiska faktorer i sin definition av mångfald.
1.2.3 Multinationella företag och mångfaldsstyrning
Ett omfattande utbud av teoretiska ramar och empiriska studier finns tillgängliga gällande hur
organisationer kan och tidigare har tagit sig an mångfaldsstyrning i syfte att uppnå en
diversifierad arbetsstyrka (Sippola och Smale, 2007). Inom global mångfaldsstyrning ligger
däremot praktiken före teorin då allt fler multinationella företag väljer att utifrån egna
referensramar anpassa sina strategier till att inkludera mångfald (ibid). I och med att de
multinationella företagen upptäcker mångfaldens många långsiktiga fördelar börjar de i allt
större utsträckning att arbeta med dessa frågor (ibid). IKEA är ett exempel på ett
multinationellt företag som arbetar med mångfaldstyrning och pekar på mångfaldens
betydelse för företagets förmåga till kreativitet och tillväxt (IKEA, 2017). Likaså är fallet för
Volvo

Group

som

betonar

vikten

av

mångfald

för

företagets

framgång,

medarbetarengagemang och innovativa arbete (Volvo Group, 2017). Spotify är ytterligare ett
multinationellt företag som utför ett omfattande arbete och lägger ned stora resurser på
mångfaldsstyrning. Mångfald är en av företagets främsta värderingar och genomsyrar alltifrån
rekryteringsprocessen till företagets produkt.
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1.3 Syfte och frågeställning
Vårt syfte är att kartlägga det multinationella företaget Spotifys befintliga arbetssätt gällande
mångfald. Vi vill vidare beskriva och analysera företagets förhållningssätt gentemot mångfald
samt hur detta i praktiken tar sig uttryck globalt inom organisationen. Därtill vill vi undersöka
vilka attribut hos anställda som företaget anser betydelsefulla för att uppnå mångfald. Genom
detta ämnar vi försöka belysa mångfald ur ett vidare perspektiv än vad som gjorts historiskt
sett samt bidra till den teoretiska utvecklingen inom mångfaldsstyrning. Ovanstående
resonemang leder oss fram till forskningsfrågorna:
Hur arbetar det multinationella företaget Spotify med mångfald?
Vilka attribut hos anställda anses viktiga för att uppnå mångfald?
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2. Teoretisk utgångspunkt
För att besvara de två valda frågeställningarna används två olika teoretiska utgångspunkter
som är anpassade efter respektive fråga. Detta görs för att åskådliggöra analysen på ett tydligt
sätt och således minska risken för att göra tolkningar utanför den teoretiska ramen.
2.1 Det multinationella företagets mångfaldsarbete
2.1.1 Faktorer som påverkar mångfaldsstyrning
En organisation utsätts för extern och/eller intern press, där extern press kommer från
företagets omgivande miljö medan intern press härrör från anställda och företagets interna
miljö (Dass och Parker, 1999; Özbilgin et al., 2016). Den press organisationer utsätts för är
följaktligen beroende av olika faktorer där vissa är möjliga att kontrollera och andra inte.
Forskning har visat att mångfaldsskapande strategier är en intern faktor som är kritisk för
företagets prestation (Ali et al., 2011; Talke, Salomo och Kock, 2011). Enbart intern press
gällande mångfald är däremot inte tillräcklig för att skapa framgång för företaget, utan en
kombination av interna och externa motiv behövs (Özbilgin et al, 2016). Ur ett externt
perspektiv kan bland annat konkurrens inom industrin samt nationella förutsättningar påverka
mångfaldsstyrningen (ibid).
Såväl interna som externa faktorer har en påverkan på organisationer även om dessa kan te sig
olika beroende på organisationens kontext och omgivning. Den unika press som en
organisation utsätts för influerar chefers perspektiv, prioriteringar och strategiska respons
(Dass och Parker, 1999). Enligt Dass och Parkers (1999) teori kräver mångfaldsstyrning en
specifik utformning för det enskilda företaget och dess sammanhang. Dass och Parkers (1999)
generella ramverk för mångfaldsstyrning (Figur 1) illustrerar hur olika faktorer
i styrningsprocessen relaterar till varandra och förekommer samtidigt.
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Figur 1. Generellt ramverk för mångfaldsstyrning (Dass och Parker, 1999)
2.1.2 Perspektiv på mångfald och strategisk respons
Som en vidareutveckling av ramverket för mångfaldsstyrning presenterar Dass och Parker
(1999) en modell som närmare behandlar hur organisationen påverkas av extern och intern
press samt hur organisationen själv kan påverka omgivningen genom sin strategiska respons
(Tabell

1).

Utgångspunkten

för

denna

teori

är

att

identifiera

organisationens

mångfaldsperspektiv. Perspektivens olika karaktärsdrag beskrivs och associeras med en
strategisk respons hos organisationen. Det första mångfaldsperspektivet inom en organisation
benämns motstånd och följs av en reaktiv strategisk respons. Vidare är perspektiv två,
diskriminering och rättvisa, länkat till en defensiv strategisk respons. Perspektiv tre som tar
utgångspunkt i tillgång och legitimitet associeras med en anpassad strategisk respons.
Slutligen följs det fjärde perspektivet, lärande, av en strategisk respons som är proaktiv.
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Perspektiv på

Problem-

Intern

mångfald

formulering

definition

Motståndsperspektivet

Mångfald som

Inte ”vi”

ett icke-problem

Norm

Önskat utfall

Strategisk
respons

Upprätthålla

Bevara status

homogenitet

quo

Reaktiv

eller hot
Diskriminerings- och

Olikheter skapar

Skyddade

Assimilera

Ge alla

rättviseperspektivet

problem

grupper

individer

individer

Defensiv

samma
förutsättningar
Tillgångs- och

Olikheter skapar

legitimitetsperspektivet

möjligheter

Alla olikheter

Hylla

Tillgång till

olikheter

anställda och

Anpassad

konsumenter
Lärandeperspektivet

Olikheter och

Viktiga likheter

Ackulturera;

Individuellt

likheter erbjuder

och olikheter

pluralism

och

möjligheter och

organisatoriskt

bär kostnader

lärande för

Proaktiv

långsiktig
effekt

Tabell 1. Perspektiv på mångfald och associerad strategisk respons (Dass och Parker, 1999)
2.1.3 Global mångfaldsstyrning
Något Dass och Parkers (1999) generella ramverk för mångfaldsstyrning inte tar hänsyn till är
hur denna styrning genomförs i ett multinationellt företag, men det är dock möjligt att
applicera dessa på en global kontext. Den globala aspekten lyfts istället av Özbilgin (2008),
som presenterar tre typer av förhållningssätt till global mångfaldsstyrning inom en
organisation. Dessa beskrivs som ett lokalt, universalt respektive transversalt synsätt. En
lokal syn på mångfald innebär att dotterbolag i olika länder tillåts skapa egna arbetssätt och
policys med hänsyn till nationella förutsättningar, utan någon global samordning. Inom detta
synsätt är utgångspunkten att lokala förhållningssätt kan fånga skillnader mellan olika länders
lagstiftning, kulturer och jämlikhetsstrukturer och således göra styrningen mer effektiv.
Förhållningssättet bygger dock på att ett lokalt intresse av arbete med mångfald existerar och
att det ses som relevant för dotterbolaget. En universal syn betyder att organisationen försöker
skapa ett standardiserat förhållningssätt till mångfald genomgående i hela organisationen.
Denna syn bortser från nationella skillnader mellan olika länder, vilket skapar enhetlighet och
gör arbetssättet okänsligt för lokala idiosynkrasier. Däremot riskerar detta synsätt att inte
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adressera nationella variationer och svårigheter. Slutligen innebär en transversal syn att
nationella variationer mellan länderna, i vilka organisationen är verksam, reflekteras i
styrningen. Detta förhållningssätt utarbetas i en samarbetsprocess mellan dotterbolagen och
huvudkontoret vilket medför att policys samt praxis innehåller alla olika kulturella och
nationella aspekter. Senare forskning stödjer det transversala perspektivet då det lyfts fram att
dotterbolag har olika utgångspunkter beträffande utvecklingen av förhållningssätt till
mångfald (Özbilgin et al., 2016).

Lokal
Policy Nationell
branschpolicy
Praxis Nationsspecifik

Universal

Transversal

Globala huvudkontorets

Global bransch- eller

policy

branschrådspolicy

Globalt bestämd

Global med nationell variation

Tabell 2. Förhållningssätt till global mångfaldsstyrning (Özbilgin, 2008)
2.2 Mångfaldsskapande attribut
Att företag i allt högre grad eftersträvar stor mångfald inom sina arbetsgrupper är en följd av
förhöjda krav på expansion och rörlighet bland de anställda (Liao och Long, 2016). Därför har
effektivt samarbete och sammansättning av bra team kommit att bli avgörande för företag för
att behålla konkurrenskraft i en snabbt föränderlig och konkurrenskraftig miljö (ibid). Att
undersöka hur mångfald inom team är kopplat till grupprestation är ett område som i allt
större utsträckning studeras bland forskare, vilket har lett till att kognitiva aspekter av
mångfald har uppmärksammats (Harrison och Klein, 2007; Martins et al., 2012).
2.2.1 Definitioner av kognitiv mångfald
Det finns ingen enhetlig definition av kognitiv mångfald utan forskare har under åren skapat
sina egna definitioner. Kognitiv mångfald har av Reynolds och Lewis (2017) definierats som
skillnader i perspektiv eller olika förhållningssätt till informationsbehandling och avgörs inte
av faktorer som kön, etnicitet eller ålder. Kurtzberg (2005) erbjuder en bredare definition av
kognitiv mångfald och beskriver det som skillnader i de kognitiva processer som människor
använder för att utföra sina uppgifter. Ytterligare en definition utgörs av skillnader i tro,
tankesätt, kunskaper, värderingar, antaganden och preferenser hos medlemmarna i ett team
(Miller, Burke och Glick, 1998; Martins et al., 2012).
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2.2.2 Studie i mångfald och grupprestation
År 2017 publicerades en rapport där författarna Reynolds och Lewis under en tolvårsperiod
genomförde en strategiövning med företagsledare som fokuserade på att hantera nya, osäkra
och komplexa situationer. Övningen innebär att gruppen under tidspress ska formulera och
genomföra en strategi för att uppnå ett visst mål. Författarna menar att inom många företag
används tankesättet att ju mer diversifierad en grupp är i termer av ålder, etnicitet och kön,
desto mer kreativ och produktiv förväntas den vara. Denna studie, som utförts över 100
gånger, visar dock på att det inte finns något samband mellan denna typ av mångfald och
prestationsförmåga. Vissa grupper som utförde övningen löste uppgiften snabbt och utan
svårigheter medan andra misslyckades, trots att grupperna var diversifierade avseende
deltagarnas sysselsättning, etnicitet, kön och ålder. Resultatet indikerar att traditionella
demografiska mångfaldsattribut i sig inte leder till bättre prestationer, men när gruppernas
kognitiva mångfald mättes visade däremot resultatet en signifikant korrelation mellan hög
kognitiv mångfald och hög prestationsförmåga. Det verktyg som användes i studien för att
mäta kognitiv mångfald kallas AEM cube och utvärderar skillnader i hur människor bemöter
förändring. Den mäter dels hur individen bearbetar kunskap och om denne föredrar att
använda sig av befintlig kunskap eller att generera ny kunskap. Verktyget mäter även
individens perspektiv och i vilken utsträckning denne föredrar att använda sin egen expertis
eller förlita sig på andras. (Reynolds och Lewis, 2017)
2.2.3 Fördelar med kognitivt diversifierade team
Kognitivt diversifierade team har mer uppgiftsrelaterad kunskap och dessa team kan uppnå
bättre resultat genom den omfattande behandling och integration som denna kunskap medför
(Liao och Long, 2016). Teammedlemmar med olika uppfattningar och kognitioner kan vara
uppmärksamma på eller extrahera skild information inom samma ämne (ibid). Följaktligen
kan en rad kognitioner vara till nytta för att slutföra uppgifter. Teammedlemmar med olika
kognitioner tenderar att överväga flera olika alternativ i beslutsprocessen. Detta leder till att
dessa team kan presentera fler lösningar till ett problem och även nå bättre resultat. (Talke,
Salomo och Rost, 2010)
När ett team löser ett problem bildar olika teammedlemmar vanligtvis olika åsikter utifrån
deras egna kognitioner och således kommer fler informationsutbyten att krävas för att
integrera

