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Abstrakt 
Kandidatuppsats i Företagsekonomi III - Organisation & Ledarskap 15 hp 

Ekonomihögskolan Linneuniversitetet Kalmar 

 

Författare:  Elin Holm & Sara Sari 

Handledare:  Inessa Laur 

Examinator:  Mikael Lundgren 

 

Titel:  Kulturell mångfald: Att leda olikheter - En kvalitativ studie om ledarskapets roll för 

mångfaldsarbete 

 

Syfte : Studien syfte är att bidra med en ökad förståelse för hur kulturell mångfald inom 

organisationer kan tillvaratas som resurs av ledare. Syftet är även att skapa en förståelse för 

de olika faktorer som påverkar hur kulturell mångfald hanteras och hur ledarskapet kan 

användas som verktyg för ett positivt mångfaldsarbete. 

 

Metod:  En kvalitativ studie med en induktiv ansats. Tre fallstudier har genomförts inom två 

universitet samt ett statligt konsultbolag där sammanlagt sex personer har intervjuats.  

 

Slutsats:  Ledarskapet bör vara situationsanpassat eftersom kulturell mångfald inom en 

organisation betyder en stor del förändringar och olikheter. Kulturell mångfald kan snarare 

utgöra ett hinder än en resurs om ledare inte vet hur de ska arbeta med och hantera 

mångfalden. Ledare behöver verktyg för mångfaldsarbetet vilket kan anskaffas på olika sätt, 

exempelvis genom utbildningar, praktiska seminarier eller arbetsplatsmöten där 

kommunikation och mångfald kan diskuteras. Mångfaldsarbete kan och bör bedrivas på olika 

sätt beroende på organisation, men det måste oavsett ske kontinuerligt och på flera nivåer. 

Det krävs ett aktivt arbete från organisationens ledare för att skapa och bibehålla en 

medvetenhet kring organisationens kulturella mångfald och därför bör mångfaldsarbete ses 

som en långsiktig investering.  

 

Nyckelord:  Kulturell mångfald, ledarskap, mångfaldsarbete, organisation.  
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Abstract 

Bachelor Thesis in Business Administration III - Organization & Leadership 15 hp 
School of Economics at Linnaeus University of Kalmar 
 
Authors:  Elin Holm & Sara Sari 
Supervisor:  Inessa Laur 
Examinator:  Mikael Lundgren 
 
 

Title:  Cultural diversity: To lead differences - A qualitative study about the role of leadership 
in  workforce diversity 
 
Purpose:  The purpose of the study is to contribute to an enhanced understanding for how 
cultural diversity within organizations can be utilized as a resource by leaders. The purpose is 
to also create an understanding for the different factors that can affect how cultural diversity 
is managed and how leadership can be used as a tool for positive outcomes in diversity.  
 
Methodology:  A qualitative method has been used with an inductive approach. Three case 
studies were implemented, two were conducted in two Swedish universities and one was 
conducted in a public consulting company. The case studies had an amount of six people in 
total that were interviewed.  
 
Conclusion:  Leadership  should be situational because cultural diversity within an 
organization mean a great deal of changes and differences. Cultural diversity can therefore 
rather be a hindrance than a resource if the leader doesn’t know how to work with and 
manage the diversity that exists. The leader needs tools in order to work with diversity and it 
can be obtained through different ways, such as; educations, practical seminars or meetings 
where communication and diversity is discussed. Diversity can and should be managed in 
different ways depending on organization, it has to be done continuously and on different 
levels. An active working process is therefore needed from the leaders of the organization in 
order to create and maintain a consciousness around the cultural diversity of the organization 
and hence see diversity as a longterm investment.  
 
 
Keyword:  Cultural diversity, leadership, diversity, organization. 
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1 Inledning 
Denna studie fokuserar på ledarskap inom mångkulturella organisationer. Uppsatsen inleds          

med en bakgrundsbeskrivning av ämnesområdet kulturell mångfald, vårt studieobjekt         

bakgrund, följt av en problemdiskussion som ringar in det teoretiska och praktiska            

problemet. Kapitlet avslutas med studiens problemformulering samt syfte. 

  

1.1 Bakgrund 

  

Begreppet mångfald spreds inom svensk organisationsforskning på 1990-talet och definieras          

oftast kortfattat som människor med olika bakgrunder, egenskaper och förmågor som måste            

samarbeta inom en organisation eller i andra sammanhang (Rönnqvist, 2008). Sedan början            

av 1990-talet har mycket förändrats i samhället till följd av globalisering, invandring och             

internationalisering. Effekterna av de senaste kvartsseklets samhällsförändringar som skapat         

en kulturell mångfald präglar svenska organisationers vardag och omvärld. Enligt SCB           

(2015) utgör andelen utrikes födda i arbetsför ålder cirka 17 procent av den svenska              

befolkningen år 2015. Det är således en förhållandevis stor del av den svenska befolkningen              

som idag har en annan kulturell bakgrund. 

  

Mångfald kan beskrivas och studeras ur olika teoretiska och demografiska perspektiv, varav            

de stora områdena är genus, generation och kultur. Den här studien har avgränsats till              

kulturell mångfald på arbetsplatsen där utländsk bakgrund inte avgränsas till en geografisk            

plats, utan rent generellt till individens kulturella bakgrund. 

  

Ledarskapsperspektivet på mångfald, “managing diversity”, i den här uppsatsen benämnt          

som mångfaldsarbete , har enligt Widell och Mlekov (2013) sitt ursprung i USA och handlar              

om affärsstrategier. Liksom i USA är det även i Sverige knutet till globalisering såväl som               

demografisk utveckling (a.a.). Mångfald i arbetslivet har sina ekonomiska fördelar vilket           

organisationer alltmer börjar förstå och intressera sig för vad gäller ett mer effektivt             

tillvaratagande av mänskliga resurser (a.a.). 
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Eftersom mångfaldsbegreppet på senare tid har fått nya betydelser i Sverige har begreppet             

därmed blivit mer sammankopplat med idén om att organisationer bör eftersträva en mer             

diversifierad arbetsstyrka för att bli framgångsrika (Rönnqvist, 2008). Idén har enligt           

Rönnqvist (2008) fått sig en spridning bland forskare såväl som konsulter, i organisationer             

som verkar både i det privata näringslivet och i den offentliga. 

  

Att arbeta och leda med mångfald kräver förståelse för olikheter bland medarbetare, ett             

kommunikativt ledarskap, flexibilitet och tålamod då det är en lång process med många             

faktorer att ta hänsyn till. Demografiska förändringar i det svenska samhället är en pågående              

process och utgör därmed en stor påverkan på den svenska arbetsmarknaden och arbetslivet.             

Det här innebär således att organisationer måste kunna anpassa sig till förändrade            

förutsättningar på längre sikt (Rönnqvist, 2008). 

  

Ledarskap har enligt Fägerlind (2012) en stor påverkan på hur väl en arbetsplats lyckas med               

sitt mångfaldsarbete. Rönnqvist (2008) argumenterar för vikten av ledares engagemang för att            

en möjlig förändring i organisationen ska kunna ske, vilket enligt henne anses vara en              

avgörande faktor för ett bra mångfaldsarbete. 

  

De organisationer inom vilka mångfaldsarbetet och ledarskapet har undersökts är statliga           

ALMI Företagspartner samt två svenska universitet, vilka kommer att benämnas i texten som             

universitet X och universitet Y . De valda organisationernas olikheter visar sig främst i att de               

har olika verksamhetsmål, där ALMI först och främst är vinst- och tillväxt drivna och där               

universiteten är kunskapsdrivna. 

  

1.2 Problemdiskussion 

  

Den samhällspolitiska retoriken kring kulturell mångfald inom organisationer antyder att det           

blir allt viktigare med mångfaldsarbete och diskussionen fokuseras ofta kring organisationers           

ansvar mot samhället och vikten av en ökad tolerans (Rönnqvist, 2008). Kulturell mångfald             

bör dock också ses som en resurs för organisationer, inte endast som ett ansvar. Människor               

med olika kulturella bakgrunder har olika kompetenser och livserfarenheter som är unika och             

attraktiva för svenska organisationer. I den mångfacetterade organisationsmiljö som de allra           
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flesta organisationer har idag ställs det allt högre kravet på ledarskapet. Vi ser därför att               

mångfald är en ledarskapsfråga och ett relevant ämne som bör studeras. Ledarskapet är             

centralt och avgörande för att medarbetare med olika kulturell bakgrund ska kunna utvecklas             

på arbetsplatsen och därmed nyttja sina fulla resurser (Rönnqvist, 2008). 

  

Andelen medarbetare med en utländsk bakgrund ökar allt snabbare inom svenska           

organisationer vilket gör det svårt för en organisationsledare att inte vara ställningstagande i             

diskussionen om mångfald, dess innebörd, hinder och möjligheter. Idag har många           

organisationer en strategi för hur det ställer sig till mångfald på arbetsplatsen (Lahdenperä,             

2011). Samtliga organisationer som vi studerar har en eller flera nedskrivna policies för hur              

man ska arbeta med mångfald. Vi ser däremot att en djupare förståelse för varför det är                

viktigt att arbeta med mångfaldsfrågor förbises, vilket är det praktiska problemet som vi har              

uppfattat.  

  

För att de grundläggande värderingarna som en mångfaldsstrategi bygger på ska kunna nå             

fram till samtliga inom organisationen, krävs en bra kommunikation mellan ledare och            

medarbetare (Nilsson & Waldermason, 2016). Det kan dock vara svårt för ledare att veta hur               

de ska bemöta och leda medarbetare som har en annan bakgrund än den egna. När ledare och                 

medarbetare med olika kulturell bakgrund och olika oskrivna kulturella         

kommunikationsregler möts kommer samspelet inte riktigt att stämma (a.a.). Om ledaren           

saknar kunskap, verktyg och erfarenheter av mångfaldsarbete kan det uppstå situationer där            

minoriteter på arbetsplatsen måste anpassa sig till majoriteten, istället för att skapa samspel             

och balans. Förståelse, acceptans och insikter är därför grundläggande för att få medvetenhet             

om att mångfald skapar mervärde för organisationer och hur ledare arbetar för att skapar              

mervärde. Det är därför betydelsefullt och teoretiskt relevant att analysera hur medarbetare            

uppfattar att ledare leder och kommunicerar med sina medarbetare och hur de kan bemöta de               

utmaningar som kulturell mångfald innebär. 

  

För att mångfaldsarbetet ska bli effektivt krävs även ett engagemang från alla medarbetare             

inom organisationen. Trygghet, inkluderande och öppenhet är en av många faktorer som kan             

skapa förtroende för att medarbetare och ledare ska kunna samarbeta och åstadkomma            

effektiva resultat för organisationen. 
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Att investera i mångfald innebär en viss risk när organisationens personalstyrka blir mer             

dynamisk och oförutsägbar. Som ledare i en mångkulturell och multietnisk organisation är            

det viktigt att vara beredd på att ompröva värderingar och ställningstaganden och att även ha               

beredskap för att handskas med olika kulturmöten och förändringar (Lahdenperä, 2011).           

Mångfaldsarbetet ser vi som en kontinuerlig process och inte ett problem med en lösning. En               

utmaning för många organisationsledare ligger i hur de ska koppla verksamhetsmål och            

affärsnytta till mångfaldsarbetet och vilka insatser som bör göras för att all kompetens som              

finns inom organisationen ska komma till nytta (Lahdenperä, 2011). Det har gjorts en mängd              

studier om mångfald inom organisationer med fokus på arbetsresultat, men det finns dels en              

tendens till motsägelser mellan studierna och dels en avsaknad av aktuella studier som tar              

hänsyn till den modern organisationens komplexitet. 

  

Mångfald och förmågan till organisatoriskt lärande om diverse olikheter inom arbetsgrupper           

genom ledarskap är vitalt för att kunskapsdrivna organisationer ska fortsätta växa och            

utvecklas, internt såväl som externt (Fägerlind, 2012). Att leda och hantera olikheter kan             

därför för många ledare inom organisationer vara en krävande process, tidsmässigt såväl som             

resursmässigt, dock är det ett arbete som måste utföras för att skapa en mer inkluderande               

arbetsplats där rätt kompetens stannar och växer. Tidigare forskning har visat att personer             

med olika bakgrunder och erfarenheter har en tendens att betrakta problem från olika             

synvinklar och perspektiv (Ferris, Frink & Galang, 1993). Ökad kreativitet och effektivitet            

bland kulturellt heterogena arbetsgrupper har påvisats även påvisats i dessa studier (a.a.). Det             

finns dock även forskning som visar att kulturellt homogena grupper är mer effektiva, vilket              

ger oss en motsägelsefull bild av det aktuella forskningsläget. Vi anser därför att det är               

teoretiskt relevant att studera ledarskapets roll för mångfaldsarbetet och hur ledare arbetar för             

att ta till vara på det humana kapitalet som en resurs. 
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1.3 Problemformulering 

  

-          Vad innebär mångfald som resurs för organisationer? 

- Hur arbetar ledare inom organisationer för att ta vara på kulturell mångfald bland              

medarbetarna? 

  

1.4 Syfte 

  

Studiens syfte är att undersöka hur ledare arbetar inom organisationer som innehar en 

kulturell mångfald bland medarbetarna. Undersökningen genomfördes för att bidra med en 

ökad förståelse för hur kulturell mångfald bland medarbetarna kan tillvaratas för att stärka 

organisationen internt såväl som externt. Vidare skapas även en förståelse för de olika 

faktorer som påverkar hur kulturell mångfald hanteras och hur ledarskapet kan användas som 

verktyg för ett positivt mångfaldsarbete. 
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2. Begreppsnyckel 

I det här kapitlet beskriver vi kortfattat för att underlätta för läsaren hur vi använder och                

definierar viktiga begrepp i uppsatsen. 

  

2.1 Utländsk bakgrund 

  

Med “utländsk bakgrund” menar vi med hänsyn till uppväxt både geografisk och/eller             

familjemässig bakgrund utanför Sverige. Vi förbehåller oss att inte avgränsa definitionen till            

hur stark den kulturella bakgrunden är. Vi går heller inte närmare in på den kulturella               

betydelsen, dess precisering eller hur den kulturella bakgrunden påverkar individen då fokus            

ligger på mångfald i sin helhet för organisationen. I vissa delar av uppsatsen benämns              

utländsk bakgrund som “annan kulturell bakgrund” då vi exempelvis talar om två personer             

där båda har “utländsk bakgrund”. Definitionen av annan kulturell bakgrund i det            

sammanhanget är den samma som ”utländsk bakgrund”. Vi förbehåller oss likaså att inte             

specificera vad “svensk bakgrund ” är och innebär, även här med avseende att inte närmare              

studera de kulturella innebörderna. Vem som har “svensk bakgrund” och vem som har             

“utländsk bakgrund” är därför närmast ointressant för studien då vi endast studerar mångfald             

i sin helhet och hur ledare arbetar med detta. 

  

2.2 Kulturell mångfald 

  

Med “kulturell mångfald” menar vi när flera individer inom organisationen har olika kulturell             

bakgrund enligt definitionen ovan. 

2.3 Mångfald 

  

När termen “mångfald” används i uppsatsen menas mångfald i bred mening, det vill säga en               

sammansättning av personer med olika egenskaper, bakgrunder, kön, ålder, etnicitet, kultur           

eller andra faktorer. Termen mångfald används som ett paraplybegrepp men alltid med            

implikationen att kulturell mångfald är inräknat. 
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2.4 Mångfaldsarbete 

  

Vi definierar “mångfaldsarbete ” som den process där ledare aktivt arbetar för att möjliggöra             

att organisationen ska kunna ta till vara på den fulla kompetens som medarbetare med olika               

kulturell bakgrund besitter. Mångfaldsarbete använder vi som paraplybegrepp där olika          

strategier och arbetssätt kan ingå, beroende på organisation, syfte och ledarskap. Kriteriet för             

att vi ska benämna ett arbetssätt som mångfaldsarbete är att det ska bedrivas medvetet. 
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3 Metod  
I följande kapitel kommer vi att presentera vilka metoder som valts och hur de ligger till                

grund för forskningsprocessen. Kapitlet inleds med att presentera vår pilotstudie, följt av            

forskningsproblemets karaktär, forskningsansats, strategi och undersökningsdesign. Vi       

beskriver sedan hur datainsamlingen har genomförts och hur materialet tolkas.          

Avslutningsvis diskuteras undersökningens tillförlitlighet samt etiska frågor. 

  

3.1 Forskningsproblemets karaktär 

  

Forskningsproblemet undersöks med en kvalitativ metod och en induktiv ansats. Hur           

forskningsproblemet betraktas kommer till stor del att avgöra hur studien genomförs (Wallén,            

1996). För att välja en lämplig metod bör vi ta hänsyn till problemets karaktär.              

Forskningsproblemet i den här studien är en praktisk iakttagelse av att många organisationer             

har en medvetenhet kring mångfald, men inte arbetar med mångfald som en kontinuerlig,             

synlig process i verksamheten. Vid identifikationen av forskningsproblemet kunde         

svårigheterna härledas till den organisatoriska analysnivån vilket mynnade ut i vår           

problemformulering. Det som studeras inom organisationerna är ledarskapet i förhållande till           

det kulturella mångfaldsarbetet och hur det påverkar organisationen. När de specifika           

företeelserna som ska studeras har identifierats görs avgränsningar och val av variabler i             

studien (Wallén, 1996). För att veta om ett forskningsproblem är lämpligt eller inte krävs det               

vissa förkunskaper (a.a.). I vårt fall skapades den föreliggande kunskapen genom en            

pilotstudie, vilket beskrivs i ett separat kapitel, samt tidigare studier kring ämnet organisation             

och ledarskap. En studie påbörjas aldrig utifrån ett tomt medvetande utan härstammar från de              

antaganden, erfarenheter, begrepp och teorier som forskaren bär med sig (Merriam, 1994).  

  

 3.1.1 Induktiv ansats 

  

En induktiv ansats innebär att man drar slutsatser från regelbundenheter i studiens            

undersökningar och generaliserar dem (Wallen, 1996). Teorin är resultatet av en studies            

observationer och intervjuer samt tolkningar av dessa (Bryman & Bell, 2011). Studien utgår             
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ifrån en observation i verkligheten, som undersöks för att dra en slutsats vilket leder till en).                

teoribildning (Olsson & Sörensen, 2011). Denna ansats avser alltså att upptäcka och utforska             

teorins möjligheter, snarare än att verifiera och testa den vilket en deduktiv ansats ämnar göra               

(Merriam, 1994). En deduktiv ansats är explorativ och drar slutsatser från företeelser vilket             

leder till en utveckling av redan existerande teori (Olsson & Sörensen, 2011; Merriam, 1994).              

För att ha en deduktiv ansats krävs således en litteraturgenomgång innan fältstudier blir             

aktuellt, till skillnad från den induktiva ansatsen där litteraturgenomgången sker parallellt           

med fältstudier och ger stöd åt teorier som grundas i empirin (Glaser, 1978). Därför lämpas               

sig en induktiv ansats väl för vår studie där vi arbetat fram teorin genom fallstudier som                

genomförts parallellt med litteraturstudier för att komma fram till en tolkning och en slutsats.              

En djupare kunskap skapas om ämnet först efter att teorin är tillräckligt utvecklad, för att inte                

resultatet ska påverkas för mycket av tidigare forskningsresultat (Glaser, 1978). Även en            

induktiv ansats innehåller dock ett visst mått av deduktion (Bryman & Bell, 2011). Vid en               

induktiv ansats bör man ha i åtanke att teorin som beskrivs i slutsatsen bör innehålla mer än                 

vad det empiriska materialet redovisar, det vill säga att slutsatsen bör lyfta resonemanget till              

en mer abstrakt nivå för att vara av vetenskapligt intresse (Wallen, 1996). 

  

  

3.2 Forskningsprocess 

  

Vi har valt att göra en kvalitativ studie med en induktiv ansats. För att få en överblick och                  

förståelse för vilka steg som är avgörande i en forskningsprocess delas förloppet upp i stegvis               

relevanta punkter (Merriam, 1994). Dessa punkter finns representerade i detta metodkapitel.           

Vid valet av forskningsmetod har vi reflekterat över målsättningen med uppsatsen och dess             

disposition, samt vilka steg i processen som är viktiga för att kunna nå en relevant slutsats                

med koppling till syftet. Metodvalet kräver precision och eftertanke med avsikt att hitta rätt              

tillvägagångssätt för det ändamål som eftersträvas, i detta fall hur ledare arbetar inom med              

fokus på kulturell mångfald. Forskningsprocessen är dock inte rak och entydig utan består av              

olika vägval och omarbetningar (Fejes & Thornberg, 2015). Metoden som används sätter ett             

riktmärke för hela studien och präglar även slutsatsen. Valet av metod bör ta hänsyn till hur                

empiri bäst kan produceras och tolkas (Alvesson, 2011). 
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3.2.1 Pilotstudie  

  

En förstudie kan vid kvalitativ forskning genomföras med avsikt att identifiera egenskaper i             

processer inom fältet (Olsson & Sörensen, 2011). Vi har genomfört en pilotstudie i form av               

en fältstudie för att skapa oss en översiktlig bild av hur ämnets problematik kommer till               

uttryck i praktiken. Pilotstudier på fältet används för att utveckla, testa och definiera den              

planerade huvudstudiens frågor och metoder (Yin, 2014). Vår pilotstudie utfördes genom           

intervjuer med Kalmar Kommuns integrationsutvecklare Hashim Gashi och        

Linneuniversitetets samverkansakoordinator Elin Lindqvist . Dessa intervjupersoner utsåg vi        

till pilotstudien med hänsyn till deras omfattande erfarenheter som de erhållit genom arbete             

med mångfalds- och integrationsfrågor inom sina nätverk. Pilotstudien används som stöd i            

orienteringen kring det praktiska problemet, att mångfaldsarbete inte är en synlig process            

inom organisationer trots att det finns en medvetenhet. Pilotstudien användes därefter för att             

kunna förfina intervjufrågorna till huvudstudien. Data som samlas in vid en pilotstudie            

används inte i huvudstudien (Yin, 2014). 

  

2.3 Kvalitativ forskningsstrategi 

  

Kvantitativ forskning vill finna svar på ett fenomens frekvens eller hitta dess förekomst,             

medan kvalitativ forskning vill finna fenomens innebörd och mening (Widerberg, 2002). Vi            

anser därför att det faller sig naturligt för oss att använda en kvalitativ forskningsstrategi              

eftersom vi sökt svar på frågor som “hur ” ledarskapet kommer till uttryck snarare än hur ofta                

eller hur mycket det kommer till uttryck. Stegen som en kvalitativ studie ofta följer börjar               

med en problemformulering, följt av val av forskningsobjekt och metod, insamling av data,             

tolkning- och teoretiskt arbete och avslutningsvis en slutsats (Bryman & Bell, 2011). Det är              

enligt Wallèn (1996) viktigt att kvalitativa studier motiveras väl då de kan verka oprecisa,              

subjektiva och inte testbara vilket kan tyckas vara meningslöst. Kvalitativa studier kommer            

dock väl till pass när företeelser inom fall är exempelvis vaga, mångtydiga eller             
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känslomässigt laddade (Wallén, 1996). Kvalitativ forskning vill finna samband mellan olika           

företeelser, beskriva ett problems karaktär eller undersöka dess egenskaper (Widerberg,          

2002). En kvalitativ strategi ger ett djup och ett fokus som en kvantitativ strategi inte ger.                

Tonvikten i en kvalitativ forskningsstrategi återfinns i hur deltagarna uppfattar och tolkar            

verkligheten, som är ständigt föränderligt genom individernas skapande och konstruerande          

(Byman & Bell, 2011). 

  

Vid den kvalitativa forskningsstrategin grundar sig analysen och integrationen av teorin på            

tolkningar av den insamlade data, snarare än att ha teorin som utgångspunkt (Bryman & Bell,               

2011). Kvalitativa fallstudier är bundna till tidigare teorier vilket utgör det teoretiska            

ramverket som studien härleder till i analysen (Merriam, 1994). Närhet till           

forskningsproblemet gör forskaren mer eller mindre subjektiv (Olsson & Sörensen, 2011). Vi            

har själva tagit kontakt med intervjupersonerna vilket gör att vi blir delaktiga som en              

mänsklig variabel i undersökningen, något som senare diskuteras i kapitlen om datainsamling            

samt tillförlitlighet. 

  

3.4 Undersökningsdesign 

  

Med undersökningsdesign menas vilken “ritning”, eller metodiskt angreppssätt som används          

för studien (Merriam, 1994). Huvudsyftet med designen är att minska risken att en situation              

uppstår där den insamlade data inte belyser undersökningens problemformuleringar (Yin,          

2014). Enligt Yin (2014) bör designen av undersökning utgå från tre kriterier vilka är (a)               

vilken typ av problemformulering har man, (b) om undersökningssituationen bör vara           

kontrollerad eller okontrollerad och (c) om fokus ligger på nutida eller historiska företeelser.             

Kriterierna som väljs bör oavsett typ av problem kunna kopplas till någon form av teoretisk               

relevans (Merriam, 1994). Den teoretiska relevansen för vår undersökning diskuteras i den            

inledande problemdiskussionen, där även den praktiska relevansen för studien nämns. Vi har            

fastställt att svaren på kriterium (a ) är “hur ”, kriterium (b ) är” Delvis/Semi ” och kriterium (c )               

är “Nutid ”. När det är klarlagt vad forskningskriterierna är kan frågor definieras utifrån             

studiens syfte, vilket i sin tur avgör vilken design undersökningen bör ha (Merriam, 1994). 
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3.4.1 Val av fall 

  

Fallen i vår studie består av tre organisationer som bedriver ett kunskapsintensivt arbete.  

Vi har valt att studera ALMI företagspartner AB i Kalmar , samt Universitet X och Universitet               

Y som beskrivs i bakgrunden. Universiteten förblir anonyma i studien då det finns etiska              

problem med att röja deras identitet i med tanke på vår position som studenter. Vi anser att                 

anonymiteten gav oss större utrymme att fråga om känsliga ämnen inom studien.            

Organisationernas gemensamma intresse av att förmedla kunskap är inte avgörande för           

studien men det underlättar vår tolkning av ledarskapet och kulturell mångfald. Vi vill skapa              

förståelse för ledarskapet inom organisationerna genom att ta reda på hur ledarna och             

ledarskapet uppfattas av medarbetarna. Det första fallet som studerades var ALMI som vi             

sedan tidigare har kännedom om, vilket gjorde oss intresserade av deras organisation i             

förhållande till vårt forskningsproblem. Universitet X och Universitet Y utsågs som möjliga            

analysenheter ungefär samtidigt efter att vi kommit fram till att universitetsorganisationer           

utgör lämpliga fall för vår studie. 

  

Avgränsningen till kunskapsintensiva organisationer gjordes efter en bedömning att         

forskningsproblemet kan belysas väl i organisationer där människan är den främsta resursen.            

Vi avser dock inte att specifikt dra slutsatser kring kunskapsintensiva organisationer, utan har             

valt denna typ av organisation av anledningen att de möjligtvis kan dra nytta av många typer                

av kompetenser bland medarbetarna vilket vi finner intressant. De tre organisationer som            

undersöks förutsätter vi har en organisatorisk medvetenhet om människan som resurs och            

dess vikt för arbete och resultat, vilket anser underlättade forskningsprocessen. I           

kunskapsintensiva organisationer där stora delar av personalstyrkan är självdrivna är det av            

extra stor vikt att integrationen bland medarbetarna samt i förhållande till ledningen sker i              

samspel, vilket är anledningen till att vi finner just dessa organisationer intressanta. 
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3.4.2 Fallstudie med flera analysenheter 

  

Ett praktiskt problem som kan kopplas till en specifik grupp eller företeelse studeras oftast              

genom fallstudier (Merriam, 1994). En undersökningsdesign i form av fallstudier ämnar           

komma nära inpå forskningsproblemet och har större möjligheter att fånga upp information            

som andra undersökningsdesigner med snävare fokus missar (Merriam, 1994). När vi som vi             

frågar oss hur en företeelse yttrar sig kan det bli problematiskt om vi väljer en design som                 

möjliggör att vital information förbises i undersökningsprocessen. Problemet fokuseras och          

avgränsas istället vid fallen och dess roll i undersökningen. Fokus vid fallstudier ligger på en               

nutida företeelse som undersöks med minimal inverkan på studieobjektet som möjligt från            

forskarna i själva undersökningssituationen (Yin, 2014). 

  

Vi genomför multipla fallundersökningar parallellt vilket innebär att vi analyserar flera           

enheter från olika fall. Genom att studera flera analysenheter ökar sannolikheten att det är              

möjligt att göra vissa generaliseringar i slutanalysen (Merriam, 1994). När flera fall            

analyseras individuellt görs abstraktioner från varje fall för att bygga upp en förklarande teori              

till specifik företeelse, samtidigt som en heltäckande analys görs genom att även beskriva             

unika aspekter i varje fall (a.a.). Eftersom vi har använt oss av en kvalitativ, induktiv ansats                

går undersökningen ut på att förstå olika företeelser inom forskningsproblemet genom att            

jämföra de olika fallen. 

  

Det är viktigt att vid fallstudier välja fall som kan utgöra exempel på en mer omfattande och                 

allmän nivå, eller som på något vis kan leda till generella slutsatser kring             

forskningsproblemet (Widerberg, 2002). Det är fallstudiens kanske största fördel, att skapa           

förståelse kring en företeelse för ett tillämpande ändamål, vilket i sin tur kan användas i               

praktiken (Merriam, 1994). Fallstudien som undersökningsdesign lämpar sig väl då studiens           

ämnar att vara praktisk tillämpbar efter vidare forskning. 
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3.4.3 Urval inom fallen 

  

När urvalet av deltagare från varje fall görs finns det flera aspekter att ta hänsyn till. De två                  

grundläggande typerna av urval enligt Merriam (1994) är sannolikhetsurval och          

icke-sannolikhetsurval . Sannolikhetsurval innebär ett slumpmässigt och oberoende urval som         

gör det möjligt att generalisera resultatet av studien, vilket är användbart vid kvantitativa             

studier (a.a.). Vår kvalitativa undersökning gav även resultat som gått att analysera men inte              

främst på en generell nivå. Istället för att generera statistik svarar vi på frågorna hur och                

varför ledarskap yttrar sig på ett visst sätt. Vi gör alltså ett icke-sannolikhetsurval eftersom              

deltagarna väljs med en specifik målinriktning. Ett icke-sannolikhetsurval urval baseras på en            

ändamålsenlig utgångspunkt (Patton, 2002). Deltagarna i dessa fallstudier är därmed          

medvetet valda med hänsyn till uppsatsens ändamål. För att få trovärdiga resultat krävs             

således att kriterierna för urvalet beskrivs (Merriam (1994). Kriterierna för vårt urval är             

position inom organisationerna, hierarkisk och ansvarsmässigt, samt den kulturella         

bakgrunden. Det viktigaste i urvalet vid en fallstudie är att samtliga deltagare har förmåga att               

ge en unik insikt och bidra med förståelse kring forskningsproblemets frågor (Merriam,            

1994). Våra deltagare har sökts upp och valts ut efter tips och rekommendationer från              

nyckelpersoner inom organisationerna som undersöks samt i våra egna nätverk med           

kännedom om forskningsfältet, allt efter studiens gång. 

  

3.4.4 Deltagare 

  

Studien består av intervjuer med två deltagare från ALMI , tre deltagare från Universitet X och               

en deltagare från Universitet Y . Det relativ jämna antalet deltagare vid varje fall gör att vi får                 

en så balanserad empiri som möjligt med tanke på tidsramen för undersökningen i relation till               

en uppskattning av ungefär vad vi vill få ut av intervjuerna. Hur många som bör intervjuas                

beror dels på undersökningens perspektiv men även hur väl deltagarna täcker           

forskningsproblemet (Thomasson, 2010). I en studie med mellan fem och tio deltagare bör             

varje intervju kunna bidra med en unik reflektion på ämnet (a.a.). 

  

18 



På ALMI har två affärsutvecklare intervjuats samt observerats, vilka i uppsatsen benämns            

som Företagsrådgivare A1 och Företagsrådgivare A2 . Företagsrådgivare A1 är         

affärsutvecklare med fokus på företagare med utländsk bakgrund och han har även själv sin              

bakgrund i utrikes. Företagsrådgivare A2 är affärsutvecklare med fokus på Svenska företag            

som vill expandera internationellt och hon har en etniskt svensk bakgrund. På vardera             

Universitet X och Universitet Y har en operativ medarbetare intervjuats, vilka i empirin             

benämns som Projektassistent X1 och Lektor Y1 . Dessa två personer har utländsk bakgrund.             

Projektassistent X1 arbetar med olika projekt på Universitet X . Lektor Y1 forskar och             

föreläser på Universitet Y. På Universitet X har även två medarbetare som arbetar med              

stödfunktioner och som har väsentlig insyn i organisationen intervjuats och observerats, vilka            

i empirin benämns som Personalvetare X2 och Personalvetare X3 . Personalvetare X2 har            

arbetat på Universitet X i över tio år, arbetar inom ett brett område, har väsentlig insyn i                 

frågor som rör alla medarbetare och hon är etniskt svensk. Personalvetare X3 har liknande              

arbetsuppgifter som Personalvetare X2 samt att hon föreläser. Personalvetare X3 har en            

utländsk bakgrund. 

  

3.4.5 Externt bortfall 

  

Oavsett vilken forskningsdesign som används finns det alltid en risk för bortfall av data              

(Wallén, 1996). Vid fallstudier finns en risk för bortfall av deltagare vilket kallas för externt               

bortfall (a.a) Om studien är kvalitativ kan bortfallet av en specifik person göra stor skillnad               

vilket vi tar i akt vid urvalet av fall och deltagare. Bortfallet kan ske om det inte finns tillfälle                   

att undersöka vissa av de utvalda enheterna, eller om det inte går att få tag i vissa deltagare                  

(Wallén, 1996). I vårt fall råkade vi ut för ett visst externt bortfall dels då ALMI i genomgår                  

ett byte av VD och dels för att vi fick svårt att få tid till intervju med en nyckelperson på                    

Universitet Y . Detta gjorde att vi fick något färre variabler av deltagarnas hierarkiska nivå              

samt befattningar och infallsvinklar på de analysenheterna, vilket vi tar hänsyn till i tolkning              

och slutsatsen. Bortfallet av ALMI s VD formade även valet av de deltagarna inom de andra               

fallen genom att sätta en viss ledarnivå. Bortfallet av deltagaren inom Universitet Y anser vi               

utgör en viss risk obalans i empirin om det inte vore för att vi fick komma åt viktiga och                   

innehållsrika dokument som den bortfallna deltagaren arbetar med. Givetvis fyller          
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dokumenten inte exakt samma funktion som en intervju men vi anser ändå att de är               

tillräckligt täckande för analysen. 

  

3.5 Datainsamlingsmetod 

  

Vi använder både primär- och sekundärdata i den här studien. Fältstudier i form av intervjuer               

och observationer samt dokumentstudier. Vid kvalitativa fallstudier är forskarna själva det           

primära instrumentet för insamling av data (Merriam, 1994). Eftersom vi själva utför            

intervjuer och observationer och all data som samlas in går genom oss som. 

Empirisk primärdata skapas genom att undersöka faktiska och verkliga objekt och företeelser            

(Wallén, 1996). Vid en kvalitativ studie kan det göras genom olika typer av observationer och               

intervjuer. Vår studie av ALMI samt Universitet X och Universitet Y görs huvudsakligen             

genom kvalitativa intervjuer med två utvalda deltagare från vartdera fall. Observationer           

kommer även att göras i samband med de flesta intervjuerna. 