dessa

åsikter.

Teamet

kan

behöva

hantera

kommunikationshinder,

förståelseförhinder och en rad andra ogynnsamma faktorer i processen att integrera sina
åsikter.
	
  

Dessa

ofördelaktiga

faktorer

kommer

att

stimulera
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inlärningsmotivation och öka deras tendens att söka efter information, vilket innefattar
insamling av såväl välbekant information som okänd sådan. Informationsackumulering
möjliggör för utveckling av en djupare och bredare förståelse av den yttre miljön, vilket ökar
teamets anpassning till denna. (Zucker, 1989)
2.2.4 Personlighetstester
Den strävan som finns hos företag att skapa diversifierade och effektiva team gör att deras
mångfaldsarbete blir allt mer avancerat och ämnar täcka in fler aspekter av mångfald. Att få
en bredare förståelse för kognitiv mångfald och hur det påverkar medarbetare och deras
prestation blir ytterst relevant för företagens fortsatta konkurrenskraft och framgång. Därför är
det allt fler företag som ber kandidater utföra personlighetstester.
Två tester som ofta används för detta ändamål heter DISC och Myers Briggs. Likt AEM cubeverktyget, som användes i Reynolds och Lewis (2017) studie, kan dessa tester hjälpa företag
att skapa sig en tydligare bild av kandidatens förhållningssätt till förändring och även
preferenser gällande arbetssätt. DISC är ett beteendebedömningsverktyg baserat på DISCteorin som fokuserar på de fyra olika beteendeegenskaperna dominans, inflytande,
konformitet och stabilitet (Duck, 2006). Myers Briggs är ett introspektivt självbetänkande
frågeformulär som är utformat för att indikera psykologiska preferenser i hur människor
uppfattar världen runt dem och fattar beslut (Myersbriggs, 2017). Genom att använda sig av
både traditionella intervjuer samt personlighetstester kan företag förmedla värdefull
information till chefer kring hur kandidater tar sin an arbetsuppgifter och likaså hur dessa
bemöter sociala utmaningar som jobbet kan medföra.
2.3 Analysverktyg
De teorier som har presenterats i detta avsnitt ligger till grund för uppsatsens analys och
kombineras därför i två verktyg för att bli mer överskådligt samt för att underlätta analysens
gång. Två analysverktyg benämnda A och B används och kopplas till respektive
frågeställning.
2.3.1 Analysverktyg A
Analysverktyg A har som syfte att besvara uppsatsens första forskningsfråga genom att
kartlägga Spotifys mångfaldsarbete och är uppbyggd kring tre olika steg. Steg ett tar upp
motiv grundade i intern och extern påverkan, steg två inkluderar företagets perspektiv och
använda strategi och slutligen tar steg tre upp den globala implementeringen. Det första steget
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stöds av Dass och Parkers (1999) generella ramverk för mångfaldsstyrning (Figur 1) där
intern och extern press på företaget utgör centrala element för dess agerande i den omgivande
miljön. Utifrån denna press tar företaget ställning till mångfald och utformar därefter sina
mångfaldsstrategier. Detta ställningstagande utgör det andra steget i analysverktyget, som
infångas av Dass och Parkers (1999) schematiska modell för perspektiv på mångfald och
associerad strategisk respons (Tabell 1). Detta steg tillåter således en bedömning av företagets
perspektiv på mångfald samt hur det väljer att agera strategiskt utifrån detta synsätt. På så sätt
speglas också företagets egna värderingar i detta steg. Steg ett och två resulterar i steg tre i
form av företagets globala implementering av mångfaldsstrategin. Här kan samverkan mellan
företagets interna mångfaldsarbete och den globala affärsmiljön analyseras. Özbilgins (2008)
olika förhållningssätt till global mångfaldsstyrning ligger till grund för analysen av
strategiernas utformning. De två aspekterna som berörs i modellen är lokala möjligheter att
påverka implementering samt hur kommunikationen av dessa strategier utformas. I och med
att företaget som undersöks är multinationellt är det globala perspektivet på verksamheten
nödvändigt. Sammantaget ger analysverktyg A en helhetsbild av Spotifys mångfaldsarbete,
som dels tar hänsyn till företagets interna och externa miljö samt processen från motiv till
implementering. Analysverktyg A kan sammanfattas enligt figuren nedan.

Perspektiv och strategi
Motiv
- Intern press
- Extern press

1. Motstånd/reaktiv
2. Diskriminering och
rättvisa/defensiv
3. Tillgång och
legitimitet/anpassad
4. Lärande/proaktiv

Global
implementering
- Lokala möjligheter
	
  
att påverka (lokal,
universal, transversal)
- Kommunikation
(policy, praxis)

Figur 2. Analysverktyg A
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2.3.2 Analysverktyg B
Analysverktyg B ämnar besvara uppsatsens andra forskningsfråga. Verktyget illustrerar hur
visioner och strategier kring mångfaldsarbete realiseras genom att en diversifierad
arbetsstyrka sätts samman. Sammansättningen sker utifrån vissa valda attribut i enlighet med
företagets mångfaldsdefinition. Dessa attribut tillhör olika kategorier av djup inom mångfald
och sträcker sig från yttre till inre. Analysverktyget åskådliggör dessa utifrån tre kategorier
där den första kategorin innefattar synliga attribut där kön och ålder är inräknat. Andra
kategorin inkluderar halvsynliga attribut som bakgrund och erfarenhet och tredje kategorin
täcker in osynliga attribut som personlighetstyper. Analysverktyget illustrerar gradvisa nivåer
av mänskligt djup från traditionella och demografiska till kognitiva attribut. Genom att
metodiskt analysera resultatet utifrån dessa tre kategorier skapas en tydlig överblick för de
attribut som företaget prioriterar i sitt mångfaldsarbete. Analysverktyg B kan sammanfattas
enligt figuren nedan.

Synliga
attribut
Kön, ålder

Vision och strategi mångfaldsarbete

Halvsynliga
attribut
Bakgrund,
erfarenheter

	
  
	
  

Osynliga
attribut
Personlighetstyper
	
  

Figur 3. Analysverktyg B

	
  

12	
  

3. Metod
3.1 Val av företag
Företaget Spotify startades år 2006 och har sedan dess vuxit till att idag vara etablerat på 60
marknader och med över 100 miljoner aktiva användare (Spotify, 2017). Spotifys grundare
ville skapa en banbrytande affärsmodell för hur människor streamar musik världen över och
detta innovativa tankesätt lever kvar inom organisationen som lyfter fram innovation som en
av dess huvudvärderingar (Benson, 2017). Spotify arbetar likaså kontinuerligt med att
förmedla sina värderingar gällande mångfald till anställda. Detta utförs genom att anordna
evenemang och föreläsningar inom ämnet och budskap som synligt förmedlas på kontoren. I
slutet av 2016 genomförde Spotify även en undersökning för att få en bättre bild av hur
medarbetarna ser på mångfald och hur inkluderade de känner sig på jobbet. Över 80 % av
deltagarna angav att de tycker att mångfald och integration är viktigt eller mycket viktigt för
dem, och omkring 90 % höll med om påståendet att människor på Spotify stöttar varandra
oberoende av deras etnicitet och bakgrund (ibid). Utifrån denna bakgrund inom mångfald och
innovation bedöms Spotify vara ett lämpligt multinationellt företag att utföra denna studie på.
En av uppsatsförfattarna arbetar på Spotify vilket underlättade processen att få tillgång till
företagets medarbetare. Denne hade även sedan tidigare viss insikt i företagets omfattande
mångfaldsarbete, något som styrkte företagets lämplighet för denna studie. Risken för jäv
anses vara låg då författaren inte arbetar tillsammans med någon av informanterna och inte
träffat majoriteten av dem tidigare. Den andra uppsatsförfattaren har ingen tidigare koppling
till Spotify.
Då mångfald är ett aktuellt och centralt ämne på företaget, där de anställda framhäver dess
fördelar, är det av vikt att vara medveten om att företagets mångfaldsarbete kan framställas i
alltför positiv dager. För att studien ska baseras på mer än subjektiva uppfattningar eftersöks
konkreta exempel på hur företaget arbetar med mångfald samt att dessa exempel bekräftas av
flertalet andra medarbetare. Däremot utgör de anställdas perspektiv på mångfald underlag för
uppsatsens analysverktyg, vilket innebär att perspektiven inte heller helt kan bortses från.
3.1.1 Motiv till fallstudie
För att erhålla en djupgående insyn i Spotifys mångfaldsarbete ansågs en fallstudie lämplig då
denna metod enligt Saunders et al. (2009) ger möjlighet att undersöka fenomenet i en specifik
kontext, i detta fall mångfaldsarbetet i ett multinationellt företag. Detta bidrar till att skapa en
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djup förståelse för de processer som används för mångfaldsstyrning. För att på ett
tillfredsställande sätt kunna besvara forskningsfrågorna krävs inblick i medarbetarnas
perspektiv på mångfald, vilket genomförandet av en fallstudie möjliggör.
3.2 Genomförande av intervjuer
Datainsamlingen skedde genom intervjuer med nio anställda på företaget. Valet att göra
intervjuer grundade sig främst i att det är passande för fallstudier (Saunders et al., 2009) i och
med dess möjlighet till omfattande insikt i ämnet. Åtta av de totalt nio intervjuerna hölls på
Spotifys huvudkontor i Stockholm och dessa genomfördes under totalt tre dagar. Den nionde
intervjun låg utanför den initiala planeringen men genomfördes då vi av andra informanter
rekommenderades att få dennes perspektiv på frågan. Denna intervju gjordes över telefon på
grund av praktiska skäl.
Intervjuerna inleddes med att studiens syfte och intervjuns tillvägagångssätt beskrevs för
informanten. Därefter ombads informanten att berätta om sin roll på Spotify, för att på så vis
inleda samtalet på ett avslappnat sätt och skapa en naturlig övergång till frågor gällande
mångfald inom organisationen. Intervjuerna var av semistrukturerad karaktär med
utgångspunkt i olika huvudfrågor där informanterna ombads berätta om olika utvalda teman,
vilket lämpade sig för motivet som var att undersöka och förstå perspektiv och resonemang.
Denna intervjuform gjorde att konversationen främst styrdes av de anställdas uppfattningar
och tankar och minskade således risken att påverka informanterna genom en intervjuareffekt.
För att ge informanterna möjlighet att svara fritt och utveckla sina svar ställdes främst öppna
frågor (Saunders et al., 2009), vilket också gav möjlighet att ställa följdfrågor. Vidare är en
fördel med intervjuer att en personlig kontakt kan etableras (ibid), något som ansågs
värdefullt för att de anställda skulle känna sig trygga i situationen och känna förtroende under
intervjun. Enligt Dalen (2015) är det viktigt att bekräfta informanten under intervjun genom
att uppvisa intresse i form av ögonkontakt, icke-verbal kommunikation och verbala
kommentarer. Detta togs i beaktning genom att reflektera kring det egna kroppsspråket och
reaktionerna under intervjun. Likväl var detta en anledning till att utförandet av de allra flesta
intervjuerna skedde på arbetsplatsen. Slutligen spelades alla intervjuer in för att möjliggöra
oavbrutet fokus samt säkerställa att all tillgänglig data samlades in.
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3.3 Forskningsetik
För att säkerställa en etiskt korrekt utförd fallstudie togs hänsyn till de fyra principerna om
kraven beträffande information, samtycke, konfidentialitet och nyttjande (Bryman, 2011 s.
131-132; Dalen, 2015). Informationskravet uppfylldes genom att informanterna i samband
med intervjuernas början fick fallstudiens syfte förklarat och intervjuns disposition
presenterad. Informanterna ombads uttryckligen godkänna sitt frivilliga deltagande samt
inspelning av intervjun, vilket också innebär att kravet gällande samtycke uppfylldes.
Därutöver delgavs informanterna sin rätt att inte svara på en fråga, avbryta intervjun eller
avsluta sitt medverkande i fallstudien. Vidare infriades konfidentialitetskravet genom att alla
informanter anonymiserats och benämns utifrån sin titel följ av en bokstav, exempelvis
Rekryterare A och Agil coach B. Därtill informerades informanterna om att enbart
uppsatsförfattarna hade tillgång till det inspelade materialet som raderades efter
transkriberingen. Slutligen informerades informanterna att datan som samlats in endast
användes för denna uppsats och därmed uppfylldes även nyttjandekravet (Dalen, 2015).
3.4 Urval av informanter
Fördelningen mellan antalet informanter på respektive position var till stor del styrd av den
tillgång som fanns till företagets anställda och därmed inget som kunde bestämmas på
förhand. Däremot var det ett medvetet val att intervjua medarbetare som arbetade i dessa
roller och som var spridda på olika hierarkiska nivåer. Insamlingen av olika perspektiv inom
organisationen bedömdes viktig för att få en bild av företaget som helhet, vilket också stöds
av Fägerlind (2012) som menar att olika positioner bland de intervjuade medarbetarna ger en
mer djupgående bild.
Av de nio informanter som intervjuades arbetar fyra som rekryterare för olika områden. Av de
övriga informanterna arbetar två som agila coacher, en som global mångfaldschef, en som
global chef över lärande och utveckling av personal och en som chef över ett produktteam.
Innan detta upplägg fastställdes diskuterades valet av informanter med flera olika anställda på
Spotify med insikt i företagets mångfaldsarbete. Agila coacher arbetar med att hjälpa team att
förbättra och skapa nya arbetssätt för att på så sätt öka sin effektivitet. Därmed blev agila
coacher relevanta intervjuobjekt då de har förståelse för och erfarenhet från hur mångfald
spelar in beträffande teams funktionalitet och framgång. Syftet med att intervjua flera
rekryterare var att få en djupare förståelse gällande arbetet med mångfald i
rekryteringsprocessen. Målet med att intervjua produktchefen var att få en uppfattning kring
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hur mångfaldsarbetet ser ut på en operationell chefsnivå. Syftet med att intervjua en global
mångfaldschef var att få större insikt i företagets mångfaldsarbete utifrån ett strategiskt
ledningsperspektiv. Slutligen var syftet med att intervjua en global chef för lärande och
utveckling att få insikt i vilket fokus som läggs på kognitiv mångfald. Det gjorda urvalet
baserades således på flera informantgrupper, vilket är fördelaktigt för att fånga nyanser mellan
informanternas olika perspektiv och roller (Dalen, 2015). Fler informantgrupper kunde ha
intervjuats för att få en rikare uppfattning, men en medveten begränsning till de ovan nämnda
grupperna gjordes främst på grund av fallstudiens omfattning. Då uppsatsen tillämpar ett
strategiskt synsätt på mångfald ansågs de valda informantgrupperna ha den kännedom om och
erfarenhet av ämnet som krävdes för att kunna besvara frågeställningarna.

Fingerat namn

Befattning

Datum

Intervjulängd

Chef A

Global mångfaldschef

2017-04-27

32 minuter

Chef B

Global chef lärande och utveckling

2017-05-03

30 minuter

Chef C

Produktchef

2017-04-26

29 minuter

Agil coach A

Agil coach

2017-04-26

30 minuter

Agil coach B

Agil coach

2017-04-25

29 minuter

Rekryterare A

Rekryterare med processansvar

2017-04-26

28 minuter

Rekryterare B

Rekryterare med processansvar

2017-04-27

38 minuter

Rekryterare C

Rekryterare

2017-04-25

39 minuter

Rekryterare D

Rekryterare

2017-04-25

27 minuter

Tabell 3. Tabell över informanter
3.5 Operationalisering
För att erhålla en helhetsbild av Spotifys mångfaldsarbete ställdes inledningsvis samma frågor
till samtliga informanter. Dessa var öppet ställda frågor utifrån följande teman:
mångfaldsbegreppets

innebörd

för

informanten

och

hur

informanten

uppfattar

mångfaldsarbetet på företaget. Dessa frågor var utformade så att svaren skulle kunna kopplas
till motiv och/eller interna perspektiv och strategier i enlighet med analysverktyg A eller till
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mångfaldens kategorier i analysverktyg B. Dessutom var avsikten att dessa öppna frågor
skulle möjliggöra för informantens eget perspektiv att framhållas och vara tongivande för
intervjun. Genom att uppmuntra till resonemang och reflektion kunde en tydligare bild av
informanternas perspektiv på mångfald erhållas. De uttömmande svaren skapade möjlighet att
ta del av nyanser i informanternas resonemang genom att bland annat se till de ordalag som
användes för att beskriva mångfaldsarbetet. För att kunna utreda hur strategierna
implementeras globalt, enligt analysverktyg A, ställdes frågor kring informantens möjlighet
att själv kunna påverka och bidra till mångfaldsstrategiernas utveckling. I samband med
denna teoretiska grund ställdes även frågan om hur kommunikationen av eventuella direktiv
ser ut, vilket skulle ge svar på om praxis eller policy dominerar inom företaget. För att förstå
motiven till att arbeta med mångfald ställdes sedan frågan vad informanten upplever att
Spotify vill uppnå med mångfaldsarbetet. Detta följdes av frågor beträffande huruvida
företagets motiv främst anses vara ett resultat av den interna eller externa miljön.
Intervjuernas andra del bestod av rollspecifika frågor för att kunna få större insikt i respektive
rolls arbete med, samt perspektiv på, mångfald. Dessa frågor var främst vidareutvecklingar av
tidigare förekommande teman, och var därför i vissa fall mer riktade mot tidigare utsagor eller
teoretiska grunder. Ett av dessa exempel var att fråga informanterna om arbetssätt inom deras
roller för att kunna förstå samverkan mellan perspektiv och strategier enligt analysverktyg A.
För att undersöka hur möjligheter att själv kunna påverka och bidra ser ut på kontor i olika
länder, anpassades detta tema i den andra delen av intervjun specifikt till rollerna. Följdfrågor
som ställdes var hur processer och kommunikation ser ut mellan exempelvis rekryterare på
Spotifys kontor i olika länder. Därutöver ställdes följdfrågor kring hur förslag och initiativ
från medarbetare mottas på högre nivåer. Slutligen ställdes i den andra delen av intervjun
frågor kring temat mångfald, grupper och egenskaper för att dels ta reda på vilka attribut som
informanterna lyfter som viktiga ur ett mångfaldsperspektiv samt vilken kategori av
mångfaldsattribut dessa tillhör. Det ställdes även följdfrågor kring vilka arbetssätt som anses
lämpliga för att skapa framgångsrika grupper och vilken roll mångfald spelar för
gruppdynamik.
3.6 Bearbetning av data
Inspelningarna av intervjuerna transkriberades och skrevs ut för att sedan använda dessa som
råmaterial för analysen. Transkriptionerna gjordes samma dag eller dagen efter intervjuernas
genomförande för att vid genomgången av utskrifterna kunna säkerställa en så god
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återgivning som möjligt (Dalen, 2015). Vid kodningen av råmaterialet delades den insamlade
datan in i nära respektive avlägsna upplevelser för att kunna tolka verbala utsagor från
intervjuerna genom en analytisk process (ibid). En nära upplevelse är beskrivande och
relaterar direkt till vad informanten har sagt under intervjuerna medan en avlägsen upplevelse
är en tolkning av det som informanterna verkligen försöker ge uttryck åt. Bearbetning av data
ger på detta sätt en utförlig bild av situationen genom att inkludera både informantens direkta
tankar och tolkningar av budskap och reflektioner. Dessa tolkningar kategoriserades sedan
efter de huvudsakliga komponenter som utgör analysverktygen, där kategoriseringen skedde
genom färgkodning av transkriptionerna för att urskilja olika teman. På så vis kopplades
råmaterialet till den teoretiska bakgrunden enligt exempel i tabellen nedan.
Nära upplevelse