  

3.5.1 Kvalitativa intervjuer 

  

Kvalitativ intervjumetod är en utav många olika typer av intervjumetoder (Ryen, 2004). Att             

besluta sig för att använda en viss metod som främsta datainsamlingsmetod bör grundas i              

vilken typ av information forskaren är ute efter att få (Merriam, 1994). Just kvalitativa              

intervjuer används främst för att få fram information som inte går att observera eller läsa sig                

till, som till exempel känslor, tankar och personliga värderingar, men även           

företagsinformation, och historier går att få fram i intervjuer (Patton, 2002). Vi är framför              

allt intresserade av deltagarnas personliga upplevelser och tankar utifrån deras förväntning på            

organisationen som arbetsplats och hur de upplever att ledarskapet uttrycks kring           

mångfaldsarbetet. Enligt Ryen (2004) är forskarens utgångspunkt vid en kvalitativ intervju att            

nå intervju deltagarens egna personliga verklighet. Det allra viktigast är alltså att de             

deltagande personernas bild av verkligheten får komma fram vid intervjun. Mellan den            

faktiska verkligheten och den bilden som målas upp finns det dock ingen tydlig             

gränsdragning (Ryen, 2004). Både deltagarnas tolkning och sedan även vår tolkning av            

deltagarnas tolkning bidrar till representationen av forskningsproblemet i analys och slutsats. 
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Kvalitativa intervjuer ger en möjlighet att belysa specifika aspekter som kommer upp under             

intervjuns gång genom följdfrågor. En kvalitativ och semi-strukturerad intervju inkluderar          

generella frågor under specifika teman (Bryman & Bell, 2011). Genom att genomföra denna             

typ av intervjuer kan vi låta intervjuperson röra sig fritt inom de teman som diskuteras för att                 

kunna lyfta fram det som denna tycker är viktigt, samtidigt som vi kan leda intervjun med                

hjälp av de huvudfrågor vi ställer. En intervju av den här typen ger utrymme för följdfrågor                

och förtydliganden, det vill säga den är responsiv (Gillham, 2005). Processen av en             

semistrukturerad intervju är därmed flexibel och kan leda åt olika håll (Bryman & Bell,              

2011). Flexibiliteten är viktig just med tanke på att intervjupersonens åsikter och resonemang             

kring de teman som studeras är mycket viktiga. Vi vill inte gå miste om relevant data genom                 

att styra intervjuerna för mycket, vilket är en risk med strukturerade intervjuer. Samtidigt är              

det viktigt att få fram information om problemet som vi studerar, vilket gör att det krävs en                 

viss struktur. Det krävs även någon form av struktur vid utförandet av intervjuer för att               

möjliggöra jämförelser mellan olika intervjuer med varandra (Bryman & Bell, 2011). För att             

kunna jämföra intervjuerna bör forskaren ställa de allra flesta frågorna på ett liknande sätt              

(Lindén et.al., 1999). Många av huvudfrågorna kommer även att vara desamma för samtliga             

deltagare. En annan fördel, förutom att få kontinuitet i studien, är att studiens mål delas upp i                 

specifika frågor vilket kan motivera deltagarna att dela med sig av specifika insikter, åsikter              

och kunskaper (Merriam, 9194). 

  

Rent konkret går intervjuerna till genom att en av oss (Sara) fungerar som frågeställare, och               

den anda av oss (Elin) fungerar som antecknare samt observatör. Samtliga intervjuer spelas             

även in efter medgivande av deltagarna. Som frågeställare är det viktigt att man är en bra                

lyssnare, oavsett om ens roll innebär att observera deltagaren eller inte (Yin, 2004). En bra               

lyssnare är lyhörd och flexibel i hur intervjun fortskrider för att ny och överraskande              

information och som framkommer ska bli till en möjlighet snarare än ett hinder (a.a.). 

  

Observationer kan bland annat innebära att man tyst lyssnar och studera sinnesstämningen i             

ens situation (Bryman & Bell, 2011). Två intervjuare kan ofta vara mer uppmärksamma och              

fokuserade på ett mer heltäckande vis än en intervjuare (Thomasson, 2011). Denna            

observation räknas in i tolkningen av fallen och tillför en extra synvinkel där vi observerar               
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själva intervjun som en del av det empiriska sammanhanget. Då deltagaren som intervjuas är              

medveten om undersökningens natur och fokus bör man ta detta i akt vid observationen              

eftersom denna medvetenhet kan göra skillnad för vilken information man får ta del av              

(Bryman & Bell, 2011). Observationerna kommer i andra hand i vår studie och används              

endast som supplement i situationer då vi märker att samtalet i en intervju blir inskränkt.  

  

3.5.2 Dokumentstudier 

  

Dokument är ofta lätta att få tag i, rymmer mycket deskriptiv information och kostar oftast               

inget att erhålla (Merriam, 11994). Information som sammanställs genom dokumentstudier          

kan användas för att styrka, belysa eller komplementera uttalanden från deltagarna.           

Nackdelarna med sekundärdata är att materialets variabler och kontext måste undersökas           

vilket i vissa fall kan vara ett komplicerat och omfattande arbete (Bryman & Bell, 2011).               

Dokument som erhålls från organisationer är i princip alltid vinklade till organisationens            

fördel, eller i bästa fall något skeva (Merriam, 1994). Osäkerheten kring ett dokuments syfte,              

upphovsman och källor gör att man som forskare initiativ bör ställa sig kritisk och              

granskande till det som skrivs (Merriam, 1994). Att använda dokument för att belysa             

organisationens synvinkel är däremot mycket betydelsefullt och kan ge en extra nyans till den              

slutliga analysen. Formella dokument som i förväg har framställts kan uteslutande inte heller             

innehålla information som påverkats av forskaren och är i den bemärkelsen “objektiva” till             

studien (Merriam, 1994). 

  

3.6 Tolkning av materialet 

  

Att tolka något innebär att försöka skapa förståelse genom att inordna det i tidigare kunskap               

och sätta det i ett större sammanhang (Wallén, 1996). Hur relationer mellan olika delar av               

materialet betraktas, det vill säga hur teorin upptäcks är svårt att förklara exakt (Merriam,              

1994). Analysen är beroende av studiens avgränsning och fokusering eftersom den ger en             

större chans att få mer relevant data vilket leder till en djupare och mer produktiv slutsats                

(Bogdan & Biklen, 1982).  

22 



  

I praktiken börjar analysen rimligtvis med att insamlad data struktureras under rubriker och             

kategorier för att forskaren sedan ska kunna lyfta fram det som är relevant för studiens syfte                

(Bryman & Bell, 2011). Vi bestämmer våra grupperingar under forskningsprocessen genom           

att gå igenom empirin allt eftersom och hitta utstickande teman. Vi anser att underrubrikerna              

bör “skriva sig själva” och inte bestämmas i förväg eftersom den empiriska            

sammanställningen då blir vinklad. Materialet organiseras för att göra det lättare att plocka             

fram och belysa det som är viktigt och inom ramarna för studien (Merriam, 1994). Samma               

data bör även kunna hänföras till olika underrubriker i uppsatsen vilket bidrar med att              

tolkningen kan bli nyanserad (Ryen, 2004). Underrubriker och kategorier förändras,          

tillkommer och bortfaller under forskningsprocessens gång allt eftersom empirin         

framkommer. 

  

Sammanställningen av data kallas vid fallstudier för falljournal (Patton, 2002). Rent konkret            

innebär sammanställningen av falljournalen att vi läser och lyssnar igenom samtliga           

intervjuer och gör en sammanställning samt kopplar dessa till våra fältanteckningar och            

dokumentstudier. Överflödig information sorteras bort och upprepade eller liknande data          

antecknas bredvid varandra (Patton, 2002). Att organisera data genom en falljournal gör att vi              

får en överblick över vilken information och vilka synpunkter som kommer upp vid flera              

intervjutillfällen och på så vi kan vi i tolkningen ta ställning till vad som är extra relevant och                  

därefter understödja med teori. Empirin byggs sedan upp utifrån falljournalen. Med de            

perspektiv, frågor och teoretiska ramverk som studien utgår från kan vi sedan göra en              

tolkning av empirin som till sist leder till en intensiv analys och slutsats. Tolkningen av               

empirin kan göras utifrån olika perspektiv som till exempel jämförelser vilka kan leda till              

diskussioner eller beskrivningar av mönster (Widerberg, 2002). 

  

Vi måste vara lyhörda till vad studiens deltagare uttrycker men även till vad de inte uttrycker.                

Det som inte framkommer under en intervju kan ligga till grund för tolkningar om vilken               

medvetenhet som finns hos deltagaren kring ämnet som diskuteras. När man tolkar intervjuer             

bör utgångspunkten vara att återge deltagarens verklighetsbild i så stor mån som möjligt,             

eftersom deltagaren i sin återgivning själv är tolkande (Ryen, 2004). Vad som ingår och vad               

som inte ingår i den verklighetsbilden blir därför upp till forskaren att få fram under intervjun                
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och under tolkningsprocessen. När en tolkning görs är forskaren medskapare av           

informationen och tolkning är beroende av forskarens uppfattningar (Wallén, 1996).          

Uppsatsen kan ses som en verklighetskonstruktion som deltagare och forskare tillsammans           

bygger upp (Ryen, 2004). Förutom insamlad data och redan existerande teorier bygger            

analysen även på forskarens personliga erfarenheter, fantasi och insikter (Merriam, 1994).           

Genom att göra jämförelser av den insamlade data samt noga gå igenom tidigare forskning              

blir risken att vi förlitar oss för mycket på vår egen karaktär i tolkningsprocessen mindre. 

  

Det kan emellertid vara missvisande att endast förklara hur tolkningar görs separat från             

datainsamlingen då tolkningen till stor del sker simultant i kvalitativ forskning (Merriam,            

1994). Tolkningar sker fortlöpande längs med hela forskningsarbetet genom olika val,           

tillämpningar och infallsvinklar (Widerberg, 2002). Data tolkas och analyseras efterhand som           

den framkommer vilket leder studien framåt genom att nya idéer tillfaller, intervjufrågor            

uppkommer och nya deltagare påträffas (Merriam, 1994). Fallen och fallens deltagare valdes            

kontinuerligt i forskningsprocessen varav ALMI utgick som första analysenhet, följt av           

Universitet X och sedan Universitet Y , vilket förklaras i kapitlet Val av fall . Varje deltagare               

som intervjuats framkom som en lämplig deltagare efter att vi tolkat den data som tidigare               

deltagare bidragit med. Ryen (2004) beskriver processen som en ringdans där tolkning och             

fältarbete flätas ihop. Som redogörs i kapitlet om kvalitativa intervjuer har informationen            

även analyserats och tolkats under intervjuernas gång för att kunna fånga upp relevant data              

som framkommer under intervjusituationen. Det är viktigt att analysen sker kontinuerligt för            

att få en klar och fokuserad slutanalys samt för att undvika att datamängden blir alltför               

omfattande och bred för att hinna tolkas (Merriam, 1994). 

  

Det är dock den slutliga analysen som är allmänt förknippad med tolkning (Widerberg,             

2002). Att tolka och analysera data vid kvalitativ forskning är tidskrävande då materialet ofta              

är mycket omfattande och kvaliteten sällan i förväg är fastställt, till skillnad från vid              

kvantitativa studier (a.a.). Att data tolkas samtidigt som information uppkommer innebär inte            

heller att analysen är klar när datainsamlingen är gjord, utan att analysen då går in i ett mer                  

intensivt skede (Merriam, 1994). 
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Den mest intensiva analysen sker i slutsatsen av uppsatsen, vilket lyfter upp problemen till en               

mer abstrakt nivå. Här beskrivs och tolkas inte endast de för studien specifika fallen, utan               

problemen beskrivs istället med allmänna begrepp (Merriam, 1994). Begreppen som används           

för att analysera företeelserna i slutsatsen bör vara förankrade i uppsatsens           

problemformulering (a.a.). När generella begrepp används för att lyfta upp slutsatsen till en             

allmän nivå är det viktigt att det finns en medveten om begreppens olika tolkningsmöjligheter              

(a.a.). Det är därmed viktigt att göra beskrivningar med begrepp som inte förvränger             

slutsatsen i jämförelse med den tidigare, för fallet specifika analysen. En slutsats kan heller              

aldrig ge en fullständig bild av ett fenomen eller företeelse eftersom verkligheten är i ständig               

förändring och en uppsats skrivs inom ett visst tidsspektrum (Olsson & Sörensen, 2011). I              

slutsatsen beskrivs nyckeldelar i forskningsproblemet vilka kan ge vägledande förslag på hur            

undersökningen kan utvecklas eller byggas på i framtida forskning (a.a.). 

  

3.7 Forskningskvalitet 

  

Forskningskvalitet inom kvalitativ forskning innebär hur noga och systematiskt         

forskningsprocessen genomförs samt vilka urval och tillvägagångssätt som använts och hur           

de motiveras (Fejes & Thornberg, 2015). Kreativt och kritiskt tänkande bör vara balanserat i              

studiens analys och slutsatsen bör vara tydligt formulerad samt grundad i empirin och teorin              

(a.a.). Kvalitativ forskningskvalitet innebär inte att finns absoluta sanningar och fastslagna,           

giltiga resultat, utan bör ge underlag för förståelse och vidare reflektion (Thomasson, 2011). 

 

3.7.1 Tillförlitlighet 

  

En rättvisande bild av forskningsobjektet ger tillförlitlighet och trovärdighet för studien           

(Bryman & Bell, 2011). En kvalitativ studie som beskriver en situation utifrån verkligheten             

kan dock omöjligt vara helt objektiv. Det är viktigt att vara medveten om, både som läsare                

och uppsatsförfattare, att forskarnas urval och avgränsningar påverkar slutsatsen (Guba &           

Lincoln, 1981). En annan begränsning med fallstudier är att det är tidskrävande att skapa täta               

beskrivningar (Merriam, 1994). Med täthet menas deskriptiva och omfattande studier av en            

specifik företeelse, som är så fullständig och bokstavlig som möjligt (a.a.). Tidsbegränsningar            
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i forskningsprocessen kan göra att vissa problem blir överförenklade eller överdrivna vilket            

kan leda till otillförlitliga slutsatser (Guba & Lincoln, 1981). Genom tidsplanering,           

disposition och urval försöker vi minska risken att analysen blir obalanserad. Det viktigaste är              

att forskaren har kontroll över sina egna värderingar för att de inte ska påverkar studien på ett                 

avgörande sätt (Bryman & Bell, 2011). Det kan dock enligt Bryman och Bell (2011) ibland               

vara svårt att som läsare få en klar bild av exakt hur forskaren har kommit fram till en viss                   

slutsats, vilket vi måste ha i åtanke under forskningsprocessens gång. Detta är en fråga om               

transparens, det vill säga hur stor insyn läsaren har i de bakomliggande processerna för              

tolkning och slutsatser. 

  

Vid fallstudier kan deltagarna och deras åsikter inte bedömas utifrån sanningsvärde , utan från             

trovärdighet (Kenny & Grotelueschen, 1980). Det är därför viktigt att våra fallstudier ger en              

så rättvisande bild som möjligt av deltagarnas åsikter och synpunkter. I kopplingen mellan             

teorin och den insamlade data är det viktigt att ta ställning till hur stor vikt det går att lägga                   

vid enskilda uttalanden och ifall dessa har en relevant täckning för de problem som studeras               

(Lindén et.al., 1999). Här måste vi därför använda vår egen intuition och föreliggande             

kunskap för att göra avvägningar av kontexten kring specifika uttalanden och därefter avgöra             

huruvida det som sagts skall ingå i ett större analytiskt argument eller inte. Ett sätt att                

eliminera orättvisande tolkningar skulle kunna vara genom att ställa följdfrågor vid           

intervjutillfället. Att tolka den informationen som framkommer innebär vid fallstudier att           

utesluta mindre sannolika tolkningar för att komma fram till den mest sannolika slutsatsen             

(Bromley, 1986). En del av problemet med tillförlitlighet tas i akt redan vid urvalet av               

intervjupersoner, och vilka frågor som ställs till respektive deltagare. För att göra studien             

största möjliga tillförlitlig som möjligt har vi även valt att anpassa frågorna efter             

intervjupersonens position inom den egna organisationen, för att undvika att få generella            

antaganden som svar.  

  

3.7.2 Överförbarhet 

  

Vår studie ämnar vara överförbar men inte direkt applicerbar på likvärdiga organisationer            

med liknande förutsättningar som studiens fall. För att studien skall kunna vara applicerbar på              
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andra organisationer och företeelser krävs att de empiriska slutsatserna dras på en analysnivå             

som ligger över våra enskilda fall (Merriam, 1994). Eftersom en kvalitativ studie har ett djup               

snarare än en bredd bör studien ha en viss täthet för att resultaten skall kunna användas även i                  

en annan kontext än den som studerats (Bryman & Bell, 2011). Eftersom vår studie har en                

viss tidsbegränsning bedömer vi att tätheten i beskrivningarna inte är helt fullständiga, vilket             

inte bör vara ett hinder för denna enskilda studie men måste ändå nämnas då det har                

signifikans för överförbarheten. En induktiv ansats innebär att skapa teori utifrån empiri på en              

generell plan, det vill säga på ett sätt där slutsatsen inte håller sig till det empiriska materialet                 

(Bryman & Bell, 2011). Dock så måste vi vara medvetna om att skapandet av ny teori bör ha                  

en viss nivå för att få kallas teori och bör därför i slutsatsen av denna uppsats endast                 

benämnas som empiriska generaliseringar. 

  

3.8 Etik 

  

Etiska problem kan uppstå i alla skeden av en studie, från insamling av data till publiceringen                

av studien (Merriam, 1994). De etisk problem har sällan ett rätt eller fel svar, utan bör                

behandlas både enligt praxis, lagar och förnuft vid varje enskilt tillfälle (Ryen, 2011). Det är               

viktigt att ha etiken i åtanke genom hela arbetets fortgång både av moraliska och praktiska               

skäl. Ett specifikt etiskt och moraliskt problem för vår undersökning är frågan om hur man               

analyserar och beskriver olikheter vad gäller kulturer och människor. Vi får vara försiktiga             

med att göra antaganden som berör stereotyper och normer i vår analys av det empiriska               

materialet. 

  

Ur en praktisk synvinkel vill vi inte riskera att förlora viktig data på grund av ett etiskt                 

dilemma som framkommer sent i undersökningens skede, som dessutom kan orsaka skada på             

forskningsfältet. Det är därför viktigt att ha bra förberedelser för att skydda undersökningens             

deltagare och därmed forskningsfältet (Yin, 2014). 
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2.8.1 Tre klassiska huvudfrågor 

  

De tre klassiska huvudfrågorna inom västerländsk forskningsetik är enligt Ryen (2011)            

informerat samtycke , konfidentialitet och förtroende . Det handlar om hur forskaren behandlar           

de deltagande individerna och vad som bör och inte bör göras som forskare (Bryman & Bell,                

2011). 

  

Med informerat samtycke menas att de personer som ingår i studien har rätt att veta om att de                  

studeras och att de även har rätt att veta i vilket syfte som studien genomförs (Ryen, 2011).                 

Alla personer som ingår i studien har också rätt att dra sig ur undersökningen vid vilken                

tidpunkt som helst (a.a.). Forskningen får inte bedrivas på sådant sätt att de skadar eller               

kränker studiens deltagare (Wallén, 1996). Vid observationer kan det vara problematiskt att            

skapa ett informerat samtycke då tanken är att observatören ska skapa sig en subjektiv bild               

vilket endast är möjligt om intervjuaren ses som en del av miljön som studeras, samtidigt som                

deltagaren måste vara medveten om att en observation sker (Merriam, 1994). Eftersom våra             

observationer inte kommer att ha något avgörande värde för studien utan endast fungerar som              

stöd i vissa situationer, anser vi att vi kommer undan en del av det etiska problemet. 

  

Med konfidentialitet menas att alla deltagande personer har rätt att vara anonyma, inklusive             

platsen där intervjun eller studien genomförs (Ryen, 2011). I vår studie har vi informerat alla               

deltagare om vilken grad av anonymitet som studien har före varje intervjusituation. Det är              

viktigt dels för deltagarnas skull men även får vår egen skull att deltagarna i denna intervju                

förblir anonyma. 

  

Den tredje klassiska etikfrågan, förtroende, rör förhållandet mellan forskare och deltagare           

(Ryen, 2011). Det är viktigt att forskaren inte fördärvar möjligheterna för andra forskare att              

studera samma studieobjekt eller fält (Ryen, 2004). Det finns en risk att forskningsfältet görs              

otillgängligt om deltagarna mister förtroende för forskarna. Den här etiska frågan kan också             

ses som ett dilemma då forskaren har i uppgift att observera och beskriva det som undersöks i                 

så nära objektiv sanning som möjligt. Om ett problem betraktas inom organisationen som             

studeras blir frågan hur problemet ska lyftas fram i forskningen utan att skada förtroendet              
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från deltagarna. Det är även av stor vikt att forskare och studier framträder inför deltagarna på                

ett sätt som inger förtroende för forskningen (Fine, 1993). 

  

3.8.2 Etiska problem vid intervjusituationen 

  

Det finns en rad etiska frågor som bör tas i akt vid just en kvalitativ intervjusituation. För att                  

säkerställa att intervju håller sig inom det avtalade området är det viktigt att temat är väl                

avgränsat (Kvale & Brinkmann, 2014). En av de etiska riskerna i en intervjusituation är att               

man miss ar det informerade samtycket som tidigare nämnts, det vill säga att intervjuaren              

utelämnar information till deltagaren och ställer frågor som inte visar på sambandet mellan             

intervjun och studien vilket kan ge deltagaren en missvisande bild av vilken studie som denna               

medverkar i (Merriam, 1994). Det kan även bli ett etiskt problem om deltagaren känner sig               

pressad att svara på en fråga trots att denna inte har ett svar som denna kan stå för (a.a.). En                    

sekundär etisk fråga är den problematik som en deltagare personligen ställs inför när denna              

blir uppmärksammad om vissa frågor och företeelser på sin arbetsplats som de inte tidigare              

reflekterat över men som påverkar dennes vardag (a.a.). När man studerar ett känslomässigt             

laddat ämne som vår studie har är det viktigt att vi är extra varsamma om frågor som berör                  

våra deltagare. Vi känner ett ansvar att dels förmedla deltagarnas synpunkter och även ett              

ansvar att inte ge dem bilden av att det finns ett problem om de inte själva uppfattat detta. 

  

  

3.8.3 Risker och ansvar för resultatet 

  

Vem som bär ansvar för hur forskningsresultaten används och hur de möjligen kan användas              

sekundärt är en fråga som vi har funderat över. Förhoppningen är att studien ska kunna vara                

av praktisk relevans i arbete med mångfaldsfrågor, för att få en positiv effekt på såväl               

organisationen som dess medlemmar. Dock har vi i åtanke att resultaten kan missbrukas om              

studien hamnar i fel händer. Risken finns att resultaten kan få långsiktiga och sekundära              

effekter som kan vara svåra att förutse (Wallén, 1996). Vi tar därför ställning till vilket               

individuellt ansvar vi har för studien som i värsta fall missgynnar organisationer och             

medarbetare om den används på ett annat sätt än vad syftet avser. Med tanke på känsligheten                
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och den politiska laddningen i temat för den här undersökningen är det extra viktigt att vi                

undviker att förstärka stereotypiska normer eller göra generaliseringar som kan användas som            

motiv i ett negativt syfte. 
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4. Teoretisk referensram 

I detta kapitel presenteras studiens teoretiska ramverk. De teorier som presenteras ligger till             

grund för analysen och tolkningen av det empiriska material som presenteras i kapitel sex. 

  

4.1 Mångfaldsbegreppet 

  

Mångfald som begrepp inom svensk organisationsforskning fick stor spridning i början av            

1990-talet genom civilingenjören Eva Skog (1996) som studerade “Diversity ” i USA. Skogs            

översättning av “diversity ” sammanfattar uttrycket som “(...) När människor med olika           

bakgrund och egenskaper samarbetar i arbetslivet eller i andra sammanhang”- (Skog, 1996,            

s3). 

  

Mångfald som begrepp har dock ingen enhetlig definition i Sverige, utan har inom den              

vetenskapliga diskursen definierats på många olika sätt. Det finns olika infallsvinklar på            

begreppet mångfald, vilket visar på en komplexitet och svårighet att finna en gemensam             

allmängiltig definition för begreppet, vilket även kan bero på olika organisatoriska nivåer och             

den specifika individen (Bjärvall, 1999). 

  

I Nordstedt svenskt språkbruk (2003) innebär mångfald stort och varierat antal . Anställdas            

mångfald, eller som det heter på engelska “Workforce diversity” är innebörden av när olika              

människor med olika egenskaper samverkar inom ett företag eller organisation (Fägerlind,           

2012). Enligt Fägerlind (2012) handlar mångfald om individers likheter och olikheter vad            

gäller erfarenheter, bakgrund och perspektiv. 

  

 

4.1.1 Mångfald utifrån ett organisationsteoretiskt perspektiv 

  

Utifrån ett organisationsteoretiskt perspektiv handlar mångfald om affärsstrategier där vilka          

effekter olika faktorer som ålder, etnicitet, kön med mera har i en arbetsgrupp (Fägerlind,              

2012). Mångfald som managementstrategi anses vara ett sätt att leda och tillvarata de resurser              
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som alla individer har, vilket innebär att utgångspunkten enligt detta perspektiv är att             

mångfaldsarbetet handlar om ledarskap och organisationsutveckling. Därmed ligger fokus på          

blandningen av olikheter i bakgrund och kompetens med betydelse för arbete, kvalitet och             

kundorientering (Abrahamsson, 2000). Arbetet med mångfald i svenska organisationer         

handlar ofta dock inte endast om visioner, strategier, åtgärdsplaner och förändringar av            

interna system och processer, utan behandlar även individens egna värderingar, fördomar och            

attityder (Fägerlind, 2000). Detta innebär således ett behov av en rannsakning av sättet som              

kollegor, underställda och arbetskamrater bemöts av ledaren, men även hur de bemöter            

varandra (a.a.). Mångfald i arbetskraften har fått ökad uppmärksamhet inom          

organisationsvärlden vilket får många att inse vikten av den befintliga men outnyttjade resurs             

som finns hos välutbildade invandrare och personer med utländsk bakgrund (a.a.). Ett väl             

fungerande mångfaldsarbete och erkänt bra tillväxt för organisationens humankapital är enligt           

Fägerlind (2000) viktigt för att svenska organisationer ska kunna nå framgång. Det här             

innebär att ledarskapet blir viktigt då ledarens förhållningssätt och strategier anses vara en             

avgörande faktor i arbetet med mångfald (Rönnqvist, 2008). 

  

Fägerlind (2012) skildrar begreppet mångfald på arbetsplatser utifrån olika definitioner          

beroende på sammanhang, vilket kan diskuteras utifrån kvantitet och kvalitet. Mångfald           

utifrån kvantitet innebär enligt författaren den blandning som finns bland individerna i            

arbetskraften vad gäller kön, ålder, etnisk och kulturell bakgrund men även           

utbildningsbakgrund och erfarenheter. Utifrån kvalitet betonas individens innehavande av         

olika kunskaper och erfarenheter vilket organisationer kan ta vara på genom en inkludering             

på arbetsplatsen, detta med syfte att utveckla och berika organisationen genom att öka             

mångfalden på arbetsplatsen (a.a.). Rekrytering, utveckling och befordran ska göras på           

sakliga grunder, utifrån rätt förutsättningar och genom rätt kompetens för att inte gå miste om               

kompetenta personer och dess förmågor att utföra ett jobb som kan bidra till verksamhetens              

utveckling ur ett bredare perspektiv (Fägerlind, 2012). 

  

En inkluderande arbetsplats på organisationsnivå kan hänvisas till begreppet organisatorisk          

mångfald där organisationen är tänkt att rymma personer med olika bakgrund, erfarenhet och             

kompetens (Mathiassen, Södergren, 2009). Som komplement till definitionen av mångfald          

använder flera svenska arbetsplatser uttryck som inkluderande arbetsplats eller inkluderande          

32 



organisation, dock använder många andra arbetsplatser andra uttryck i olika omfattning           

(Fägerlind, 2012). Uttryck som exempelvis likabehandlingsarbete, jämlikhetsarbete eller        

likvärdiga möjligheter med mera används (a.a.). Mångfald i organisationer innebär dock inte            

att det ska finnas en speciell procentuell sammansättning av olikheter i arbetskraften, utan att              

undvika att för arbetet irrelevanta “karaktäristiska” olikheter utgör ett hinder för att individen             

ska ha möjlighet till inträde, medverkan, utveckling eller avancemang på en arbetsplats            

(Fägerlind & Wener, 2001). Mångfald i arbetslivet kräver således att det finns ett ledarskap,              

en organisationskultur och organisationsklimat som både erkänner och värderar varje individs           

unika komposition och väljer att ta till vara på den potential som finns och erbjuds (a.a.). Det                 

krävs att ledaren besitter en förmåga att kunna ta till vara på befintlig potential genom att                

våga bemanna sig “otraditionellt”, det vill säga. med avseende på exempelvis etnicitet och             

utbildning, för att vidare kunna utveckla verksamheten (Rönnqvist, 2008). 

  

4.1.2 Kulturellt heterogena och homogena arbetsgrupper 

  

Enligt Ferris, Frink och Galang (1993) kan personer med olika bakgrunder och erfarenheter             

ha tendenser att betrakta problem och frågor utifrån olika synvinklar. Det här kan leda till en                

ny form av nytänkande på grund av att en mix av olikheter i organisationer och i                

arbetsgrupper kan leda till ökad kreativitet och ett effektivare sätt att lösa problem (a.a.).              

Enligt en metastudie av 106 studier om mångfald hävdar Wise (2000) att mångfald spelar en               

rad olika roller för arbetsgruppens resultat, dock visar en av hennes slutsatser att typ av               

mångfald måste specificeras när man talar om det då olika typer av mångfald har olika               

konsekvenser. Vidare menar Wise (2000) att stöd i studierna möjligtvis kan finnas för idén att               

grupper där olika etniciteter och nationaliteter finns representerade kan utgöra underlag för            

mer kreativitet bland gruppen. Resultaten från tidigare forskning visar dock att det ändå pekar              

åt olika håll (a.a.). Samtidigt menar Wise (2000) att en grupp sammansatt av olika              

personlighetstyper inte kan anses utgöra en grund för slutsatser om betydelsen av etnicitet             

eller nationalitet för problemlösning. En studie gjord av Watson, Kumar och Michaelsen            

(1993) visar att grupper med nationell och etnisk mångfald hade en större förmåga att              

generera bättre resultat än en nationell och etnisk homogen grupp vad gäller större bredd av               

perspektiv och alternativ. Samma studie visar dock att nationellt homogena arbetsgrupper           
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genererar effektivare och snabbare resultat vad gäller problemlösning och kvalitet på           

lösningar än arbetsgruppen med nationellt etnisk mångfald (Watson, Kumar & Michaelsen           

1993). 

  

De här studierna visar således en motsägelsefullhet vad gäller tidigare forskning i området.             

Trots tidigare resultat på bevisad effektivitet bland kulturellt heterogena arbetsgrupper finns           

det även resultat som tyder på det motsatta. Forskarna har därmed olika synvinklar inom              

området beroende på bland annat forskningssyfte. En anledning till varför effektiviteten bland            

den nationellt etniskt heterogena arbetsgruppen var mindre än den homogena gruppen på en             

tidig stadie var på grund av svårigheten att komma överens, vilket försvårade arbetet inom              

gruppen (Watson, Kumar & Michaelsen 1993). Vidare diskuteras att det även fanns individer             

inom den heterogena gruppen som var alltför kontrollerande vilket var hämmande för andra i              

gruppen att uttrycka sina åsikter. Detta visade sig leda till sämre resultat under det tidiga               

stadiet av sammansatt arbetsgrupp (a.a.). Logiskt sätt borde en arbetsgrupp med kulturell            

mångfald vara en tillgång och ha överträffande resultat än en homogen arbetsgrupp på grund              

av de annorlunda synsättet som tillhandahålls genom en variation av olika bakgrunder och             

erfarenheter (Buller, 1986; Janis, 1982; Kowitz & Knutson, 1980). Watson, Kumar och            

Michaelsen (1993) argumenterar dock för svårigheten med att försöka förutsäga hur en            

arbetsgrupp med kulturell mångfald arbetar under längre tid på grund av att tidigare forskning              

på området saknas. 

  

Rönnqvist (2008) argumenterar för att tidigare forskning även har visat att etniskt nationellt             

heterogent sammansatta grupper ofta fungerar annorlunda än en homogent sammansatt grupp           

på grund av ett antal olika faktorer. Faktorer som existerande skillnader bland grupper vad              

gäller exempelvis nationell etnicitet eller till och med kön kan bidra till en lägre identifikation               

med övriga medlemmar (a.a.). En lägre identifikation till övriga gruppmedlemmar kan under            

en arbetsprocess medföra mindre trygghet vilket kan hindra ett effektivt samarbete på grund             

av att medlemmarna inte vågar uttrycka sig eller förmedla kunskaper (Milliken, Bartel &             

Kurtzberg, 2003). Enligt en studie om gruppers riskbenägenhet, gjord av Watson (1992),            

visas det att kulturellt heterogena grupper kan vara mer försiktiga vid beslutsfattande medan             

homogena grupper har en tendens att ta mer riskfyllda beslut. Genom studien observerade             

Watson (1992) att interaktionen inom den kulturellt homogena gruppen berodde på att de             
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lättare kunde ta snabba beslut, hade en bättre sammanhållning samt lättare kunde dela med              

sig av sina idéer. Watsons studie (1993) har även ett visst samband med den studie som                

Watson, Kumar och Michaelsen (1993) gjorde vilket även den visade att en sammansatt             

kulturell heterogen grupp kan vara ett hinder för problemlösning om gruppen är ny. Studien              

visar dock att den kulturellt heterogena gruppen vid senare tillfälle är mer effektiv än den               

kulturellt homogena gruppen med att identifiera lösningar och alternativ, när de väl hann             

ikapp och lärde känna gruppen bättre (Watson, Kumar & Michaelsen, 1993). 

  

Tidigare forskning har därmed visat att kulturellt heterogena och homogena grupper tenderar            

att uppvisa olika resultat och att faktorer som spelar roll är bland annat trygghet och               

identifikation bland gruppen. Det här innebär att större hänsyn behöver vidtas när kulturellt             

heterogena grupper sätts samman för att öka förståelsen för hur arbetsprocessen kan fungera             

(Rönnqvist, 2008). Samtidigt är det viktigt att organisationen eller ledaren genom förståelsen            

kan ta hänsyn till var i processen det brister. Genom att hitta processens svagheter kan stöd                

och tid erbjudas gruppen och på det viset skapa ett förtroende för att bereda väg för bättre                 

sammanhållning i gruppen (a.a.). 

  

  

4.2 Ledarskap 

  

Förmågan hos en ledare att leda bygger till stor del på förmågan att kommunicera i               

förhållande till kontext (Hamrefors, 2014). Därför kan ett väl fungerande ledarskap i en viss              

kontext vara värdelöst i en annan kontext. Hamrefors (2014) menar att det krävs en stor               

portion kreativitet i det dagliga arbetet för att ledarens egenskaper ska ha positiva effekter när               

organisationens omvärld är komplex. Kunskapsintensiva organisationer är av naturen         

komplexa och flexibla på så vis att medarbetarna till stor del är självdrivande och har               

specifika funktioner (Roos et.al, 1995). Det är därför extra viktigt att ledare inom den här               

typen av organisationer kan transformera de mänskliga resurserna på ett sätt som möjliggör             

ett effektivt värdeskapande (a.a.). 
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4.2.2 Kommunikativt- och transformativt ledarskap 

  

Kommunikation är en ledares främsta instrument vilket har en direkt effekt på            

värdeskapandet inom en organisation (Hamrefors, 2014). Traditionen inom forskningen runt          

kommunikativt ledarskap utvecklas allt mer åt relationsskapande mellan olika parter med           

mångfacetterade värderingar som influeras av en kulturellt heterogen omvärld (Hamrefors,          

2014). Den här utvecklade synen på kommunikativt ledarskap inom forskningen har           

uppkommit parallellt med teorin om transformativt ledarskap (Nilsson & Waldemarson,          

2013). Enligt James Burns (1978) kan man med transformativt ledarskap skapa starkt            

engagemang och inspiration bland medarbetare i riktning mot utveckling och förändring som            

genom att skapa entusiasm på arbetsplatsen till följd av gemensamma åtaganden           

(Svenningsson & Alvesson, 2012). Transformativt ledarskap är enligt Sveningsson och          

Alvesson (2012) särskilt användbart när det finns en önskan om att åstadkomma större             

förändringar och det förväntas då att ledaren motiverar medarbetarna genom att inspirera.            