Avlägsen upplevelse

Teori (färg)

”Vi vill vara ett företag som

Intern målsättning att

Motiv (orange)

går i bräschen för hur

påverka externt

samhället ser ut och ska se ut”
“Det blir nästan bråk om de

Olikheter ger

Interna perspektiv (gul)

som sticker ut och de som kan

konkurrensfördelar och

tillföra något nytt”

skapar en bättre produkt

”There are different strategies

Olika nationsspecifika

Global implementering -

because there are different

förutsättningar kräver

transversalt (grön)

needs”

anpassade lösningar

”Det är en hygienfaktor på

Jämn könsfördelning

Synliga attribut: Kön och

något sätt, det här [kvinnor]

måste finnas för att bryta

ålder (rosa)

bara måste finnas”

trenden i en
mansdominerad bransch

"Slutresultatet när man väl

Mångfald möjliggör för

Halvsynliga attribut:

hittat ett bra sätt [att arbeta]

ökad kreativitet och

Bakgrund och erfarenhet

blir så mycket bättre med fler

problemlösningsförmåga

(blå)

”Vi tittar på personligheter och

Kognitiv mångfald anses

Osynliga attribut:

ser vad vi kan addera för att få

viktigt

Personlighetstyper (lila)

aspekter täckta och med andra
perspektiv”

en större dynamik.”
Tabell 4. Tabell över kodning
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4. Empiri och analys
I denna uppsats vävs den insamlade empirin samman med analysen för att skapa ett tydligare
resonemang. Detta tillvägagångssätt underlättar även genomgången av de två olika
frågeställningarna, som görs separat. Verktygen som presenterades i den teoretiska
utgångspunkten ligger som stöd för analysens gång.