Enligt Bass innebär denna form av ledarskap att ledaren förväntas transformera och motivera             

sina medarbetare genom tre olika punkter (Sveningsson och Alvesson, 2012). Den första            

punkten inkluderar en större medvetenhet kring de ansträngningar som görs på arbetsplatsen            

(a.a.). Den andra punkten handlar om att få medarbetarna att intressera sig för organisationens              

intressen före sina egna personliga intressen (a.a.). Slutligen, den tredje punkten handlar om             

att aktivera den inre motivationen genom att locka fram känslor och vilja till delaktighet och               

självförverkligande (a.a.). Ett transformativt ledarskap möjliggör att kommunikationen på         

arbetsplatsen blir öppen och flexibel och det innebär det att ledaren måste vara engagerad,              

tydlig, pålitlig, ärlig och visa integritet, som i sin tur leder till fokus på värderingar som                

skapar sociala förändringar på arbetsplatsen (Nilsson och Waldemarson (2013). Det finns           

dock inga studier som visar att vissa medfödda ledaregenskaper ska vara överlag fördelaktiga             

att besitta. 

  

Organisationers alltmer komplexa värld ställer även krav på att kommunikationen inom           

organisationen, mellan ledare och medarbetare, blir mer dynamisk (Hamrefors, 2014). När           

människor med olika kulturell bakgrund kommunicerar måste det finnas en medvetenhet och            

en personlig insikt som inte alltid är så självklar eftersom kommunikation är en gemensam              
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process mellan två eller flera individer (Nilsson & Waldemarson, 2013).          

Kommunikationsteorins traditionella tvåstegsprocess anses i dagens forskningsläge vara        

irrelevant då kommunikationer i en komplex kontext är en relationsskapande,          

multidimensionell process snarare än en linjär process (Hamrefors, 2014). Den traditionella           

tvåstegsprocessen som enkelt beskrivet innebär att en “sändare” skickar ett meddelande till en             

“mottagare” som tolkar meddelandet och sänder en reaktion tillbaka, anser Nilsson &            

Waldemarson (2016) är missvisande då kommunikation mellan två människor i samma           

fysiska rum sker i samspel och inte stegvis. 

  

4.2.1.2 Tvärkulturell kommunikation och interkulturell kommunikation 

  

Tvärkulturell kommunikation syftar på en organisations initiativ till att öka förståelsen mellan            

grupper från olika bakgrunder genom att utveckla kommunikationen. Syfte med det är att             

stärka interaktionen mellan dessa kulturellt heterogena grupper på den egna arbetsplatsen.           

Nyckeln till effektiv tvärkulturell kommunikation är kunskap. Det är av stor vikt att kunna              

förstå eventuella problem och hinder med kommunikation mellan kulturellt olika grupper och            

vara beredd att vidta åtgärder för att motverka och överkomma de problem som kan uppstå               

(Conflict Research Consortium: University of Colorado, 2016). Det är även viktigt att vara             

realistisk och inse att en ökad förståelse kan ta tid och inte alltid lyckas, utan det är viktigt att                   

vara öppen och fortsätta arbetet med att förstå och justera allt efter situation och beteende               

(a.a.). Vidare är det viktigt att förstå att med kulturell mångfald kan kommunikationsproblem             

uppstå som en effekt av rådande olikheter vilket gör att tålamod och en villighet till att förstå                 

olikheter är essentiellt istället för att för att visa misstänksamhet och en ovillighet till ett               

samarbete (a.a.). Att lyssna till motparten med ett öppet sinne och en villighet till ökad               

förståelse bidrar till en god kommunikation (a.a.). Lyckad kommunikation beror mycket på            

gemenskap vilket innebär att även om en kulturellt heterogen grupp delar språk kan det              

fortfarande uppstå missförstånd på grund av olikheterna som råder (Barry, 2016). 

  

Tvärkulturell kommunikation mellan kulturellt heterogena grupper är en förutsättning till          

samexistens (Allwood, 1985). Dock argumenterar Allwood (1985) att det istället borde kallas            

för interkulturell kommunikation snarare än synonymtermen tvärkulturell kommunikation        
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(a.a.). Detta på grund av att interkulturell kommunikation är mer länkat till språklig             

användning och syftar till ett samarbete mellan personer med olika kunskaps bakgrunder            

(a.a.). Vad gäller termen tvärkulturell kommunikation syftar det generellt mer på jämförelsen            

av kulturer, det vill säga “cross-cultural comparison”. Ledarskap inom tvärkulturell          

management tenderar enligt västerländsk definition fokusera på individens förmåga att          

motivera organisations medlemmar mot att uppnå uppsatta mål, där även ledarens förmåga att             

leda tvärs över kulturer spelar stor roll (Thomas, 2008). 

  

Enligt Thomas (2008) har det funnits en bristfällighet vad gäller karaktärsdrag för ledare             

vilket ledde till att forskare studerade specifika ledarbeteenden vilket fokuserade mer på vad             

det är som ledare faktiskt gör på jobbet snarare än vad och hur de är. Detta med                 

utgångspunkten att ledarskapet är något som utvecklas snarare än något som är medfött (a.a.).              

Studierna resulterade i identifikation av två olika dimensioner av ledarbeteende där den ena             

var strukturinitierande och mer orienterat på produktion och arbetsuppgifter, och den andra            

var omtänksamhet vad gäller relationsorientering och medarbetare. Dessa tidigare studier          

visade att de här två olika dimensionerna av ledarbeteenden är viktiga att ha i åtanke “across                

cultures” (a.a.). De studier som har använt sig av detta tvådimensionella tillvägagångssätt har             

visat resultat på att relationsorienterade ledare tenderar att kunna öka medlemmarnas           

tillfredsställelse (a.a.). Genom kommunikation kan ett utbyte av tankar och idéer ske, där             

även relationer kan utvecklas och upplösas i en grupp (a.a.). Kommunikation är enligt Steers,              

Nardon och Sanchez-Runde (2013) effektivt endast om båda parter visar en förståelse och             

villighet till den information som utbyts. 

  

Enligt Guilherme, Glaser och Méndez-García (2010) är verbal kommunikation det essentiella           

verktyget till att minska missförstånd mellan kulturellt heterogena grupper med hänsyn till de             

olikheter som råder mellan de. En kontinuerlig interaktiv kommunikation genom dialoger           

inom gruppen är ett av flera sätt till en djupare och bredare förståelse, perspektiv,              

medvetenhet och ansvarsförmåga samt för gruppdynamiken inom organisationer där kulturell          

mångfald verkar (Guilherme, Glaser och Méndez-García, 2010). För att kommunikationen          

ska vara lyckad krävs det att vid utbyte av tankar och idéer måste samtliga parter som deltar i                  

den interaktiva kommunikationen förstår varandra (a.a.). 
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Vidare menar Guilherme, Glaser och Méndez-García (2010) att det finns ett tydligt samband             

mellan språk, kulturell bakgrund och tankesätt som således skapar en triangel inom            

interkulturell kommunikation där de tre delarna påverkar varandra. Detta innebär att det            

existerar strukturella språkliga olikheter som sätter ramar för hur världen uppfattas och hur             

tankar och idéer kommuniceras av en person som befinner sig i en annan kulturell omgivning               

än den egna (a.a.). Detta stöds även vidare av Piller (2011) som menar att genom språk kan                 

kommunikationen förmedlas annorlunda på grund av olika synsätt och uppfattningar som           

ligger till grund för en persons världsuppfattning och erfarenheter. 

  

Enligt Piller (2011) har intresset för interkulturell kommunikation ökat som resultat av            

globaliseringen och internationaliseringen som bidragit till flera kulturellt heterogena grupper          

på arbetsplatser. Samtidigt som det har bidragit till större kulturell mångfald på arbetsplatser             

har det även medfört en del utmaningar som kräver en mer effektiv interkulturell             

kommunikation inom gruppen (a.a.). En utmaning är som tidigare nämnt risk för            

missförstånd. Missförstånd kan skapa svårigheter på arbetsplatsen för personer med olika           

kulturell bakgrund att interagera socialt och nätverka på en arbetsplats med kulturellt            

heterogena grupper (Maude, 2011). Detta sker när de inte kan göra sig förstådda på samma               

sätt som de skulle ha gjort på en arbetsplats med endast kulturellt homogena grupper (a.a.).               

När den interkulturella kommunikationen brister på arbetsplatsen kan det medföra oönskade           

effekter som brist på tillit bland medarbetare, en barriär för samarbete eller risk för att               

konflikter uppstår som resultat av misskommunikation och missförstånd (Maude, 2011). Vid           

lyckad interkulturell kommunikation inom organisationer med kulturell mångfald kan         

medarbetarna bidra med olika perspektiv och arbetsinsatser till komplexa problem (a.a.). 

  

Organisationer med kulturell mångfald behöver strukturer och strategier för att den           

interkulturella kommunikationen ska fungera (Maude, 2011). Detta kan hanteras genom att           

organisationen utser en arbetsledare som ser till att gruppen arbetar för att minska synliga              

kulturella skillnader på arbetsplatsen och skapa en gemensam plattform där alla kan mötas             

(a.a.). Vidare gäller det att gruppen har tydlig bild och förståelse för vad som förväntas av                

organisationen så att förståelsen är ömsesidig för att minska det gap som kan uppstå i en                

organisation med kulturell mångfald och således resultera i en effektiv och lyckad            

interkulturell kommunikation (a.a.). 
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Enligt Maude (2011) är det viktigt att ledarskapet är fungerande för att kunna utgöra underlag               

för lyckad och effektiv interkulturell kommunikation. En organisation med kulturell          

mångfald kräver kommunikativa ledare som kan visa en stor grad av flexibilitet och en              

förmåga till att anpassa sig utefter gruppens kulturella olikheter (a.a.). Ledaren behöver även             

vara stöttande och visa stor en grad kommunikationsförmåga för att kunna skapa tillit och              

förståelse och således även kunna leda motivationen bland gruppen framåt (a.a.). En            

fungerande interkulturell kommunikation kan därmed visa sig vara en resurs för           

organisationen när den kulturella mångfalden stärks genom ökad och förbättrad kunskap och            

förståelse bland organisationens kulturellt heterogena grupper (a.a.). 

  

4.2.3 Kulturell intelligens 

  

Kulturellt heterogena grupper behöver ofta hitta ett sätt att samexistera och mötas halvvägs             

genom ökad förståelse och tålamod för varandras olikheter i syfte att kunna synkronisera med              

varandra. Kulturell intelligens är förmågan att agera och göra sig förstådd i enlighet med              

rådande situationer där det existerar kulturella olikheter och således kunna skapa ett            

samarbete (Plum et al., 2008). Inom kulturell intelligens ligger resultatet av interaktionen i             

fokus snarare än parternas intentioner och tankar, där resultatet utgör en skapad ömsesidig             

förståelse för kulturella olikheter dem emellan (a.a.). Förståelsen ska i sin tur underlätta och              

möjliggöra för arbetsprocessen på den egna arbetsplatsen (a.a.). 

  

Kulturell intelligens har tre olika dimensioner; interkulturellt engagemang, kulturell förståelse          

och interkulturell kommunikation, där samtliga dimensioner förenas och skapar kulturell          

intelligens och där nivån av det skapar i sin tur nivån på den interaktiva dynamiken (Plum et                 

al., 2008). Interkulturellt engagemang handlar om det emotionella mötet samt motivation och            

attityd mot personer med kulturella olikheter där ett genuint intresse för förståelsen mellan             

parterna är viktigt (a.a.). Kulturell förståelse handlar om den förståelse som skapas mellan             

parterna med viljan och förmågan att göra sig förstådd och förstå i en kulturellt heterogen               

miljö (a.a.). Interkulturell kommunikation är den praktiska dimensionen av kulturell          

intelligens och handlar mer om de praktiska aspekterna av kulturen när kulturellt heterogena             
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grupper möts (a.a.). De tre olika dimensionerna skapar tillsammans kulturell intelligens och            

det är viktigt att kunna separera de åt trots att de i slutändan relaterar mycket till varandra                 

med syfte att skapa en större förståelse för varje dimension (a.a.). 

  

Enligt Plum et al. (2008) kan utvecklingen av kulturell intelligens stimuleras genom olika sätt              

och kan uppkomma genom erfarenheter inom de olika dimensionerna. Ett exempel är att             

personer blir mer öppensinnade och accepterande efter att ha verkat i en heterogen miljö som               

en utlandsresa där de har kunnat interagera med personer med ett annorlunda perspektiv             

(a.a.). Personer med erfarenhet och upplevelser av heterogena miljöer tenderar även att            

respektera och förstå olikheterna som råder till skillnad från de personer som endast har              

erfarenhet av homogena miljöer (a.a.). Dessa tenderar således att sakna den nivån av             

beredskap på att förstå kulturella olikheter och respektera de (a.a.). 

  

Enligt Plum et al. (2008) organisationer borde utveckla kulturell intelligens med syfte att öka              

kreativt tänkande och nytänkande bland medarbetare och således förbättra samarbetet vid           

kulturell mångfald på arbetsplatsen. kulturell intelligens kan utvecklas genom kunskap och           

förståelse för de mönster som råder under mötet med kulturellt heterogena grupper och             

tankeprocessen, både under och efter mötet (a.a.). Plum et al. (2008) menar vidare att för att                

kunna skapa och bygga en förståelse måste grupperna tvärkulturellt interagera med varandra            

genom dialoger på arbetsplatsen och således stimuleras genom konversationer som en del av             

utvecklingsprocessen för kulturell intelligens. 

  

  

4.2.3 Situationsanpassat ledarskap 

  

Den situationsanpassade ledarskapsmodellen skapades med tron att ett effektivt ledarskap          

kräver flexibilitet beroende på den situation som råder och indikerar således på att det finns               

olika tillvägagångssätt att organisera och motivera medarbetare (Sveningsson & Alvesson,          

2012). Beroende på situation kan typen av ledarskap behöva anpassas och ledaren måste             

prioritera vad som är att anse som viktigt (Blanchard & Hersay, 1996). Situationsanpassat             

ledarskap blev populärt inom organisationsteorin då olika typer av betydelsefulla situationer           

behövdes uppmärksammas för att få kännedom om hur organiseringen och motiveringen av            
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medarbetare skulle ske (Sveningsson & Alvesson, 2012). Herseys och Kenneth Blanchards           

(1982) framhåller i sin situationella ledarskapsteori den interpersonella relationen mellan          

ledare och underordnade vilket anses vara avgörande för hur ledarskapet utövas (Sveningsson            

& Alvesson, 2012). Relationen beskrivs utifrån medarbetarens självständiga förmåga att          

ansvara för och genomföra sina arbetsuppgifter, vilket innebär att ledarens uppfattning om            

medarbetarnas kunnande och motivationsnivå anses vara avgörande hur relationen utvecklas          

(Sveningsson & Alvesson, 2012). Enligt Herseys och Blanchards grundmodell för          

Situationsanpassat ledarskap delas detta enligt nedan in i följande fyra faser: 

 

 Källa: Svenningsson & Alvesson, 2012, s. 26 

 

Den första, läst från vänster, är instruerande och anvisande och har en hög uppgiftsorientering              

och låg relationsorientering, vilket innebär att ledaren styr genom instruktioner vid låg            

mognad bland medarbetarna (Sveningsson & Alvesson, 2012). Den andra är insäljning som            

har hög uppgifts- och relationsorientering och lämpar sig vid ökad mognad bland            

medarbetarna (a.a.). Här är det viktigt med stöd och uppmuntran genom direktiv av ledaren              

för att skapa och öka både engagemang och motivation för arbetet (a.a.). Den tredje är               

deltagande med hög relationsorientering och låg uppgiftsorientering vilket innebär att          

42 



medarbetarna behöver stödjas i att använda det kunskap de besitter för att åstadkomma ökad              

gemensam problemlösning och samarbete (Sveningsson & Alvesson, 2012). Slutligen, den          

fjärde fasen som är delegering vilket har låg relations- och uppgiftsorientering. Detta lämpar             

sig bäst då medarbetarna anses ha en mycket hög mognad för att ansvara och genomföra sina                

arbetsuppgifter med entusiasm och mindre styrning från ledaren (a.a.). 

  

Hersey och Blanchard (1982) menar att modellen ovan inte endast beskriver vilket ledarskap             

som är ändamålsenligt utifrån medarbetarnas mognad utan även få de att växa och uppnå en               

alltmer högre mognad genom de olika faserna (Sveningsson & Alvesson, 2012). Därmed kan             

de även uppnå en större självständighet till ledaren som kan utgå från individen och dess               

behov och således anpassa sin ledarstil därefter (a.a.) 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43 



5 Empiri 
I det här kapitlet presenteras en sammanställning av materialet som samlats in från             

intervjuer, observationer och dokumentstudier. Kapitlet börjar med en kort presentation av           

empirins komposition. Därefter presenteras det empiriska materialet i varje fall kategoriskt           

efter de teman som framträtt ur fallen.  

  

5.1 Empirins komposition 

  

Det empiriska materialet består av en sammanställning av tre fallstudier vilka är Universitet             

X , Universitet Y och ALMI . Inom varje organisation har en till tre deltagare intervjuats, vilka               

presenteras i metodkapitlet under rubriken Urval inom fallen . Formella dokument från de tre             

fallen har även studerats och inkluderas i empirin. 

  

En grundläggande faktor som måste nämnas är att både Universitet X och Universitet Y har               

statliga uppdrag med krav på att först och främst säkerställa skicklighet och förtjänst hos de               

anställda, vilket gör att alla övriga frågor kommer i andra hand, så även mångfaldsarbetet              

behandlas som en separat fråga.  ALMI  har ett friare ramverk att arbeta inom. 

  

5.2 Universitet X 

  

Universitet X är ett medelstort svenskt universitet med cirka 2 000 anställda och 30 000               

studenter. Organisationens består av rektor och universitetsstyrelse med det högsta ansvaret,           

fem fakulteter med en mängd tillförande institutioner samt stödfunktioner som verkar på            

olika nivåer inom organisationen. 

  

5.2.2 Hur Universitet X arbetar med mångfald 

  

Universitet X har som en del av sina övergripande verksamhetsmål i Dokument X2 att främja               

mångfald och en mångkulturell kunskapsmiljö. Universitet X arbetar kontinuerligt med att           

integrera jämställdhet, mångfald, jämlikhet och likabehandling i universitetets alla delar och           
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arbetar således strategiskt utifrån “Lika Villkor ”, ett paraplybegrepp som universitetet utgår           

från (Dokument X1 ). 

  

Rektorn har det övergripande ansvaret för att bedriva ett målinriktat arbete inom “Lika             

Villkor ” och beslutar därmed om en årlig plan för “Lika Villkor ” samt uppföljningen av den               

(Dokument X1) . Enligt Personalvetare X2 tar alla avdelningar inom Universitet X del av             

dokumentet “Lika Villkor” som de bryter ner till konkreta arbetsmål inom det egna kansliet              

för att sedan specificera målen till varje arbetsgrupp eller till enskild persons arbetsuppgift.             

Enligt Dokument X1 om “Lika Villkor ” i Universitet X , sker ett kontinuerligt och aktivt arbete               

med att få en jämn fördelning av bland annat kulturell mångfald. Universitet X använder sig               

därmed av ett integrerat arbetssätt kring kulturell mångfald, vilket innebär att det operativa             

ansvaret fördelas på ett antal ledarpositioner enligt område (Dokument X1) . Visionen,           

inklusive målen med mångfaldsarbetet följs upp i årsredovisningen (Personalvetare X2) . 

  

Enligt Personalvetare X2 har flera fakultetet på Universitet X en stor andel medarbetare med              

utländsk bakgrund vilket är en konsekvens av att kompetensen inte finns i Sverige och därför               

söks och rekryteras utomlands. Personalvetare X2 anser att det är spännande att få människor              

med olika bakgrund inom organisationen, men hon påpekar även att om merparten av en              

organisation består av olika kulturer så kan det till en början innebär svårigheter. Dock menar               

Personalvetare X2 att alla människor är olika oavsett bakgrund och att det finns många olika               

hinder som kan göra att det tar kortare eller längre tid för en organisation eller arbetsgrupp att                 

bli effektivt. Personalvetare X3 poängterar att kulturell mångfald kan innebära såväl           

branschkultur, organisationskulturer eller kulturer inom olika discipliner i universitetsvärlden         

och att kulturell mångfald på så vis är väldigt komplext eftersom en person kan ha flera olika                 

kulturella referensramar. 

  

Både ett perspektiv som riktar sig mot lönsamhet utifrån organisationen sida och ett             

perspektiv som riktar sig mot rättvisa som kommer ur ansvarstagande är viktigt, dock anser              

Personalvetare X2 att det är svårt att ta ställning till perspektivet mot rättvisa och ansvar då                

man inom organisationen måste utgå ifrån förtjänst och skicklighet i första hand. 
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Personalvetare X2 menar att det inte finns något motstånd mot kulturell mångfald inom             

Universitet X , speciellt inte inom forskarlagen och hon menar även att något sådant motstånd              

inte skulle accepteras. Hon anser att all typ av mångfald ä mycket välkommen inom              

Universitet X  och att organisation på det viset är mycket öppen. 

  

  

5.2.3 Ledarskapets betydelse för mångfaldsarbetet 

  

Enligt Personalvetare X2 har mångfaldsarbetet börjat på senare år, till stor del på grund av               

ledarskapet inom universitetet men också på grund av förändringar i samhället. Ledarskapet            

är jätteviktigt eftersom resurserna som krävs för att bedriva ett ändamålsenligt           

mångfaldsarbete kommer uppifrån (Personalvetare X2 ). Personalvetare X2 anser att de inom           

hennes område saknar en del resurser för att kunna genomföra alla åtgärder och nå alla mål                

inom mångfaldsarbetet. Hon menar att ledarskapet brister i stödet som ges för att genomföra              

insatser som hjälper nya medarbetare med utländsk bakgrund att finna sig tillrätta dels på              

arbetsplatsen, men även i det svenska samhället. Personalvetare X2 tycker också att            

mottagandet av nya medarbetare rent allmänt ibland brister och hon anser att det dels beror på                

att Universitet X har för lite resurser, men också för att ledarskapet och intresset på olika                

institutioner brister inom dessa frågor. Hon anser att det är varje ledares uppgift att se till att                 

den sociala samvaron fungerar inom arbetsgrupperna och hon anser även att det borde tas              

större ansvar för att medarbetarnas liv ska fungera utanför universitetet. Om man som             

nyanställd med utländsk bakgrund måste lägga mycket energi på att anpassa sig till             

omvärlden så kan det ha effekt på personens arbete vilket Personalvetare X2 anser att ledarna               

som fördelar universitetets resurser måste ta större hänsyn till. Det har enligt Personalvetare             

X2 förekommit att nyanställda har lämnat universitetet efter kort tid på grund av att              

introduktionen varit dålig. 

  

Projektassistent X1 tycker dock att mottagandet på Universitet X var bra när han började sin               

anställning. Han menar att det ligger ett stort ansvar på den ledare man främst har kontakt                

med under den första tiden som nyanställd. Att ledaren har ett öppet sinne är viktigt enligt                

Projektassistent X1 samt att ledaren visar integritet och kan inge tillit. Den personliga             
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aspekten i fysiska möten mellan ledare och medarbetare är mycket betydande då det kan vara               

svårt och ineffektivt att kommunicera genom exempelvis mail eller telefon om parterna har             

olika tolkningsramar (Projektassistent X1 ). 

  

“Show openness, show empathy and try to put yourself in the shoes of the other person.                

Get connected to him, through him, let it come from you to him - and then it will come                   

from him to you.”  – Projektassistent X1 22.12.201 6 

  

Detta tolkar vi som att den mänskliga kontakten är av stor betydelse för att skapa förståelse                

enligt Projektassistent X1, även framför språk och kunskap. Vi tolkar det som att             

Projektassistent X1 har erfarenheter av att empatiska ledare och medarbetare har lättare att             

kommunicera eftersom de har förmågan att sätta sig in i olika perspektiv. 

  

Just nu pågår en omorganisering i Personalvetare X2 arbetsgrupp där vissa medarbetare ska             

få spetskompetens med fokus på internationalisering av Universitet X. Det har även enligt             

Personalvetare X2 diskuterats i vilken utsträckning resurserna för mottagandet av nyanställda           

medarbetare med utländsk bakgrund ska kunna stärkas. Man har i möten med högre ledare              

diskuterat hur man på olika sätt skall kunna samarbeta bättre med kommun och landsting för               

att ge stöd i till exempel bostadssökande (Personalvetare X2 ). 

  

Personalvetare X3 poängterar att kulturell mångfald aldrig är en resurs om man inte gör en               

resurs av det. Endast själva förekomsten av mångfald i sig självt kan snarare utgöra ett hinder                

om ledare inte är medvetna om att de måste arbeta med att skapa en interkulturell miljö med                 

plattformar där kommunikation och kunskapsutbyte mellan människor kan ske         

(Personalvetare X3 ). Både ledare och medarbetare måste ges verktyg till att förstå och kunna              

arbeta i en mångkulturell miljö för att missförstånd och tolkningsskillnader inte ska leda till              

ineffektivitet och irritation (a.a.). Förväntningar, vanor, kommunikationsmönster, språk med         

mera skiljer sig mellan olika grupper vilket inte alltid är självklart för personer som inte är                

vanan att arbeta i heterogena arbetsgrupper och därför är det viktigt att aktivt arbeta med               

mångfald från olika vinklar och perspektiv (a.a.). 

  

47 



Eftersom mångfaldsfrågor finns med i Universitet X värdegrund så är det enligt            

Personalutvecklare X3 ett krav att du ska ha en förståelse för detta när du anställs som ledare                 

av men att du sedan kan få verktyg att leda i dessa frågor genom kompetensutveckling. På                

Universitet X har personalavdelningen ansvar för genomförandet av ledarskapsutbildningar         

och kompetensutveckling (Dokument X1 ). Enligt Personalvetare X2 erbjuds alla chefer en           

ledarskapsutbildning när de börjar, men den utbildningen är i dagsläget inte ett krav. Ledarna              

på Universitet X utbildas även i internationalisering enligt planen för Lika villkor            

(Personalvetare X3 ). Personalvetare X2 menar dock att utbildning inte alltid är svaret utan att              

det trots det alltid finns “dåliga ledare”. Personalvetare X3 menar att det finns många sätt att                

skapa kompetensutveckling inom mångfald som exempelvis “learning by doing” som är           

praktiskt, reflektionsgrupper, sociala aktiviteter, interaktiva seminarier och utbildningar som         

ger forskningens syn på mångfaldsarbetet. Hon menar att alla delarna är viktiga för att skapa               

medvetenhet och aktivt arbete med frågan (Personalvetare X3 ). 

  

Det som skiljer Universitet från andra organisationer är bland annat att cheferna för de olika               

institutionerna, prefekterna , är tillfälliga och rekryteras ur arbetsgruppen och därför ofta           

saknar ledarerfarenheter (Personalvetare X 3). Prefekternas uppdrag är under en period på tre            

år (a.a.). När kollegor blir ledare kan det leda till problematiska situationer mellan ledare och               

medarbetare eftersom relationen dem emellan således till viss del måste byggas om            

(Personalvetare X2 ). Efter att en prefekt har avslutat sitt uppdrag återgår denna till sina              

tidigare arbetsuppgifter och någon annan från arbetsgruppen kan bli prefekt och rollerna            

skiftar på så vis vilket är en dynamik som är unik för den akademiska världen               

(Personalvetare X 3). De administrativa ledarna inom organisationen är dock fasta och           

Personalvetare X 3 menar att dessa ledare ofta har en annorlunda stil och uppfattning av              

ledarrollen än de tillfälliga prefekterna. Prefekterna är specialiserade inom sitt          

forskningsområde och kan i vissa fall ha mer eller mindre svårigheter att ha en ledarroll som                

främsta uppdrag eftersom de kanske inte har blivit tillräckligt förberedda. 
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5.2.4 Vikten av kommunikation mellan ledare och medarbetare 

  

Ett av Universitet X tre ledord är kommunikation, enligt deras vision (Dokument X 2). Alla              

mål inklusive mångfaldsarbetet diskuteras på månadsvisa möten i större grupper med           

medarbetarna, samt i mindre grupper var fjortonde dag (Personalvetare X2 ). Enligt           

Personalvetare X2 är det viktigt att kommunikationen uppifrån inte är envägs utan att ledare              

är tydliga, lyhörda och öppna för olika åsikter. Tydlighet anser hon är det viktigaste samt att                

det måste finnas en medvetenhet om att olika tolkningar av det som förmedlas förekommer.              

Rektorn på Universitet X  är tydlig i sin kommunikation, anser Personalvetare X2 . 

  

Personalvetare X3 förklarar att kommunikation och plattformar för kommunikation är viktigt           

för att kunna ackumulera samtliga medarbetares kompetens och på så vi skapa ny kunskap              

inom organisationen, vilket inte är möjligt utan fungerande kommunikation. Det är därför            

mycket viktigt att inga medarbetare förblir uteslutna ur konversation på arbetsplatsen,           

professionella som sociala (Personalvetare X3 ). Om det finns en risk att vissa medarbetare             

inte kan göra sin röst hörd på arbetsplatsen eller på de olika kommunikationsplattformarna på              

grund av språkliga hinder så måste detta således lösas antingen genom att språkkunskaperna             

stärks eller att det tillhandahålls personer som kan tolka (a.a.). Att använda tolkar medför              

dock andra kommunikationsproblem eftersom all informationsutbyte då sker med en          

mellanhand vilket dels utgör en risk för missförstånd men även att anknytningen mellan             

parterna blir mindre (a.a.). Med kommunikationsplattformar menas exempelvis        

arbetsplatsmöten och olika organ inom organisationen som har kommunikation som          

huvuduppgift (a.a. ). Inom dessa plattformar kan metakommunikation, det vill säga          

kommunikation om kommunikation byggas mellan medarbetarna för att skapa känslan av att            

mångfalden är en bekväm och värdefull del av organisationen på längre sikt (a.a.). 

  

På Universitet X anser Personalvetare X2 att hur väl en medarbetare behärskar det Svenska              

språket inte har någon avgörande betydelse för vare sig medarbetaren eller organisationen,            

såvida det inte gäller lektorer till kurser som måste bedrivas på Svenska av specifika              

anledningar. Personalvetare X2 menar att engelska är väldigt gångbart inom organisationen           
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rent praktiskt. Enligt Personalvetare X2 får alla nyanställda med begränsade språkkunskaper i            

svenska gå en grundkurs på folkhögskola om det krävs av arbetsuppgiften. 

  

Projektassisten X1 som själv endast talar lite svenska anser dock att språket är mycket viktigt               

att lära sig, både för arbetet och för att kunna anpassa sig socialt och kommunicera i olika                 

sammanhang. 

  

  

5.3 Universitet Y 

  

Universitet Y är ett större svenskt universitet med cirka 3 000 anställda och 40 000 studenter.                

Organisationen består av rektor och universitetsstyrelse med det högsta ansvaret, fyra 

Fakulteter och fjorton separata institutioner samt olika stödfunktioner. 

  

  

5.3.2 Hur Universitet Y arbetar med mångfald 

  

Universitet Y arbetar, precis som Universitet X med paraplybegreppet “Lika Villkor ” och har             

mångfaldsarbete i sin visionsplan för detta ändamål. De beskriver dessutom mångfald som en             

resurs och kompetens (Dokument Y1 ). Universitet Y skriver i sin handlingsplan Dokument Y1             

att man måste spegla samhällets mångfald i sin organisation. Universitet Y har även som mål               

att underlätta integrationen av medarbetare med utländsk bakgrund i det svenska samhället,            

med hjälp av sina samhällskontakter (a.a. ). De erbjuder stöd och råd i socialiseringsprocessen             

för medarbetare med utländsk bakgrund och informerar om de olika hjälpmedel som finns till              

hands i en introduktion som dessa medarbetare får på universitetet (Lektor Y ). 

  

5.3.3 Ledarskapet och kommunikationen mellan ledare & medarbetare 

  

Lektor Y1 tycker att mottagandet på Universitet Y var bra och välkomnande, men att hans               

närmaste handledare är väldigt misstänksam och kontrollerande och han känner inte att just             
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den ledaren har så mycket tilltro till honom. Huruvida detta kommer sig kan Lektor Y1 dock                

inte förklara men han tycker att just denna ledare har dålig förståelse för kulturell mångfald               

och han tycker att kommunikationen dem emellan inte alls fungerar. Lektor Y har svårt att               

förstå vad som krävs av honom från sin direkta handledare vilket känns mycket frustrerande              

och energikrävande. Andra medarbetare, ledare och organisationen i sin helhet på Universitet            

Y1 anser han dock är inkluderande och tillmötesgående. Lektor Y har en medarbetare som              

också har en annan bakgrund som han ser som en informell ledare eftersom han ger mycket                

goda råd och vägledning i hur Lektor Y ska hantera situationen med sin handledare. Lektor Y                

fann även att den inledande introduktionen på Universitet Y som innehöll kurser och             

seminarier med fokus på mångfald var väldigt bra (Lektor Y ). De gav honom dels kunskap               

men också ett nätverk av personer som också har en annan bakgrund vilket gjorde att Lektor                

Y kände sig mindre ensam i sin situation som nyanländ och nyanställd. Stöd och tillit är det                 

viktigaste när man är ny och kommer från en annan kulturell bakgrund (Lektor Y ).  

  

Universitet Y har med Situationsanpassat ledarskap i sin vision för “Lika Villkor ” (Dokument             

Y1 ). Handlingsplanen för mångfald “Lika Villkor ” inom Universitet Y finns tillgänglig på            

universitetets hemsida samt att dokumentet delas till alla enheter inom organisationen.           

Universitet Y skickar även ut ett nyhetsbrev en gång i månaden, vilket berör olika frågor om                

mångfald, som riktar sig till specifika kommunikationskanaler inom universitetssektorn         

(Dokument Y1 ). 

  

  

5.4 ALMI Företagspartner 

  

ALMI är ett statligt svenskt bolag som erbjuder rådgivning, lån och riskkapital till företag.              

Organisationen består av en koncern med sexton dotterbolag och fyrtio kontor samt cirka 500              

medarbetare. Inom de tre olika områdena arbetar Företagsrådgivare med olika specialiserade           

funktioner. 
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5.4.2 Hur företagsutvecklarna ser på ALMI’s mångfaldsarbete 

  

På ALMI har man enligt Företagsrådgivare A2 inte definierat vad mångfald eller kulturell             

mångfald är eller hur det bör se ut inom företaget, man arbetar däremot med att försöka                

återspegla samhället vad gäller olika utbildning, etnisk bakgrund och kön. Företagsrådgivare           

A1 menar att ALMI ’s syn är att olika människor har olika perspektiv och synvinklar vilket de                

anser främjar effektiviteten och dynamiken inom organisationen, man anser därför att           

mångfald är en förutsättning för att företaget ska lyckas med sitt uppdrag. ALMI vill enligt               

Företagsrådgivare A1 gärna öka mångfalden inom företaget då han anser att mångfald även             

ökar förtroendet hos den breda målgruppen de har samt att mångfald ökar ALMI’s attraktion              

som arbetsplats. Ambitionen är enligt Företagsrådgivare A2 att vara ett föredöme vad gäller             

mångfaldsarbete och man vill gärna sprida sitt tankesätt till de företag man arbetar med. Alla               

anställda på ALMI ska kunna uttala sig och säga vad de säger och tycker oavsett bakgrund                

och person (Företagsrådgivare A1). 