4.1 Motiv till att arbeta med mångfald
4.1.1 Intern press
Vad majoriteten av informanterna anser vara en av de viktigaste drivkrafterna till att arbeta
med mångfald är att företagets produkt ska passa för alla, oavsett vem man är och var man
kommer ifrån. Mångfald anses bidra till skapandet av en produkt som lever upp till detta, då
en heterogen grupp antas skapa större värde i slutändan jämfört med en homogen grupp.
Övertygelsen om mångfaldens direkta inverkan på produktens kvalitet är ur ett
konkurrensperspektiv absolut nödvändig för företagets framgång och överlevnad på längre
sikt. Eftersom Spotify dessutom är ett multinationellt företag måste den globala aspekten
infångas och förmedlas ut till användarna. Rekryterare B framhåller att “Vi måste inkludera
hela samhället för att spegla hela samhället [...] ju mer mångfald vi har, desto mer mångfald
kommer produkten att kommunicera”. Då företaget befinner sig i en tillväxtfas globalt sett
arbetar man till stor del efter denna typ av affärsutveckling. Nyligen skedde en lansering i
Japan, där man trots kännedom om vikten av att passa för alla olika typer av människor
upplevde svårigheter att ta sig in på en marknad med ett annorlunda sätt att konsumera musik.
Rekryterare B säger “Att skapa en karaokefunktion var inte tillräckligt”. Utöver detta
beskrivs motiv till att sträva efter mångfald som trivsel på arbetsplatsen samt för att minska
personalomsättningen. Agil coach A förklarar att det är viktigt att statuera ett exempel internt
inom organisationen för att anställda ska vilja stanna på företaget: “It is super important to
have internal representation that you can speak your voice to”. Dessutom lägger Spotify
mycket resurser på personlig utveckling, varpå det skulle vara en enorm förlust att ignorera
mångfaldsaspekten (Agil coach A).
Mångfaldsvärderingarna är även förankrade på lägre organisatoriska nivåer, där samtliga
informanter har tydliga uppfattningar om företagets mångfaldsarbete. Såväl chefer som
rekryterare beskriver mångfalden som en kärnfråga för bolaget samt att de aktivt ges
möjligheter att jobba med frågan. Rekryterare A menar att medarbetare från helt andra team,
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som har positioner utan direkt koppling till mångfaldsarbetet, kommer med egna idéer och
åsikter om hur mångfalden kan förbättras. Anledningen till den vitt spridda medvetenheten
beskrivs som att “Man har det lite grann framför näsan hela tiden”. Chef A upplever till och
med att trots det omfattande pågående arbetet med mångfald så finns en press från
medarbetarna att mer måste göras. Den generella bilden är att företagets mångfaldsfokus är så
starkt anknutet till organisationens identitet att flera informanter, däribland Chef A och
Rekryterare D, menar på att människor som inte delar företagets värderingar inte heller
kommer att söka sig dit. Ett annat tecken på att mångfald är en djupt integrerad värdering i
strategier och arbetssätt framhålls av Chef A, som arbetar heltid med mångfaldsfrågor. Denne
betonar vikten av att sträva mot att mångfald ska bli en självklarhet hos alla som arbetar på
företaget och beskriver målet med sitt arbete som “Jag har lyckats när jag har arbetat mig
själv ut ur den här organisationen”.
4.1.2 Extern press
Ett mindre antal informanter lyfter också det faktum att mångfaldsarbetet är “rätt sak att göra”
enligt omgivningens förväntningar på företag i form av exempelvis samhällsnormer. Under
intervjuerna lyfts mångfald som ett aktuellt ämne i världen generellt och en informant
förstärker det ytterligare genom att säga att företaget tycker om att driva samhällsagendor.
Vidare beskrivs tech-branschens utseende som ett skäl för Spotify att göra insatser för att öka
mångfalden, eftersom branschen typiskt sett kan beskrivas som relativt homogen främst ur ett
genusperspektiv. Då mångfalden ses som ett medel för framgång gör företaget aktiva och
riktade insatser för att minska den skeva könsfördelningen som historiskt sett dominerat inom
branschen. Rekryterare D framhåller att kraven på innovation som kännetecknar industrin
bara kan uppfyllas om mångfald finns på företaget och kan bidra till att generera olika
synvinklar samt nya idéer. Företagets globala position har lett fram till att man, för att svara
på den yttre pressen från branschen, vill dra nytta av sin ställning och föregå med gott
exempel för att kunna influera andra branschaktörer. En av våra engelsktalande informanter,
Chef C, förklarar det som en omvänd extern press: “I think it is a reversed external one
[pressure], in terms of that we want to be the influencers externally”. Chef C menar vidare att
det är viktigt att framhäva att industrin vill förändras för att framledes kunna motivera
minoriteter att söka sig till industrin. Detta perspektiv är påtagligt hos flera informanter och
det framkommer att Spotify “Vill vara ett företag som går i bräschen för hur samhället ser ut
och ska se ut” (Rekryterare B).
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4.1.3 Koppling till analysverktyg A: Samverkan mellan interna och externa motiv
Spotifys sätt att medvetet inkludera mångfald i organisationens egen identitet visar på att
företaget främst utsätts för intern press enligt Dass och Parkers (1999) definition. Motivet att
välkomna mångfald är återkommande oavsett informanternas positioner på företaget, vilket
tyder på att den interna pressen kan härledas till flera organisatoriska nivåer och att
värderingen är spridd över organisationen. Bland de intervjuade medarbetarna på Spotify
tycks den generella upplevelsen vara att mångfald tillför något extra som homogena miljöer
inte lyckas med, och genom att attrahera alla typer av människor blir företaget mer
framgångsrikt. Den interna pressen stöds och förstärks även av olika former av extern press
(Dass och Parker, 1999). Dessa är externa faktorer såsom konkurrensfördelar för produkten,
samhällsströmningar, normer och etik samt industrins utseende. Således utsätts företaget för
både intern och extern press, vilket följer resonemanget om att en kombination av interna och
externa motiv behövs (Özbilgin et al, 2016). Detta är något som poängteras av Chef C, att den
interna och externa pressen samverkar i skapandet av motiv till att arbeta med mångfald.
Starka mångfaldsvärderingar har till viss del byggts upp som en kontrast mot den tidigare
homogena bakgrunden inom industrin, något som Spotify inte anser var tillräckligt och därför
gör ansträngningar för att förändra.
4.2 Perspektiv och strategier
4.2.1 Perspektiv
Som svar på frågan om hur deras syn på mångfald har förändrats sedan de började arbeta på
Spotify berättar flera informanter att de tidigare har upplevt mångfald som ett viktigt ämne,
men att deras arbete på Spotify lärt dem mer samt lett fram till en mer konkret bild av vad
mångfald innebär. Rekryterare C säger “Mångfald är på kartan på vartenda möte känns det
som”. Det är ett väletablerat perspektiv på företaget att mångfald inte kan uppnås utan
inkluderingsapekten, vilket också är något som samtliga informanter nämner. Rekryterare A
förklarar att “Om vi ska kunna behålla dem [de anställda] så måste vi ha en miljö som är
väldigt öppen och tillåtande och accepterande”. På företaget finns också en bred bild av vad
mångfald innebär; det finns en öppen syn som infångar en mängd olikheter mellan människor,
allt från kön till erfarenheter, något som Chef C benämner dimensioner av mångfald.
Tonen som används när informanterna resonerar kring den internationella miljön på företaget
är ödmjuk och det tydliggörs att den stora spridningen av de anställdas bakgrunder har stor
inverkan på informanternas förhållningssätt gentemot sin omgivning. Tre av informanternas
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resonemang kring frågan landar i samma två huvudsakliga teman; respekt och nyfikenhet. De
menar på att den stora variationen beträffande de anställdas bakgrunder och erfarenhet leder
till att medarbetarna får en djupare förståelse och respekt för varandras olikheter. Anledningen
till denna nyfikenhet och respekt är att mångfald lyfts som något som bland annat kan “Open
up opportunities” (Chef C) och leda till att “Människor faktiskt kan lyfta fram sina skillnader
så att vi gör de bästa valen” (Rekryterare C). Vidare fokuserar Spotify sitt sökande efter
kandidater kring begreppet ”cultural add”, vilket innebär att man istället för att leta efter
någon som passar in i den existerande gruppen söker en kandidat som kan tillföra något nytt.
Detta är en ny syn hos företaget sedan ett år tillbaka, då man dessförinnan letade efter
kandidater med en ”cultural fit”. Synsättet innebar att nyanställda skulle ha ett förhållningssätt
som överensstämde med den rådande företagskulturen. Informanterna har bilden av att
mångfald leder till en bättre slutprodukt och därmed är kopplat till framgången hos såväl
enskilda team som företaget i stort. Rekryterare C förklarar att de kandidater som utgör den
största kontrasten till de befintliga teamen efterfrågas mest: “Det blir nästan bråk om de som
sticker ut och de som kan tillföra något nytt”.
4.2.2 Strategiskt arbete
Spotifys interna perspektiv på mångfald som en värdefull aspekt och viktig värdering leder till
att företaget måste arbeta strategiskt för att skapa en kultur där mångfald spelar en naturlig
roll. Dessa åtgärder sker både internt inom företaget och externt. Redan vid rekryteringen får
mångfald ett stort fokus; dels för att nya medarbetare ska informeras om hur och varför
Spotify arbetar med mångfald, men också för att försäkra sig om att kandidaterna har en syn
på mångfald som är kompatibel med företagets. På plats i företaget finns sedan en mängd
internutbildningar som alla medarbetare måste genomgå. Dessa handlar främst om att öka
medvetenheten bland medarbetarna om risken att vara partisk eller fördomsfull mot
människor som är olika en själv. Utöver detta finns möjligheten att driva egna
mångfaldsinitiativ eller delta i konferenserna, Diversity och Inclusion summits. På den senaste
konferensen var hela ledningsgruppen närvarande, vilket Rekryterare A lyfter som att
värderingen är förankrad på alla organisatoriska nivåer och att ledningen även vill föregå med
gott exempel.
Ur ett externt perspektiv tar Spotify på flera sätt också en aktiv roll i att förmedla företagets
mångfaldsvärderingar. Öppenhet och inkludering betonas dels med att Spotify deltar i Pridefestivalen, men man tar dessutom initiativ till att påverka tech-industrin genom att involvera
sig i utbildningssystemet. I synnerhet har Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm varit
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föremål för Spotifys insatser, som bland annat Chef C varit en del av genom att hålla
föreläsningar med syftet att uppmärksamma mångfald samt öka motivationen till att jobba
inom tech-industrin oavsett vem man är.
4.2.3 Koppling till analysverktyg A: Lärandeperspektiv och proaktiv strategi
De perspektiv som framkom under intervjuerna kan kopplas till den andra delen i
analysverktyg A: interna perspektiv och strategier. Då mångfald anses vara en
framgångsfaktor för företaget i stort, och en aspekt som erbjuder möjligheter som annars inte
skulle ges, kan detta tolkas enligt lärandeperspektivet (Dass och Parker, 1999). Spotifys
aktiva sökande efter ”cultural add” är vidare en aspekt som visar på en inställning där lärande
utgör en betydande del. Dessutom ser man inte endast till olikheter, utan poängterar också att
vissa likheter, såsom starka mångfaldsvärderingar, är en nödvändighet hos de som anställs.
Denna aspekt tyder också på ett lärandeperspektiv enligt de karaktärsdrag som presenteras av
Dass och Parker (1999). Mångfald på arbetsplatsen anses kunna skapa en utväxlande process
och pluralistiskt präglad kultur som bidrar till framgång för företaget i ett längre
tidsperspektiv. I strävan mot att uppnå detta har företaget ett stort fokus inte bara på att skapa
mångfald, men också på att de anställda ska känna sig inkluderade. Lärandet skapar
möjligheter för såväl den enskilda individen som för organisationen genom en pågående
process, något som sker genom utbildningar, konferenser och enskilda medarbetares initiativ.
I sin tur visar Spotify exempel på att dessa insatser leder till en proaktiv strategisk respons
(Dass och Parker, 1999). Detta blir särskilt tydligt genom att de strävar efter att, utöver att lära
individen innebörden mångfald och att integrera värderingarna i arbetssätt, också påverka
industrin i stort. Således är detta ett tecken på att Spotify vill kommunicera lärande på flera
nivåer och även till andra aktörer inom industrin eller för de som utbildar sig inför en framtid
inom den.
4.3 Global implementering av mångfaldsstrategier
4.3.1 Lokala möjligheter att påverka
De senaste två åren, och särskilt genom anställningen av en global mångfaldschef, har
mångfald blivit allt mer uppmärksammat på Spotify. Informanterna berättar att de existerande
mångfaldsstrategierna till stor del utformas under företagets interna konferenser, Diversity
och Inclusion summits, som årligen hålls för ett 80-tal engagerade medarbetare med olika
positioner inom företaget samt från olika länder. Agil coach A förklarar att medarbetarna
under dessa konferenser samlas i mindre arbetsgrupper för att lyfta tankar och idéer kring
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mångfald för att sedan presentera dem och slutligen försöka hitta passande åtgärder som kan
appliceras praktiskt.
Utöver dessa interna möten är det främst den globala mångfaldschefen, Chef A, som hanterar
företagets mångfaldsfrågor på daglig basis. Mångfaldschefen är baserad i New York och har
delvis till uppgift att sätta rekommendationer kring mångfald som lägre nivåer sedan kan
anpassa till, och tolka efter, egna arbetssätt. Informanterna på lägre nivåer säger att de inte får
några specifika direktiv för hur de ska arbeta med mångfald, och Rekryterare B lyfter att var
och en är ansvarig för sin egen utveckling utöver den internutbildning som ges medarbetarna i
ämnet. De anställda har friheten att få tillvarata och utveckla sina egna intressen, och Spotify
uppmuntrar till egna initiativ genom bland annat sin Employee Resource Group. ERG, som
den förkortas, innebär förenklat att minoriteter på företaget finner varandra och får sponsring
till att driva egna intressen samt projekt. Rekryterare B menar att de projekt som genomförs
med stöd av ERG har ett särskilt stort mångfaldsfokus: “Hade det varit något annat som inte
rörde mångfald hade det inte varit lika enkelt, men just mångfald är så vitalt och pratas så
mycket om”. Möjligheten att driva egna initiativ gäller på alla företagets kontor, men däremot
kommer initiativ till större insatser för mångfald oftast från företagets större kontor i
Stockholm och New York då de har större resurser att tillgå. Mindre kontor, såsom de i Japan,
Brasilien och Singapore, har möjligheten att organisera sig lokalt men gör detta i en mindre
utsträckning.
Alla Spotifys kontor berörs av de företagsgemensamma mångfaldsprinciper som finns och
informanterna lyfter att man strävar efter ett enhetligt arbetssätt beträffande mångfald, oavsett
var kontoret är placerat. Cheferna och rekryterare med processansvar menar att några globala
konkreta mål eller direktiv från ledningen inte kommuniceras. Det finns emellertid en frihet
att i enlighet med företagets principer kring mångfald utforma egna arbetssätt på lägre nivåer
och i olika länder beroende på rådande förutsättningar. Informanterna berättar att vissa
skillnader finns, och då främst beträffande lagliga aspekter. Beträffande rekrytering till
kontoret i New York säger Rekryterare C exempelvis att “De måste fråga fler frågor vet jag,
om ursprung och sådär, de har det striktare lagligt”. Vidare har ERG fått starkare fäste på
kontoret i New York än i Stockholm då det finns en annan kultur och tradition av att
organisera grupper och intressen, vilket Chef A beskriver som “demonstrationsvilja”. Chef C
sammanfattar globala variationer med “There are different strategies because there are
different needs”.
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4.3.2 Kommunikation av strategier
Kommunikationen av mångfaldsstrategierna är mer informell än formell och de flesta av
informanterna uttrycker att de inte känner till exakt var eller ens om policys finns att ta del av.
Informanterna berättar att det snarare är workshops och diskussioner än interna dokument
som kommunicerar mångfaldsvärderingarna. “Vi är inte riktigt så corporate här”, säger
Rekryterare A. Diskussioner används i detta syfte av bland annat rekryterarna, som förklarar
att de ofta använder veckovisa “sharing and learning”-tillfällen till att prata om
mångfaldsarbete (Rekryterare C). Ingen av informanterna påpekar heller att de saknar eller
hade önskat ha konkreta mångfaldspolicys för att utföra sitt arbete och Rekryterare C säger
“Jag söker inte svar från policydokument”. Detta tyder på att det är en informellt och
praktiskt orienterad kultur som är etablerad på företaget. Istället för att policydokument ska
styra är målet att medvetenheten om mångfald ska integreras i roller och arbetssätt för att bli
en naturlig del av organisationen. Rekryterare B menar att “Det ska sitta i vår ryggrad”. Agil
coach A förklarar detta angreppssätt med att “It is less about management and more about
community”. Vidare påpekar Agil coach A att mångfaldens komplexitet är en anledning till
att strikta uttalade mål och riktlinjer saknas: “It is not so much ‘follow these rules, there is a
formula’. Because I do not know if there is an actual formula for diversity.”
4.3.3 Koppling till analysverktyg A: Transversal syn och informell kommunikation
Med tanke på att mångfaldsstrategierna utarbetas genom en öppen process där
kommunikationen sker såväl från ledningen till lägre nivåer samt tvärtom, har lokala åsikter
och initiativtagare möjlighet att påverka. Detta är på så vis inkluderande för alla, oavsett i
vilket land en medarbetare är placerad. I kombination med att ledningen vill etablera en
grundsyn på mångfald som är gemensam för hela organisationen tyder detta på ett
transversalt förhållningssätt till global mångfaldsstyrning enligt Özbilgin (2008). Utmaningen
ligger dock i att skapa en miljö som uppmuntrar initiativtagare oavsett storlek på kontoret och
dess geografiska plats.
Vidare är den informella kommunikationen och avsaknaden av policys ett tecken på att praxis
snarare än policy dominerar inom företaget (Özbilgin, 2008). Detta kan även relateras tillbaka
till företagets interna press (Dass och Parker, 1999), då ett av företagets motiv till
mångfaldsarbete grundar sig i dess värderingar. Företaget väljer medvetet bort byråkratiska
kommunikationsvägar och lägger istället vikt vid att lära ut genom att skapa diskussioner,
stimulera initiativ och skapa praktiska arbetssätt som reflekterar visionen om mångfald. En av
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de största orsakerna till detta tycks vara en strävan efter att behålla en platt och informell
företagskultur.
4.4 Synliga attribut: Kön och ålder
I utformningen av mångfaldsstrategier fokuserar Spotify på vissa attribut som anses vara
mångfaldsskapade och bidra till en diversifierad arbetsstyrka. Dessa attribut presenteras
utifrån kategorierna i analysverktyg B, där den första kategorin inkluderar det som i verktyget
benämns som synliga attribut: kön och ålder.
4.4.1 Strategisk rekrytering av kvinnor
Sedan två år tillbaka har Spotify arbetat strategiskt för att få in fler kvinnor i
organisationen. Samtliga rekryterare nämner målet att öka andelen kvinnliga utvecklare som
deras huvudfokus och något som kommunicerats från ledningsgruppen. På bara ett par år har
mångfald kommit att bli en av företagets främsta värderingar från att tidigare inte alls haft
samma höga prioritet. Rekryterare C säger: ”Vi var lite sena på bollen. Men sedan vi förstod
vikten av mångfald för något år sedan har det verkligen blivit all in.” Några av informanterna
redogör kring Spotifys bakgrund att de anställda under flera år främst bestod av unga vita
svenska män som rekryterade sina vänner vilket skapade en homogen grupp. Denna
grundkultur lever delvis kvar i företaget och Chef A förklarar: ”Tyvärr har vi väl byggt upp
den här San Francisco tech-bilden med skateboards i korridoren och gaming rooms. Förut
var våra kontor svartmålade med graffitti så det var ganska grabbigt.” När företaget började
växa sig allt större kom beslutet att fler kvinnor inom tech skulle rekryteras. ”De sa till oss att
vi måste få in fler, det här är inte okej” säger Rekryterare D.
För att få in fler kvinnliga medarbetare gjorde Spotify flera förändringar. En av dessa var att
ändra grönfärgen på logotypen för ett par år sedan. Anledningen till detta byte var delvis då de
efter tester fick reda på att den tidigare gröna färgen attraherade fler män än kvinnor medan
den nya gröna färgen gav ett mer neutralt resultat. Spotify målade även om sina
kontorslokaler och bytte inredning till att vara mer välkomnande och neutrala. Sedan en tid
tillbaka använder även rekryterare ett verktyg som heter Textio som utvärderar texter i
jobbannonser innan de läggs ut. Genom att använda verktyget får rekryteraren notiser om
vissa ord som kan uppfattas som feminina eller maskulina och förslag på alternativa och mer
neutrala ordval. De får likaså notiser om ord som kan uppfattas som stötande i andra länder.
För närvarande i rekryteringsprocessen har företaget satt upp riktlinjen att minst 10 % av
kandidaterna som utvärderas för programmerarroller ska vara kvinnor. Denna andel är
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förhållandevis låg, men informanterna förklarar att det finns en brist på kvinnor för den
yrkesspecifika kompentens som efterfrågas. Dessutom befinner sig företaget i en
expansionsfas där företagets behov av nyanställningar i vissa fall medför att könsaspekten
åsidosätts. Trots pressen att nyanställa anses en andel på 10 % utgöra ett minimum.
Rekryterare C förklarar: ”Det är en hygienfaktor på något sätt, det här bara måste finnas”.
Även fast Spotify arbetar för att få in fler kvinnor är två av rekryterarna tydliga med att det
finns restriktioner de måste förhålla sig till. En kvinnlig kandidat får inte premieras på grund
av att denne är kvinna, utan det är kandidatens kunskap och kompetens som avgör huruvida
denne erbjuds anställning.
Förutom att få in fler kvinnor i organisationen står Spotify samtidigt inför utmaningen att
lyckas attrahera och anställa människor som uppfyller de kriterier för kompetens och kunskap
inom ny teknik som företaget efterfrågar. ”Vi har betat av den svenska marknaden mer eller
mindre, det är väldigt sällan vi har svenska kandidater” säger Rekryterare C. En annan
rekryterare som arbetar inom domänen för dataingenjörer och maskininlärning poängterar att
det underlättar att kunna använda verktyg som Linkedin för att hitta lämpliga kandidater från
hela världen. Denne framhåller dock att trots detta är kandidatpoolen för kvinnor mindre inom
denna domän, ”Det här tampas vi med ofta, men vår syn som rekryterare är att det är fullt
möjligt att hitta väldigt kompetenta och duktiga kvinnor även inom den här domänen, men det
kanske tar lite längre tid därför att vi måste leta lite mer” förklarar Rekryterare A.
4.4.2 Bortprioritering av åldersdiversifiering
Samtliga informanter nämner ålder som en variabel inom mångfald men enbart två av
informanterna som båda arbetar med rekrytering väljer att kommentera just ålderdiversifiering
ytterligare. Vikten av att skapa en grupp som kompletterar varandra poängteras av
Rekryterare D som använder åldersdiversifiering som exempel, ”Det är viktigt att man inte
bara rekryterar 25-åringar utan också någon som är 55 som kan bidra med mycket annat”.
Rekryterare B beskriver viss besvikelse över att största fokus legat på genusperspektivet och
att mångfaldsskapande genom inkludering av olika åldersgrupper har förbisetts. Snittåldern i
företaget är 32 år vilket är den högsta medelåldern företaget haft under de snart elva år de
varit verksamma. Rekryterare B uttrycker ”Det är bara att kolla runt här, ni hittar bara unga.
Det är en del av vår kultur som blir exkluderande och kolla bara på vår reklam, det är alltid
unga människor. Så den biten går att tänka på”.
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En förklaring som ges till varför ålder inte prioriterats i mångfaldsarbetet är på grund av att
Spotify främst söker medarbetare som har kompetens inom programmering, datavetenskap
och maskininlärning för att kunna utveckla sin produkt. Dessa områden är relativt nya varpå
många äldre inte kunnat studera eller vidareutbilda sig inom dessa. Inom Spotify arbetar 70 %
med tech-relaterade arbetsuppgifter och 30 % med övriga områden. På huvudkontoret i
Stockholm sitter dock merparten av produktteamen och därför är fördelningen i Stockholm att
90 % arbetar med tech-relaterade uppgifter och 10 % med övriga uppgifter. Denna fördelning
resulterar i att kontoret i Stockholm har en yngre arbetsstyrka än exempelvis New Yorkkontoret där största delen av marknadsföring- och försäljningsteamen sitter.
Vidare uppges en orsak till varför åldersdiversifiering inte är lika prioriterat vara att
majoriteten av de som jobbar på kontoret i Stockholm har flyttat till Sverige från olika delar
av världen. Rekryterare D för resonemanget att yngre människor som ännu inte bildat familj
är mer villiga att flytta, medan äldre som har barn som går i skola är mer bundna till en plats
och därmed inte lika benägna att göra den förändringen.
4.4.3 Koppling till analysverktyg B: Kvinnor som fokusområde
Det visar sig att kön är det attribut som Spotify främst värdesätter av synliga attribut.
Företagets strävan mot en jämnare könsfördelning synliggörs på flera olika sätt, med alltifrån
rekryteringsprocessen till valet av färg på företagets logotyp. Att just denna del av mångfald
har kommit att bli ett särskilt viktigt område för Spotify förklaras utifrån att branschen
historiskt sett varit mansdominerad och att det krävs riktade ansträngningar för att bryta den
trend som levt kvar sedan tidigare. Dessutom ser företaget en risk med en alltför homogen
arbetsgrupp bestående av en majoritet av män och vill därför inkludera fler kvinnor för att
skapa ett mer diversifierat team med fler infallsvinklar.
Attributet ålder värdesätts inte lika högt och detta förklaras delvis utifrån den rådande
arbetsmarknaden där unga i högre grad besitter den kompetens som efterfrågas inom
programmering, datavetenskap och maskininlärning. Inom områden som marknadsföring och
försäljning, där annan kompetens efterfrågas, är ålder mer diversifierat.
4.5 Halvsynliga attribut: Bakgrund och erfarenheter
4.5.1 Spotifys internationella arbetsstyrka
Det faktum att Spotifys arbetsstyrka består av människor med diversifierade bakgrunder och
erfarenheter är något som flera av informanterna tar upp som den främsta anledningen till
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varför de tycker om att arbeta på företaget. Insikten att de trivs med att arbeta med kollegor
från olika bakgrunder var för de flesta informanter något de insåg när de väl hade börjat på
företaget, men några av informanterna sökte sig specifikt till Spotify av anledningen att de
ville arbeta i en internationell miljö. För Rekryterare A var denna aspekt en viktig del i valet