  

Inom ALMI satsar man även extra på att rekrytera kvinnor med utländsk bakgrund då man ser                

en underrepresentation i den gruppen inom organisationen (Företagsrådgivare A1 ). Man          

försöker även rekrytera medarbetare från olika generationer och då gärna med utländsk            

bakgrund (Företagsrådgivare A1 ). Resultatet i antal inom demografiska grupper för de extra            

insatser som görs med tanke att rekrytering inom underrepresenterade grupper i           

organisationen mäter och målsätter man för (a.a.). Enligt Företagsrådgivare A2 är det mycket             

betydande att regelbundet stämma av arbetet kring de uppsatta målen med mångfaldsarbetet            

för att se hur representationen inom olika grupper ser ut. 

 

På ALMI är det viktigt att ha mångfald för att kunna nå och bemöta den mycket breda                 

målgruppen som man riktar sig till, anser Företagsrådgivare A2 . Utan kulturell mångfald blir             

organisationen “blind” (a.a.). Företagsrådgivare A2 tycker också att personers olika historier,           

bakgrunder och erfarenheter innebär olika kompetenser som är unika och hon anser att en              

organisation behöver många olika kompetenser. Företagsrådgivare A1 ser kompetens som en           

samling av erfarenheter vilket är beroende på många olika saker som kulturell bakgrund i              

samband med generation, kön, uppväxt, språk och mycket annat. 
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På ALMI har Företagsrådgivare A2 inte märkt att det finns något motstånd mot kulturell              

mångfald. Hon berättar dock att hon i sitt arbetsliv tidigare stött på många manliga ledare               

som retoriskt och praktiskt förmedlar en stark machokultur och som hon uppfattade som             

väldigt motsträviga mot mångfald i allmänhet (a.a.). Företagsrådgivare A1 ser inte heller            

något aktivt motstånd mot mångfald inom organisationen men han konstaterar ändå att ALMI             

inte har så stor mångfald inom ledande positioner vilket han anser tyder på en typ av                

motstånd. 

  

“Exempelvis om en medarbetare med utländsk bakgrund har arbetat på golvet i tjugo år              

inte blir team ledare eller chef, varför? Är det språket? Är det kunskapen? Är det               

hudfärgen? Det är frågor man kan ställa sig”  - Företagsrådgivare A1, ALMI 08.11.2016 

  

Vi tolkar det som att Företagsrådgivare A1 är fundersam kring hur ett företag som ALMI,               

med erfarenhet och medvetenhet om kulturell och annan mångfald ändå på så vis misslyckas              

med att få detta arbete att genomsyra hela organisationen genom alla nivåer. 

  

5.4.3 Ledarskapets betydelse för mångfaldsarbetet inom ALMI 

  

ALMI är en relativt platt organisation där medarbetarna har mycket frihet under ansvar och är               

mycket självgående i sitt arbete, planering och målsättning (Företagsrådgivare A2 ). Varje           

kontor har en platschef som arbetar under en regionchef, som i sin tur arbetar under               

koncernchefen (a.a.). Kontoret i Kalmar saknar platschef fram till februari vilket innebär att             

de tolv medarbetarna arbetar helt under eget ansvar (a.a.). 

  

Mångfald är ett ledarskaps fråga enligt Företagsrådgivare A1 som menar att ledarna måste             

brinna för och tycka att det är viktigt med mångfaldsarbete för att det ska fungera på längre                 

sikt. Det krävs återkoppling till utbildningar och mål för att alla inom organisationen ska              

förbli medvetna i frågan, vilket Företagsrådgivare A1 tycker ledarna inom ALMI kan bli             

bättre på. Det krävs att mångfaldsarbetet lyfts fram och att ledarna skapar aktiviteter och              

nytänkande för att få bestående värderingar och attityder kring mångfald som genomsyrar            
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hela organisationen (a.a. ). Utbildning inom mångfaldsarbete som sker kontinuerligt och som           

är anpassad och sammanlänkad med de andra delarna av organisationen skulle skapa ett             

sammanhang och en större betydelse (a.a.). 

  

“Många ledare tänker nog på mångfald som en stämpel man ska ha och ett hinder att                

arbeta sig över, istället för att tänka att mångfald är en resurs att arbeta med”. –                

Företagsrådgivare A1 80.11.2016 

  

Detta perspektiv som Företagsrådgivare A1 beskriver tolkar vi som att han vill att ledare som               

arbetar med mångfald ska tänka ett steg längre och att det i så fall skulle kunna väva ihop                  

perspektivet mot lönsamhet och perspektivet mot ansvar och rättvisa på ett naturligt sätt. 

 

  

5.4.4 Språkets betydelse för mångfaldsarbetet inom ALMI 

  

Eftersom många medarbetare är flerspråkiga menar Företagsrådgivare A2 att det finns en            

stor medvetenhet kring vikten av kommunikation inom organisationen. På ALMI arbetar man            

med rådgivning på tjugofem olika språk för att minska risken för missförstånd mellan             

rådgivare och kund (a.a.). I början av en kundkontakt används det språk som fungerar bäst               

för kunden för att samtalen ska kunna nå en nivå där båda parter kan se samarbetet som                 

givande (Företagsrådgivare A1 ). Dock så arbetar man med att försöka föra dialoger på             

Svenska så mycket som möjligt för att man anser att det Svenska språket är en nyckelresurs                

både för kunder och för medarbetare inom arbetsprocessen mellan parterna samt externt            

(a.a.).  

  

Företagsrådgivare A2 på ALMI ser att språksvårigheter kan utgöra en risk för missförstånd,             

vilket även Företagsrådgivare A1 anser. Företagsrådgivare A1 tycker att det bör diskuteras            

mer inom organisationen vad språket har för betydelse inte endast mellan ALMI och kunder              

utan även inom organisationen då han märker att många äldre med olika bakgrund använder              

felaktiga uttryck i olika sammanhang vilket kan leda till problem. 
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“Om man eliminerar språket som hinder hur mycket effektivare kan arbetet bli?” –             

Företagsrådgivare A1  08.11.2016 

  

Vi tolkar detta som att Företagsrådgivare A1 skulle föredra att man arbetar ännu mer för att                

språket inte ska vara ett hinder på arbetsplatsen och att det i så fall skulle göra arbetet på                  

ALMI både externt och internt mer lönsamt. Allt handlar enligt Företagsrådgivare A1 om att              

skapa värde och lönsamhet på ett effektivt sätt för alla parter. 
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6 Analys och tolkning 

I det här kapitlet tolkas och analyseras empirin med stöd av den teoretiska referensramen              

som redogörs i kapitel fyra. Här diskuteras de tre fallen utifrån de centrala teman som tas                

upp i empirin. 

  

6.1 Hur organisationerna arbetar med mångfald - synen på mångfald 

  

Mångfald handlar om individers likheter och olikheter vad gäller erfarenheter, bakgrund och            

perspektiv (Fägerlind, 2012). Universitet X och Universitet Y samt ALMI Företagspartner           

har samtliga mångfaldsarbete som en del av sin vision. De anser att de arbetar för att främja                 

kulturell mångfald i vardera verksamhet och vill försöka återspegla samhällets mångfald i den             

egna organisationen, vare sig det gäller kunskapsbakgrund, kön, etnisk bakgrund, ålder med            

mera. Samtliga tre organisationer arbetar således strategiskt för att öka den kulturella            

mångfalden inom vardera organisation genom att bedriva ett målinriktat arbete på olika plan             

med syfte att öka förståelsen och kunskapen inom organisationen, bland ledare och bland             

medarbetarna. 

  

Enligt Abrahamsson (2000) borde fokus i mångfaldsarbetet ligga i betydelsen för arbetet,            

vilket är ett perspektiv som är riktat mot lönsamhet, där värdeskapande för organisationen är              

det grundläggande kravet för mångfald. Detta perspektiv ser vi att alla tre organisationer har.              

Universiteten har ett perspektiv mot värdeskapande enligt sina statliga uppdrag och även            

inom ALMI talar Företagsutvecklare A1 om att värdeskapande är det viktigast i hans arbete,              

men att mångfald är ett sätt att skapa värde externt. Personer med olika bakgrunder och               

erfarenheter ser situationer utifrån olika synvinklar vilket kan leda till nytänkande inom            

organisationen (Ferri et al. 1993). Om ledare kan utveckla sätt att ta till vara på nytänkande                

och fokusera det mot organisationen genom att få medarbetarna att bli mer kreativa så kan det                

leda till mer effektiviserade metoder att lösa problem. Fägerlind (2000) talar dock om att              

mångfaldsarbetet traditionellt sett inom svenska organisationer ofta handlar om att rikta           

arbete mot ansvar mot samhälle och att vara “rättvis”, vilket innebär att arbetet fokuseras på               

värderingar, fördomar och attityder för att förtydliga individens eget värde.          
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Företagsutvecklare A1 på ALMI förklarar att det finns en baksida med perspektivet som är              

riktat mot ansvar och rättvisa som är att organisationen använder kulturell mångfald som en              

“stämpel” vilket kan leda till att organisationen nöjer sig med att endast inneha kulturell              

mångfald utan att aktivt arbeta med den. Både Personalkonsult X3 och Personalkonsult X2 på              

Universitet X poängterar att endast inneha kulturell mångfald inte innebär någon resurs för             

organisationen, snarare tvärtom då kulturell mångfald är väldigt komplext. 

  

Universitet Y har i sitt arbete som mål att även underlätta integrationen av medarbetare med               

utländsk bakgrund i det svenska samhället med hjälp av sina samhällskontakter. Vilket kan             

uppfattas som att de även arbetar på en mer intern plan med medarbetarnas värderingar,              

fördomar och attityder genom att vara mer stöttande, inkluderande, hjälpande och öppna och             

inte endast arbeta ur ett strategiskt perspektiv. Här ser vi att Universitet Y arbetar med               

perspektivet mot rättvisa och ansvar i en positiv anda, dock förmodligen med syfte att skapa               

värde för organisationen i slutändan. Genom inkludering kan medarbetarnas med utländsk           

bakgrunds resurser tas tillvara på genom att organisationen tar del av den kunskap och              

nytänkande som de bidrar med vilket vi anser är rätt spår att gå för att kunna ha ett                  

fungerande mångfaldsarbete. Detta kan hänvisas till Fägerlinds (2012) teori om mångfaldens           

ena ben, kvalitet, där individens innehavande av kunskap och erfarenhet tas tillvara på genom              

inkludering i syfte att berika och öka organisationen. Som resultat av ett fungerande             

mångfaldsarbete kan vi även således hålla med Fägerlind (2000) om att det leder till svenska               

organisationers framgång. Det finns därför ett behov av ett bättre bemötande av ledaren             

gentemot medarbetare samt ett bättre bemötande mellan medarbetarna, vilket vi kan se i             

samtliga fallorganisationer. Detta tolkar vi är en del av det värdeskapande som byggs internt              

på arbetsplatsen när det görs kontinuerliga insatser till att skapa värde på längre sikt för               

organisationen genom att även ha den enskilda individen i åtanke. 

  

Utifrån ALMI’s arbete internt såväl som externt nämner Företagsrådgivare A2 att de gärna             

vill vara ett föredöme och vill således sprida sitt tankesätt till kunder och andra organisationer               

i sitt nätverk. Samtliga tre organisationer är på rätt spår vad gäller arbetet med kulturell               

mångfald. Detta då det läggs stor vikt på att implementera mångfaldsarbetet i samtliga             

organisationer interna såväl som i deras externa omvärld av samarbetspartners och kunder,            

särskilt i ALMIS fall som ändå arbetar på ett annorlunda sätt då de vänder sig till en annan                  
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marknad än universiteten. Implementeringen av goda värderingar i enlighet med ett           

fungerande mångfaldsarbete ser vi som en långsiktig strategi på att få ökad kulturell             

mångfald i organisationen och för att fortsätta skapa värde och engagemang bland            

personalstyrkan i en kulturell och snabb föränderlig värld. Enligt Fägerlinds (2012) skildring            

av mångfaldsbegreppets andra ben, kvantitet, där det finns en blandning bland individerna i             

personalstyrkan särskilt vad gäller utbildningsgrund, erfarenheter, etnisk och kulturell         

bakgrund med mera. Precis som med Universitet X och Universitet Y ser vi att ALMI försöker                

få till en större inkludering inom organisationen. Vidare påpekar Företagsrådgivare A1 att            

ALMI’s syn är att olika människor har olika perspektiv och synvinklar vilket snarare främjar              

effektiviteten och dynamiken i organisationen och ser mångfald som en förutsättning för att             

företaget fortsätter lyckas med sina uppdrag. 

  

  

6.2 Ledarskapets betydelse för mångfaldsarbetet inom fallen 

  

Inom samtliga tre fall märks att ledarskapet har en stor betydelse för mångfaldsarbetet, både              

från de etniskt svenska deltagarnas sida och från de med utländsk bakgrund, oavsett position,              

dock så har de med olika bakgrund något olika perspektiv. Inom samtliga tre fall märker vi                

även att det finns problem med ledarskapet på olika nivåer som vi kan härleda till               

omedvetenhet och okunskap. Det som vi kan tyda från samtliga tre fall är att medvetenheten               

kring mångfaldsarbete är centralt men också en färskvara på så vis att det måste underhållas               

för att förbli en del av det dagliga arbetet. Det verkar som att de ledare som saknar erfarenhet                  

och således även verktyg antingen i rollen som ledare eller för mångfaldsarbetet har svårare              

att samarbeta med personer med annan kulturell bakgrund. Det krävs att ledaren besitter en              

förmåga att kunna ta till vara på befintlig potential genom att våga ta ställning till frågorna                

om kulturell mångfald (Rönnqvist, 2008). Dessa förmågor anser vi måste skapas genom            

kompetensutveckling och uppföljningar av dessa. 

  

Mångfald i arbetslivet kräver att det finns ett ledarskap, en organisationskultur och            

organisationsklimat som både erkänner och värderar varje individs unika komposition och           

väljer att ta till vara på den potential som finns och erbjuds (Fägerlind & Wener, 2001). 
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6.3 Vikten av kommunikation mellan ledare och medarbetare 

  

Öppen kommunikation bland ledare och medarbetare på arbetsplatsen hade samtliga tre           

organisationer gemensamt som en viktig och essentiell faktor för ett fungerande           

mångfaldsarbete på arbetsplatsen. För Universitet X finns detta till och med i visionen och              

återfinns bland deras viktigaste tre ledord. Enligt Personalvetare X2 ska exempelvis           

kommunikationen från ledare till medarbetare vara tydligt, visa öppenhet för olika åsikter och             

vara lyhörd. Personalvetare X2 menar vidare att det måste finnas en medvetenhet om att det               

kan förekomma olika tolkningar av det som förmedlas och att ledaren måste vara mycket              

tydlig i sin kommunikation, vilket är rektorn på Universitet X i detta fall och anses vara                

mycket tydlig. Vi förstår detta som att kommunikationen är bland de främsta verktygen för en               

ledare att ha på Universitet X för att kunna skapa tillit samt en god och öppen relation till                  

medarbetarna på arbetsplatsen med syfte att skapa en trivsam och utvecklande arbetsmiljö.            

Kommunikation ser vi även vara den plattform som behöver skapas för att kunna ha en               

mycket mer självgående arbetsstyrka vilket vi ser är av stor vikt i en kunskapsdriven              

organisation som ett universitet. Ledaren ska vara kommunikativ och inkluderande för att            

fortsätta främja kreativitet och fortsatt självständighet och utveckling bland medarbetarna på           

arbetsplatsen. Detta ser i att överensstämma mycket med Hamrefors (2004) om att            

kommunikation anses vara ledarens främsta instrument och som även har en direkt effekt på              

värdeskapande inom en organisation. Vi anser därmed även att den effekt som            

kommunikation har på värdeskapande är även viktigt för att kunna behålla medarbetare och             

erbjuda en trivsam miljö vilket ökar viljan och ambitionen till att fortsätta utvecklas och bidra               

till organisationen. 

  

Enligt Hamrefors (2014) har forskningen kring kommunikativt ledarskap utvecklats allt mer           

åt relationsskapande mellan olika parter med mångfacetterade värderingar som då influeras           

av en kulturellt heterogen omvärld. Detta återkopplar vi till ALMI där kommunikationen            

värdesätts genom att alltid sträva efter öppenhet och inkludering, då det enligt            

Företagsrådgivare A2 finns en stor medvetenhet kring vikten av kommunikation inom           

organisationen på grund av att många medarbetare är flerspråkiga. Vi anser därmed att med              
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en väl fungerande kommunikation som inkluderar samtliga parter i en organisation genom            

större och mer kontinuerlig medvetenhet är något som både skapar och ökar värdeskapandet             

som många organisationer strävar efter att uppnå, då vi även anser att det utgör underlag för                

inspiration och ökat engagemang. 

  

På Universitet Y är kommunikationen fungerade generellt inom organisationen och Lektor Y            

anser att de är öppna och tillmötesgående. Dock känner han sig kontrollerad av sin närmsta               

handledare, som är att anse som ledaren i detta scenario, tycks visa misstro och              

misstänksamhet. Detta har resulterat i att kommunikationen inte heller fungerar då Lektor Y             

anser att handledaren har dålig förståelse för kulturell mångfald vilket skapar frustration            

eftersom det försvårar arbetet. Vi anser att detta skapar en begränsning för Lektor Y , som trots                

sin position på universitetet inte kan vara helt självgående och som samtidigt indirekt får sina               

kunskaper ifrågasatta genom att han inte får det stör eller tillit som andra i hans position får.                 