att komma till Spotify och förklarar sin situation, ”Jag har fått en ytterligare förstärkt bild av
hur jäkla häftigt det är att vara i en mixad grupp med många bakgrunder”.
En av de främsta anledningarna till varför informanterna uppskattar att arbeta i internationella
team är att de upplever en ökad medvetenhet i hur teamet väljer att ta sig an olika problem.
”Det bidrar med väldigt mycket, framför allt när det kommer till olika perspektiv på en och
samma sak” förklarar Rekryterare A. Flera informanter trycker också på fördelen att
teammedlemmar med olika synsätt öppnar upp möjligheten till lärande. Agil coach A
förklarar ”When you have different perspectives you are going to keep challenge each other
to grow in different ways. Perhaps you are not that great at one skill set but you can ramp up
that skill set if someone is helping you within the team”.
4.5.2 Möjligheter och utmaningar med olika bakgrunder
En av informanterna poängterar att det kan ta längre tid för ett diversifierat team att nå den
punkten där arbetet flyter på. Rekryterare A uttrycker svårigheten med skillnader i bakgrund:
”Det är ofta man vill vara respektfull mot olika grupper men man vet inte riktigt vilket språk
man ska använda, hur man ska tilltala folk och agera i vissa situationer”. Trots
problematiken att hitta en gemensam väg framåt i ett multikulturellt team är alla informanter
eniga om att denna diversifiering i slutändan har en positiv effekt och leder till ökad
kreativitet inom företaget. Rekryterare A förklarar: ”Det gör väldigt mycket för kreativitet
och innovation när folk har olika bakgrund och ser på saker med olika infallsvinklar”. Det
framgår att kreativitet är av stor betydelse eftersom Spotify är verksam i en bransch med stor
konkurrens där bolaget ständigt behöver hitta nya sätt att differentiera sig från övriga aktörer.
För att lyckas med detta måste Spotify förlita sig på sina anställdas kreativa och innovativa
förmågor för att kunna utveckla en konkurrenskraftig produkt. Rekryterare A berättar: ”Det
finns en grundtro från ledningsgruppens sida och inte minst från Daniel Ek att innovation och
kreativitet kommer mycket av att man har olika personer som har olika bakgrund. Så att
nästan per definition så ökar vi kreativiteten genom att öka mångfalden”.
Variationen i de anställdas bakgrunder har även skapat en arbetskultur där nyfikenhet kommit
att bli en självklarhet. Kulturen beskrivs som öppen och tillåtande för alla medarbetare att
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orientera sig fram. Rekryterare A berättar: ”Generellt sett så är folk nyfikna och vill lära sig.
Jag tror att det finns en ödmjukhet inför att man kanske inte vet så mycket. Det vi försöker
göra är att skapa ett forum där man faktiskt kan ställa sig upp och säga att jag vet inte så
mycket om det här, men jag vill gärna lära mig”. Med nyfikenhet och vilja att lära sig skapas
en miljö som förser de anställda med rätt förutsättningar för att tänka större och utmana
befintliga tankesätt.
4.5.3 Koppling till analysverktyg B: Förhöjd kreativitet och attraktiv arbetsplats
Det framgår att möjligheten att arbeta i ett internationellt team med kollegor från olika delar
av världen är en ytterst viktig faktor för många av de anställda. Därmed fyller
mångfaldsarbetet med att få in medarbetare med olika bakgrund och erfarenheter flera
funktioner för företaget. Dels bidrar det till att frambringa nya tankesätt och kreativa lösningar
men även skapa en attraktiv arbetsplats där människor vill arbeta. De utmaningar som
kulturella skillnader medför kräver dock ansträngning och förståelse bland medarbetarna för
att dessa inte ska komma att utgöra hinder för utveckling.
4.6 Osynliga attribut: Personlighetstyper
4.6.1 Egenskaper bakom ett framgångsrikt team
Informanternas resonemang kring mångfald landar slutligen i att det inte nödvändigtvis är de
olika variablerna kön, ålder, bakgrund och erfarenhet i sig som förbättrar teamens resultat
utan att det är de olika perspektiven och synvinklarna som dessa medför som gör skillnad. Det
framkommer därmed att mångfald behövs i avseende av personlighetstyper för att skapa en
välfungerande grupp. Majoriteten av informanterna tar upp variation för introverta och
extroverta och förklarar att det behövs personer med olika styrkor och förmågor för att bygga
ett bra team. Agil coach A redogör att ”You need introverts, extroverts, people with hard
skills, people with soft skills, ambiverts that can juggle both. There are also people who are
doers versus people who are presenters. You need all those aspects to build a great team”.
Även rekryterare C betonar att en kombination av olika personlighetstyper är mest önskvärt i
ett team, ”Det är superviktigt att ha en mixad grupp; det behövs en innovative som är en
idéspruta, en som är eftertänksam och analytisk, en doer som gör det som behövs och en
ledare som följer upp de actions man ska göra”.
Trots att samtliga informanter betonar vikten av diversifierad personlighetssammansättning
inom team, lyfts också de svårigheter som detta medför. Inom team där olika personligheter
och angreppssätt finns representerade ökar också antalet möjliga lösningar. Detta bidrar till ett
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bättre slutresultat då fler alternativ övervägs, men där processen tar längre tid då fler
perspektiv beaktas. Rekryterare C förklarar: ”Ofta kan jag känna att det är lurigare att hitta
ett samarbete och längre startsträcka att jobba med någon som är väldig olik en själv men
slutresultatet när man väl hittat ett bra sätt blir så mycket bättre med fler aspekter täckta och
med andra perspektiv”.
4.6.2 Användningsområden för personlighetstester
Det framkommer att det är vanligt att man inom teamen på Spotify genomför kurser inom
DISC-tester och Myers Briggs-test. Teammedlemmarna gör testerna individuellt för att sedan
i grupp ta del av resultatet och få genomgånget vad de olika skillnaderna i personlighetstyper
innebär. Detta underlättar för teammedlemmarna att förstå varandras sätt att tänka för att på så
sätt kunna förbättra kommunikationen sinsemellan. Dessa kurser, som erbjuds till samtliga
team inom organisationen, har kommit att bli ytterst uppskattade och Rekryterare C säger:
”Jag förstår inte varför man inte gjort mer sådant här tidigare”.
Ett nyligen startat projekt inom HR är att skapa en process där personlighetstester används vid
rekrytering som ett komplement till intervjuer och arbetsprov. I nuläget används inte
personlighetstester men är planerat att införas inom kort för vissa roller. Agil coach A betonar
vikten av att ta hänsyn till personligheter och säkerställa att en potentiell kandidat kan
komplettera ett team och bidra med värde. Denne förklarar vidare:”I know how I have built
really self-sustaining, high-functioning, high performing teams and the only components that
I saw in that were different personalitites, from around the world, with different
perspectives”.
Rekryterarna beskriver hur den nuvarande processen ser ut när de utvärderar kandidater och
delger att alla som anställs genomför minst sju intervjuer, medan det för mer seniora roller är
vanligt att denne genomför totalt 15-20 intervjuer. Dessa intervjuer är uppdelade i flera
områden som ämnar kartlägga kandidaternas personlighet, värderingar, beteenden, arbetssätt
och kompletteras av arbetsprov där kandidaternas kompetens kopplat till rollen prövas.
Rekryterare C förklarar att för att kunna utvärdera kandidater behöver de även ha koll på
teamen de rekryterar till, denne förklarar att “En stor del är att kartlägga teamen och se vad
som saknas när det kommer till kompetens, personlighet och andra diversity-aspekter”.
Genom att be kandidater utföra personlighetstest ges rekryterarna och cheferna ytterligare ett
verktyg att utvärdera hur en kandidat skulle komplettera det befintliga teamet. I nuläget görs
den bedömningen genom ett flertal intervjuer, Rekryterare B delger att ”Vi tittar på
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personligheter och ser vad vi kan addera för att få en större dynamik. Där har man ett
mångfaldsperspektiv, rent personlighetsmässigt”.
4.6.3 Koppling till analysverktyg B: Ökat intresse för kognitiv mångfald
Det tydliggörs att diversifiering av personlighetstyper och kognitiv mångfald är något som
företaget lägger stor vikt vid. Fördelarna med mångfald ur ett personlighetsperspektiv är
allmänt accepterade på företaget där de anses vara betydande för olika teams funktionalitet
och framgång. Informanterna delger att kognitivt diversifierade team med bred kompetens
och olika infallsvinklar når bättre resultat, vilket överensstämmer med Liao och Longs (2016)
resonemang. Det finns likaså en medvetenhet bland informanterna att dynamiken som uppstår
till följd av skilda personlighetstyper kräver större ansträngning och engagemang till en
början. Denna initiala friktion inom gruppen behövs för att gruppen senare ska kunna nå sin
fulla potential och skapa en bättre slutprodukt, vilket både Zucker (1989) och Talke, Salomo
och Rost (2010) framhåller.
För att öka förståelsen för, och möjligheten att, kartlägga kognitiv mångfald arbetar företaget
vidare med att ta fram verktyg och processer som kan optimera grupprestation. Bland de
verktyg som används återfinns personlighetstesterna Myers Briggs och DISC, som ämnar
effektivisera och förbättra rekryteringsprocessen samt säkerställa att befintliga team blir
mångfacetterade ur ett personlighetsperspektiv.
4.7 Mångfaldens komplexitet
Utifrån intervjuerna blir det tydligt att mångfald inte bara är något som anses vara en viktig
del i arbetet, utan en självklarhet och nödvändighet för företagets fortsatta framgång. Samtliga
intervjuer genomsyras av ett starkt engagemang från medarbetarna som genom sitt
resonemang visar på bred kunskap inom företagets mångfaldsarbete samtidigt som de visar på
ett starkt personligt intresse och djup förståelse för ämnet genom egna reflektioner. Detta
framgår särskilt när informanterna får frågan vad mångfald innebär för dem. Svaren är väl
genomtänkta och nyanserade där mångfaldsbegreppets komplexitet och dess olika
dimensioner tas upp. Chef C säger ”Diversity to me has several different dimensions. It is not
just in terms of gender but includes other aspects as well, such as cultural background and
different experiences in life. It means a healthy mix of individuals to open up opportunities
that are usually not seen in less diverse areas.” Chef A har ett liknande synsätt på mångfald
och förklarar att ”De största delarna av mångfald har inte med utseendekategori att göra,
utan största delen av mångfald har med inre egenskaper hos människor att göra”. Agil coach
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A tar också upp olika dimensioner av mångfald och avslutar sitt resonemang med: ”Humans
are so multifaceted and seeing different people come to work together is a beautiful thing”.
På samma sätt som informanterna beskriver begreppet mångfald i sig som komplext betonar
även majoriteten att Spotifys mångfaldsarbete är omfattande. Flera parametrar behövs täckas
in för att inkludera attribut inom olika kategorier som sträcker sig från yttre till inre. Alla
nämner också att detta arbete är en process i ständig förändring. Det senaste året har största
förändringen varit att förbättra inkluderingsaspekten av mångfald och är något som numera
anses vara en självklar del i arbetet. Rekryterare A förklarar ”Det jag tycker är viktigt att säga
om mångfald är att det alltid finns två sidor av det, det är alltid mångfald och inkluderande.
Det ena funkar inte utan det andra”. Tidigare såg företaget enbart till att rekrytera personer
som var olika varandra och även om detta i de flesta fall fungerade bra skulle det visa sig att
en del av de nyanställda inte kände tillhörighet till gruppen på grund av de stora olikheterna.
Rekryterare D ger ett exempel där de anställt en kvinnlig utvecklare till ett team som enbart
bestod av män. Kvinnan valde att lämna företaget efter några månader då hon upplevt att hon
inte hittat sin plats och inte kände tillräcklig tillhörighet. Spotify arbetar nu med inkludering
genom att anordna sociala aktiviteter som de anställda har möjlighet att ta del av. Dessa
utgörs av bland annat diverse aktiviteter kring sport, matlagning, spelkvällar och resor som
företaget arrangerar. En annan viktig del är kommunikation där bland annat den anställde
varje vecka sitter ned med sin närmsta chef för att föra en dialog kring hur arbetet fungerar
och hur denne trivs. Även Agil coach A betonar vikten av att känna tillhörighet och berättar:
”Having a sense of belonging and designing or creating an environment where people feel
like they belong it is so important, it is like a primal instinct”.
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5. Diskussion
5.1 Orsaker bakom bortprioriterade attribut
Utifrån det faktum att Spotify medvetet fokuserar på vissa attribut följer också att andra
attribut bortprioriteras. Ett av de attribut som inte har prioriterats i syfte att uppnå mångfald är
ålder, medan kön, som också är ett demografiskt attribut, prioriterats högre. Detta lyfts av
informanterna som en exkluderande del av den egna kulturen, vilket till viss del motsäger
mångfaldsvisionen om att attrahera och välkomna alla typer av människor. Möjliga orsaker
till denna bortprioritering av åldersdiversifiering kan vara att produktens huvudsakliga
användare är unga och att det då kan vara fördelaktigt att ha en yngre arbetsstyrka som bättre
förstår användarnas behov. Därtill kan skillnaden i fokus för kön och ålder vara ett resultat av
att samhället samt medier främst lyfter diskussionen gällande jämn könsfördelning och inte
ger åldersdiversifiering samma utrymme.

5.2 Den transversala utmaningen
Den bild som informanterna förmedlar är främst en återgivning av den miljö som återfinns på
kontoret i Stockholm. Detta kontor är företagets största och antas likaså ha större möjlighet till
att påverka på grund av kortare kommunikationsvägar till ledningen. Då Spotify tillämpar ett
transversalt förhållningssätt till global mångfaldsstyrning är intentionen att även mindre
kontor ska kunna influera strategier och ta initiativ gällande mångfald. Kunskapen i
Stockholm är dock bristfällig gällande de initiativ som tas på företagets mindre kontor och
påvisar ett behov av att förbättra informationsflöden även med de mindre kontoren i
exempelvis São Paolo, Tokyo och Singapore. Utan tydlig återkoppling om hur
mångfaldsstrategierna anpassas lokalt riskerar värdefull kunskap för företaget att ignoreras.
Dessutom kan detta leda till att mindre kontor inte ser värdet i att ta initiativ kring mångfald
och således inte heller praktiserar en av företagets främsta värderingar.
5.3 Mångfaldsarbete i förändring
Från att Spotify initialt utgjordes av en relativt homogen grupp har synen på mångfald och
mångfaldsarbetet

förändrats

till

att

inkludera

allt

fler

aspekter.

Tidigare

har

inkluderingsaspekten negligerats vilket fick negativa konsekvenser i form av att anställda inte
upplevde tillhörighet på företaget. Med införandet av ”cultural add” har inkluderingsaspekten
blivit än viktigare för att olikheter mellan medarbetare ska främja innovation snarare än bli
grund för utanförskap och konflikt. De omfattande förändringar företaget genomfört på kort
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tid visar på att utformningen av mångfaldsarbetet är en kontinuerlig process som kräver
anpassning efter specifika förutsättningar. Spotify har gått från att ha en sluten företagskultur
skapad av unga vita svenska män till att sträva mot en miljö där olikheter hyllas. Likt visionen
om att vara pionjärer inom musikindustrin återspeglas företagets strävan att ligga i framkant
även inom dess mångfaldsarbete. Denna resa som Spotify har påbörjat kräver stora
investeringar vars effekter ännu är svåra att förutsäga. Mångfaldens aspekter är dynamiska
och mångfaldens definition och innebörd står inför fortsatt förändring där framtida
progression är att vänta.
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6. Slutsats
Studiens syfte är att kartlägga Spotifys befintliga arbetssätt gällande mångfald samt besvara
vilka attribut hos anställda som företaget anser viktiga för att uppnå mångfald. Nedan dras två
delslutsatser utifrån respektive frågeställning.
6.1 Delslutsats 1
Med stöd av analysverktyg A kan en första delslutsats dras med utgångspunkt i aspekterna
motiv, perspektiv och strategier samt global implementering. Spotifys motiv till att arbeta
med mångfald grundar sig i interna faktorer som förstärks genom en samverkan med de yttre
faktorer som påverkar företaget. Främst fem motiv till varför Spotify arbetar med mångfald
har identifierats, av vilka tre är interna och två externa. De interna motiven är att skapa en
framgångsrik produkt, leva upp till organisationens interna mångfaldsvärderingar samt
bibehålla en trivsam arbetsplats med låg personalomsättning och möjligheter till personlig
utveckling. De externa motiven är att agera etiskt och att påverka industrin till att få fler
kvinnor att söka sig till den. Spotifys perspektiv är att mångfald och olikheter skapar
möjligheter och framgång, något som dock bygger på att individen värderar mångfald och har
en vilja att lära sig mer om ämnet. Perspektivet utmynnar i en proaktiv strategi där olika
former av lärande utbyts i en process mellan enskilda medarbetare, företaget och industrin i
stort. I den globala strategiimplementeringen används ett transversalt förhållningssätt där
lokala dotterbolag och enskilda medarbetare ges möjlighet att påverka och anpassa
utformningen. Slutligen eftersträvar företaget en informell företagskultur och kommunicerar
strategierna genom praxis snarare än policy.
6.2 Delslutsats 2
Utifrån analysverktyg B kan en andra delslutsats dras gällande vilka attribut som anses bidra
till att uppnå mångfald på Spotify. Företaget fokuserar på vissa specifika attribut med det
övergripande målet att en heterogen grupp kan bidra till mer kreativitet och framgång. Ett
tydligt könsfokus finns etablerat på företaget och rekrytering av kvinnor är särskilt prioriterat.
Förutom yttre attribut värderar Spotify även olika bakgrunder och erfarenheter hos sina
anställda, vilket kopplar tillbaka till företagets mångfaldsvärderingar och syfte att skapa en
välkomnande arbetsplats. Slutligen anser Spotify att personlighetstyper utgör en viktig
dimension av mångfald då dessa kognitiva aspekter är direkt relaterade till gruppers dynamik
och prestation. Då välfungerande team kan skapa en bättre slutprodukt utforskar företaget i
nuläget fortsatta möjligheter med kognitiv mångfald.
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6.3 Begränsningar och förslag för framtida forskning
Undersökningen av Spotifys mångfaldsarbete gjordes i form av en kvalitativ fallstudie och då
fenomenet och kontexten var unika är resultaten och slutsatserna därmed inte möjliga att
generalisera. Liknande fallstudier kan därför göras på andra företag för att skapa en
jämförelsegrund i syfte att urskilja likheter och olikheter beträffande multinationella företags
mångfaldsarbete. En annan möjlighet är att genom generaliserbara studier skapa ramverk med
möjlighet till praktisk applikation inom mångfaldsstyrning. En ytterligare begränsning med
fallstudien är att de erhållna perspektiven främst kommer från företagets större kontor. Då alla
enskilda kontor ges möjlighet till anpassning av strategier kan det således inte med säkerhet
sägas att värderingen av olika mångfaldsattribut är återspeglad i alla länder. Dessutom är
ansatsen till att kategorisera olika attribut en möjlig begränsning. Det finns svårigheter med
att tydligt separera komplexa attribut från varandra utan en vedertagen vetenskaplig grund för
hur detta bör göras.
Ytterligare ett förslag är att vidareutveckla ramverk för hur multinationella företag kan arbeta
med mångfaldsstyrning på en global nivå. Därutöver är ett förslag att vidare undersöka den
kognitiva mångfaldens potential beträffande sammansättningen av välfungerande och
framgångsrika team. På grund av den mängd olika mångfaldsdefinitioner som existerar i
teorin och praktiken uppmuntras slutligen fortsatt utveckling av ett konceptuellt ramverk som
kan underlätta identifiering och kategorisering av attribut och således bidra till att lösa
mångfaldsekvationen.
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Bilaga 1 - Intervjufrågor
Upplägg innan intervju
•

Presentation av författarna och syftet med uppsatsen

•

Beskrivning av intervjuupplägg

•

Fråga om godkännande för ljudinspelning

•

Informera om rätten att vara anonym, inte svara på en fråga, avbryta intervjun, eller
avsluta medverkan

Intervjufrågor
Mångfaldsperspektiv, strategier och nivåer (frågor till samtliga informanter)
Berätta om din roll på Spotify
Berätta om din syn på mångfald
• Beskriv vad mångfald innebär för dig?
• Sedan du började arbeta på Spotify, hur har din syn på mångfald förändrats?
Berätta om Spotifys mångfaldsarbete
• Ge exempel
• Beskriv vad mångfald bidrar med på Spotify
• Hur märks mångfald av bland medarbetarna?
• Hur upplever du att dina medarbetare ser på mångfald?
• Hur påverkas du av Spotifys mångfaldsarbete i din yrkesroll?
Lokal möjlighet att påverka
Har du fått några direktiv från chefer eller ledning för hur du förväntas arbeta med mångfald?
• Hur kommuniceras de? Via policydokument eller informella informationsvägar?
Vilka möjligheter har du att påverka arbetet med mångfald i ditt egna arbete?
• Framför du förslag och idéer till din chef gällande mångfaldsarbete?
• Om ja, berätta mer om hur det gått till och hur förslaget mottogs
• Hur ser processen generellt ut om man som medarbetare vill komma med förslag och
ideér?
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Motiv till mångfald
Vad anser du att Spotify vill uppnå med att arbeta strategiskt gällande mångfald?
Påverkas ditt förhållningssätt gentemot mångfald främst av den externa eller interna miljön?
Exempel på extern miljö är från kunder, leverantörer eller lagstiftning, medan den interna
miljön inkluderar medarbetare eller chefer som förespråkar mångfald.
Mångfald och grupprestation, nivåer av mångfald
Berätta om de egenskaper som du tror är viktigast för att skapa en så välfungerande grupp
som möjligt
• Varför anser du att dessa egenskaper är viktiga?
• Berätta om din syn på mångfald i relation till grupper och grupprestation
Rekryterare- ytterligare intervjufrågor
Hur arbetar ni med mångfald vid rekryteringsprocessens olika steg?
Har ni uttalade mål och riktlinjer som ni följer för att uppnå mångfald?
•

Om ja, hur arbetar ni i praktiken för att nå dessa mål?

I vilket skede i rekryteringsprocessen kommer mångfaldsaspekten in?
På vilka kontor har Spotify rekryterare?
Ser processen likadan ut på Spotifys andra kontor?
Agile coach- ytterligare intervjufrågor
Vad innebär ditt jobb som agile coach?
Vilka egenskaper tror du att viktigast för att skapa en så välfungerande grupp som möjligt?
Utifrån dina erfarenheter, vilken påverkan har mångfald för prestation och dynamik inom
gruppen?
Produktchef - ytterligare intervjufrågor
Vilka egenskaper tror du att viktigast för att skapa en så välfungerande grupp som möjligt?
Utifrån dina erfarenheter, vilken påverkan har mångfald för prestation och dynamik inom
gruppen?
Hur arbetar Spotify med mångfald utifrån ett ledningsperspektiv?
Kommunicerar ni chefer sinsemellan gällande mångfaldstrategier?

	
  

•

Om ja, utveckla hur

•

Både i Sverige och globalt?
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Global mångfaldschef - ytterligare intervjufrågor
Vad innebär ditt jobb som diversity manager?
Vilka egenskaper tror du att viktigast för att skapa en så välfungerande grupp som möjligt?
Utifrån dina erfarenheter, vilken påverkan har mångfald för prestation och dynamik inom
gruppen?
Hur arbetar Spotify med mångfald utifrån ett ledningsperspektiv?
•

Vilka är delaktiga?

•

Hur ser processen ut för att utarbeta mångfaldsstrategier?

Används policys och strategier genomgående inom organisationen eller har andra kontor
möjlighet att självständigt utforma dessa?
•

Vilka möjligheter har chefer i andra länder att påverka mångfaldstrategierna?

Hur sker kommunikationen gällande mångfaldstrategier mellan olika länder?
•

	
  

Följs det upp?
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