Att en anställd inte kan vända sig till sin ledare för stöd och måste hela tiden anpassa sig i en                    

kunskapsdriven arbetsplats anser vi inte som en hållbar situation, särskilt för en statligt             

anställd på universitet. Lektor Y anser själv att detta är energikrävande och vi observerade              

under intervjun att det var ett mycket känsligt område för honom. Samtidigt som han              

uttryckte sitt missnöje för sin direkta ledare exemplifierade han på gott ledarskap för             

avdelningschefen och andra medarbetare som han kände mer stöd av och som han trivs att               

arbeta med då de är mycket inkluderande och tillmötesgående, vilket överensstämmer med            

Universitet Y’s generella förhållningssätt till kommunikation i förhållande till kulturell          

mångfald. 

  

Enligt James Burns (1978) kan en ledare som utövar transformativt ledarskap, skapa            

engagemang och inspiration bland medarbetare på arbetsplatsen genom att skapa entusiasm           

på arbetsplatsen till följd av gemensamma åtaganden (Svenningsson & Alvesson, 2012).           

Detta anser vi att Universitet X, Universitet Y och ALMI försöker upprätthålla genom att              

skapa en större medvetenhet kring kommunikation som en viktig faktor och försöker därmed             

skapa inkluderande och öppna plattformar. Dock ser vi att trots att Universitet Y har med               

kommunikation som en av deras tre viktigaste ledord i organisations vision, upprätthålls det             

ändå inte till fullo. I kunskapsintensiva organisationer rekryteras det, enligt samtliga tre            

organisationer, den person som är bäst lämpad för jobbet. På både Universitet X och              
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Universitet Y rekryteras det även ofta från utlandet, vilket skapar fler kulturellt heterogena             

grupper på arbetsplatsen. Detta innebär således att det krävs en viss förståelse för olika              

gruppers bakgrunder och hur de fungerar ihop för att kunna erbjuda rätt stöd i rätt tid. Vi                 

håller därför med om att det är viktigt att använda denna nödvändiga förståelse för att kunna                

förstå och lösa eventuella problem och hinder med kommunikation mellan kulturellt olika            

grupper och vara beredd att vidta åtgärder för att motverka och överkomma de problem som               

kan uppstå (Conflict Research Consortium: University of Colorado, 2016). Vi ser detta som             

nödvändigt då kulturella skillnader kan skapa missförstånd till en viss början 

vilket kan försvåra arbetet för inblandade parter om denna förståelse saknas, vilket vi kopplar              

vidare till Lektor Y’s  arbetssituation på Universitet Y . 

  

Språk likaså som kommunikation har en stor betydelse för mångfald som ett viktigt             

instrument till att skapa förståelse, tålamod och öppenhet bland kulturellt heterogena grupper.            

Att kommunicera och göra sig förstådd på ett och samma språk tycks vara svårt i en alltmer                 

kulturellt heterogen omvärld som delas av grupper som har olika bakgrunder och begränsade             

förutsättningar till att göra sig förstådda till fullo och kan i många fall behöva extra stöd och                 

tålamod. Samtliga tre organisationer var överens om att det är nödvändigt att kunna det              

svenska språket även om engelska var gångbart. För Universitet X och för Universitet Y är det                

svenska språket dock inte alltid avgörande då det är en annorlunda miljö för medarbetarna på               

grund av att det är en mycket mer internationell och kulturellt heterogen arbetsmiljö. För              

ALMI som organisation är det svenska språket lite mer nödvändigt, men samtidigt arbetar de              

med rådgivning på tjugofem olika språk för att minska risken för missförstånd mellan             

rådgivare och kund enligt Företagsrådgivare A2 . I början av en kundkontakt används det             

språk som fungerar bäst för kunden för att samtalen ska kunna nå en nivå där båda parter kan                  

se samarbetet som givande (Företagsrådgivare A1 ). Samtidigt försöker ALMI föra dialoger           

på svenska i den mån det är möjligt för att de anser det vara en nyckelresurs för kunder såväl                   

som medarbetare inom organisationen inom arbetsprocessen mellan parterna samt externt.          

Företagsrådgivare A2 på ALMI ser att språksvårigheter kan utgöra en risk för missförstånd,             

vilket även Företagsrådgivare A1 anser. Med detta i åtanke förstår vi att ALMI måste              

balansera mellan att vilja använda sig av nyckelresursen, vilket de anser är svenska språket.              

Samtidigt ser vi de även försöka anpassa sig till den omgivning som råder med inblandade               

parter vilket vi ser som mycket inkluderande och även strategiskt för att kunna skapa nöjda               
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kunder såväl som medarbetare i en gemensam och öppen kommunikativ plattform där språket             

inte alltid utgör en begränsning, utan är något som man kan arbeta med och utveckla i den                 

mån det går längs vägen. 

  

För att kommunikationen bland ledare och medarbetare på organisationer med kulturell           

mångfald ska kunna vara optimal och fungerande krävs det enligt Maude (2011) strukturer             

och strategier, vilket är i synnerhet viktigt för just interkulturell kommunikation. Detta kan             

hanteras genom att organisationen utser en ledare med uppdrag att minska synliga kulturella             

skillnader på arbetsplatsen och skapa en gemensam kommunikativ plattform där alla kan            

mötas, något som samtliga tre organisationer är överens om och strävar efter. 
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7 Slutsats 

I detta avslutande kapitel återkopplas analysen till studiens problemformulering och          

inledande problemdiskussion. Här lyfts även syftet med studien åter upp samt att förslag på              

vidare forskning inom området berörs. 

  

7.1 Ledarens roll i mångfaldsarbetet inom organisationer 

  

Studiens fokus är kulturell mångfald som resurs och synen på ledarskapet i relation till denna.               

Vi kan konstatera att ledarskapet har stor betydelse för att medarbetare med utländsk             

bakgrund ska få en naturlig plats i organisationen, speciellt när personen är ny på              

arbetsplatsen. Introduktionen av den nyanställda med annan bakgrund är mycket viktig både            

för att öka förståelsen för sin egen roll i organisationen samt för att knyta kontakter och få                 

förståelse för komplexiteten som mångfald innebär i en organisation. Vi kan även konstatera             

att det är mycket viktigt att få tillit från sin ledare för att skapa en gemensam grund för                  

arbetet. När ledare och medarbetare har olika kulturell bakgrund kan det ta längre tid att               

bygga denna gemensamma grund än om de har samma bakgrund. Dock så måste det inflikas               

att olikheterna och således förutsättningarna för att skapa en gemensam värdegrund inte            

endast ligger i de kulturella skillnaderna utan att flera olika aspekter som exempelvis             

generation, utbildning, branscherfarenhet eller kön gemensamt spelar en roll. Lyhördhet,          

tålamod och öppenhet för olika perspektiv är nyckelegenskaper som en ledare bör besitta i sitt               

mångfaldsarbete. 

  

Kommunikationen måste fungera för att ett effektivt utbyte av information och kunskap ska             

kunna ske. När språket är ett hinder måste medarbetare och ledare finna sätt att komma runt                

detta problem på ett smidigt sätt, vilket underlättas om det från början finns en gemensam               

plattform för kommunikation. 
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En viktig del av mångfaldsarbetet som lätt kan förbises är stödet till personer med annan               

kulturell bakgrund inom samhällsorientering utanför arbetsplatsen. Vi kan dra slutsatsen att           

personer med annan kulturell bakgrund som i ett tidigt stadie på arbetsplatsen fått hjälp och               

stöd att anpassa sig socialt känner en större grad av tillfredsställelse och trygghet inom              

organisationen. Detta anser vi bör gynna organisationen då en tillfreds medarbetare rimligen            

bör kunna finna bättre arbetsro och bekvämlighet i sin roll på arbetsplatsen, vilket i sin tur                

underlättar samarbete och kommunikation inom arbetsgruppen. 

  

7.2 Att skapa och arbeta med medvetenhet 

  

Ledare måste aktivt arbeta med att förmedla budskapet om organisationens mångfaldsarbete           

och mål till sina medarbetare samt finna en röd tråd mellan vikten av mångfald och hur de                 

skapar nytta för organisationen. Detta görs fördelaktigen genom att bryta ner målen och             

inkludera dem i verksamhetens mål och på så vis ge mångfalden ett värde i sammanhanget.               

Det kan krävas av ledaren att denna går utanför sitt traditionella arbetssätt och tankemönster              

för att själv bli upplyst och bevara sin egen medvetenhet kring den kulturella mångfaldens              

betydelse inom organisationen. För att ledare ska kunna och våga bryta sina egna mönster              

behöver de få verktyg för att kunna anamma andra referensramar än de egna. Dessa verktyg               

kan anskaffas på olika sätt, exempelvis genom utbildningar, praktiska seminarier eller           

arbetsplatsmöten där kommunikation och mångfald kan diskuteras. 

  

Att diskutera om kommunikation, det vill säga metakommunikation är viktigt för att ledare             

och medarbetare med olika kulturell bakgrund ska se sin egen roll i kommunikationen och i               

organisationen och på så vis kunna identifiera vad som kan tänkas ge upphov till missförstånd               

och således kunna förutsäga och förebygga detta. Ledare måste “utsättas” för kulturell            

mångfald men också i det skedet veta hur de ska bemöta mångfalden. Ledarskapet bör vara               

Situationsanpassat eftersom mångfalden inom en organisation kräver att ledaren är lyhörd till            

förändringar och olikheter. Kulturell mångfald kan snarare utgöra ett hinder än en resurs om              

ledare inte vet hur de ska arbeta med och hantera mångfalden. Ledare som inte “utsätts” för                

kulturell mångfald kan bli “blinda” för innebörden av en möjlig kulturell mångfald, varför det              

kan vara problematiskt men även varför det är en resurs. Vi kan dra slutsatsen att ledare som                 
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eventuellt saknar förmåga, kunskap eller erfarenhet att se kulturell mångfald som resurs            

således missar stora delar av potentiellt värde inom organisationen. Kulturell mångfald är            

som tidigare nämnt komplext på olika vis del i individers olika referensramar till omvärlden              

och språkliga skillnader, så väl som komplexitet på så vis att själva mångfalden i sig utgör en                 

källa för oro vilket vi kan konstatera bör bemötas med kunskap och empati från ledare inom                

organisationen. Det är därför viktigt ledarskapet inte har denna “blindhet” för kulturell            

mångfald då medarbetare inom arbetsgrupper inte får samma möjlighet att se och nyttja de              

olika individernas resurser och på så vis effektivt kunna lösa problem i arbetet. 

  

Avslutningsvis kan vi konstatera att mångfaldsarbete kan och bör bedrivas på olika sätt             

beroende på organisation, men gemensamt för samtliga sätt att bedriva mångfaldsarbete är att             

det måste ske kontinuerligt och på flera nivåer. Eftersom det krävs ett aktivt arbete för att                

bibehålla medvetenheten kring organisationens kulturella mångfald bör mångfaldsarbetet ses         

som en investering. Kompetensutveckling för medarbetare och ledare kan vara kostsamt på            

kort sikt men är sannolikt lönsamt i längden om arbetet följs upp.  

  

 

 7.3 Framtida forskning 

 

Vidare forskning skulle kunna ta fram konkreta handlingsplaner med fokus på olika typer av              

mångfald som organisationer kan använda för att kompetensutveckla sina ledare inom           

mångfald. Det skulle specifikt vara intressant att studera vilka verktyg som är effektiva, både              

kostnadsmässigt och resursmässigt att investera i på lång sikt. Om det finns tid att studera               

före- och efter-effekter vid implementering av ett strategiskt mångfaldsarbete för att ta            

tillvara på kulturell mångfald som resurs, skulle det således vara till praktisk nytta.  
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Bilagor: Intervjufrågor 
  

Universitet X Person X3 

  

1. Mångfaldsbegreppet är komplext och svårdefinierat. Vad innebär kulturell mångfald 

för dig? På vilket sätt är mångfald en resurs, tycker du? 

2. Hur jobbar Universitet X för att konkret ta vara på den kompetens som mångfald 

bidrar med?  

3. Vilken betydelse har ledarskapet för att mångfaldsarbetet ska bli så bra som möjligt? 

Vilka förutsättningar får mångfald att fungera? 

4. Hur arbetar Universitet X med kompetensutveckling av chefer? Har ni 

kortsiktiga-/långsiktiga mål? Om ja, vilka är de? 

5. Hur hanterar man motstånd? 

6. Hur kan man, som ledare, motivera medarbetare att se kulturell mångfald som en 

viktig del av organisationen? 

7. Finns det risker eller svårigheter med att ha mångfald i en organisation, om ja hur 

yttrar sig det och hur bör det bemötas? 

8. Kompetensutvecklas avdelningschefer i ledarskap? Om ja; Vad är fokus, hur ofta, 

samt finns det dokument som vi kan ta del av? 
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University Y Person Y1 
  

1. Tell us a bit about yourself (background), what is your area of specialty, how is it 

working and living in Sweden? 

2. How were you greeted and did you feel well met at the university when you first 

arrived as a new co-worker? What resources did they have and what help did they 

offer to make you feel comfortable in your new position and workplace. 

3. Do you believe University Y is good managing diversity? How is it working there? 

(In comparison to other places) 

4. How do you believe University Y is working to utilize diversity as a resource? Is 

there a policy for “workforce diversity” that you know of? 

5. Diversity is a complex concept. How do you define cultural diversity? Do you believe 

it could be a resource for a workplace? 

6. What significance do leadership have for workforce diversity, in purpose of fulfilling 

diversity goals among co-workers? 

7. What traits do you think are significantly good to have as a leader to be able to utilize 

and understand and manage diversity? 

8. Communication is believed to be a leader’s ultimate tool, how do you define good 

communication? 

9. What role does language have in communication at your workplace? What is your 

experience regarding working in a multilingual environment? 

10. What other tools do you think are important for a leader to have to be able to handle 

cultural diversity well? 

11. Have you experienced resistance towards cultural diversity among co-workers or from 

leaders? How was it expressed? 

12. How do you think leaders can find motivation to work towards diversity in a good 

way? 

13.  Can you see any difficulties with having a culturally diverse work-force? 
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Universitet X Person X2 

  

1. Skulle du kunna berätta om vad som ingår i dina arbetsuppgifter? 

2. Mångfaldsbegreppet är komplext och svårdefinierat. Vad innebär kulturell mångfald 

för dig? På vilket sätt är mångfald en resurs, tycker du? 

3.  Kompetens som begrepp är även det svårdefinierat och det är även svårt att hitta ett 

gemensamt kompetensbegrepp för hela arbetskraften. Hur definierar du vad är rätt 

kompetens? 

4. Hur jobbar Universitet X för att konkret ta vara på den kompetens som mångfald 

bidrar med? Har ni en mångfaldsplan eller strategi? 

5. Mångfaldssatsningen kan motiveras utifrån både ett lönsamhetsperspektiv och ett 

rättviseperspektiv. Hur ställer du dig till de olika perspektiven? 

6. Vilken betydelse har ledarskapet i en mångkulturell organisation? 

7. Vilka egenskaper tycker du en ledare bör ha för att lyckas med mångfaldsarbete? 

8. Kommunikation anses enligt många vara en ledares främsta verktyg, vad är god 

kommunikation ur ledarperspektiv? 

9. Finns det några andra verktyg som ledare kan använda sig av med tanke på kulturell 

mångfald? 

10. Hur kan motstånd bland medarbetare yttra sig? 

11. Hur hanterar man motstånd, misstänksamhet och rädsla mot mångfald inom 

organisationen? 

12. Hur kan man motivera medarbetare att se kulturell mångfald som en viktig del av 

organisationen? 

13. Finns det risker eller svårigheter med att ha mångfald i en organisation, om ja hur 

yttrar sig det och hur bör det bemötas? 
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ALMI AB Person A1 Person A2 

  

1. Som affärsrådgivare inom IFS, vad jobbar du med? 

2. Mångfaldsbegreppet är komplext och svårdefinierat. Vad innebär kulturell mångfald 

för ALMI? 

3. Vilka faktorer skapar kulturell mångfald på en arbetsplats? 

4. Kompetens som begrepp är även det svårdefinierat och det är även svårt att hitta ett 

gemensamt kompetensbegrepp för hela arbetskraften. Vad innebär kompetens för dig 

som affärsrådgivare på ALMI? 

5. Hur jobbar ni på ALMI för att konkret ta vara på den kompetens som mångfald bidrar 

med? 

6. Har ni en mångfaldsplan eller strategi? Om ja, hur kommuniceras och implementeras 

detta rent praktiskt inom ALMI? 

7. Vilka fördelar finns med det med att ha kulturell mångfald inom organisationen? 

8. Ni skriver att mångfald bidrar till att öka ALMIs anseende. Berätta hur ni tänker. 

9. Mångfaldssatsningen kan sägas motiveras utifrån både ett lönsamhetsperspektiv och 

ett rättviseperspektiv. Hur ställer du dig till de olika perspektiven? 

10. Kan ni se en tydlig koppling mellan mångfald och affärsnytta i ert företag? 

11. Hur kan man motivera företagsledare att se kulturell mångfald som en viktig 

investering? 

12. Om fokus ligger endast på kompetens i mångfaldsarbetet, vilka nya hinder anser du 

kan uppkomma? 

13. Finns det risker med att ha mångfald i ett företag, om ja hur yttrar sig det och hur bör 

det bemötas? 

14. Hur bemöter ni pragmatiska och språkliga hinder? 

15. Vilken betydelse har chefers ledarskap för att mångfaldsarbetet ska bli så bra som 

möjligt? Vilka förutsättningar får mångfald att fungera? 
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16. Vilka hinder har den enskilda företagsledaren framför sig när denna precis har börjat 

aktivt arbeta med mångfaldsfrågor? 

17. Vilken typ av ledare anser ni har bäst förutsättningar att lyckas med mångfaldsarbete? 

18. Hur hanterar man motstånd, misstänksamhet och rädsla mot mångfald inom 

organisationen? 

19. Hur kan motstånd bland medarbetare yttra sig 

20. Har du några tankar kring om det finns något som chefer i allmänhet inte tänker på 

när det gäller mångfaldsarbete? 
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