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Abstrakt 
 

Titel: Hetero, homo eller lite av varje? –En studie som behandlar paradoxen som uppstår 

när organisationer vill vara både heterogena och homogena. 

Författare: Josefine Fält, Joanna Sarvanidis & Gabriella Ståhl 

Institution: Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan 

Program: Human Resource Management 

Kurs: Företagsekonomi III - Organisation, Examensarbete (kandidat) 

Handledare: Kjell Arvidsson 

Examinator: Mikael Lundgren 

Syfte: Med denna uppsats vill vi skapa förståelse för hur organisationer arbetar med 

mångfald och kulturstyrning för att hantera paradoxen i heterogenitet och homogenitet 

som uppstår när organisationer strävar efter att vara både innovativa och effektiva. Syftet 

är även att identifiera konkreta förslag på hur organisationer i praktiken kan arbeta med 

mångfald och kulturstyrning. 

Metod: Vi har valt att göra en kvalitativ flerfallstudie med inslag från både deduktiv 

ansats och induktiv ansats.  

Slutsats: I vår slutsats kom vi fram till att organisationer arbetar med mångfald och 

kulturstyrning på olika sätt. Vi presenterar förslag på hur organisationer skulle kunna 

arbeta på liknande sätt för att uppnå både innovation och effektivitet.  

Nyckelord: Heterogenitet, homogenitet, mångfaldsarbete, kulturstyrning, innovation och 

effektivitet. 
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Abstract 
 

Title: Hetero, Homo or a bit of both? –A study addressing the paradox that occurs when 

organizations want to be heterogeneous and homogeneous.  

Authors: Josefine Fält, Joanna Sarvanidis & Gabriella Ståhl 

Program: Human Resource Management 

Course: Business Administration III - Organization (bachelor thesis) 

Supervisor: Kjell Arvidsson 

Examiner: Mikael Lundgren 

Purpose: The purpose of this study is to understand how organizations works with 

diversity and culture management in a way that handles the paradox between 

heterogeneity and homogeneity, in their search for innovation and efficiency. We also 

want to identify suggestions for how organizations can work with diversity and culture 

management. 

Methodology: We have made a qualitative multiple case study with elements from both 

the deductive approach and inductive approach.  

Conclusions: We have come to the conclusion that organizations work with diversity 

management and culture management in different ways. We present suggestions on how 

organizations could work in a similar way to achieve both innovation and efficiency. 

Key words: Heterogeneity, Homogeneity, Diversity management, Culture management, 

innovation and efficiency.  
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1 Inledning 

I följande kapitel kommer vi förklara bakgrunden till det problem vi valt att belysa. Vi kommer 

introducera begreppen heterogenitet, mångfald och innovation parallellt med ämnena 

homogenitet, kulturstyrning och effektivitet. 

 

1.1 Vår föränderliga värld  

Olika typer av omvärldskrav och omvärldsförhållanden gör att organisationer måste vara 

allt mer förändringsbenägna (Sveningsson och Sörgärde 2012) och redo att agera vid 

framväxande hot eller möjligheter om de vill vara framgångsrika (Hayes 2014). 

Människor kan idag inte tänka sig ett samhälle utan teknologi som datorer, mobiltelefoner 

och internet. Utvecklingen går snabbt och den har inte bara förändrat hela mänsklighetens 

sätt att leva, utan även organisationers struktur (Ds 2013). Den första industriella 

revolutionen startades när vatten och ånga bistod till produktion, vidare kom elen att spela 

en stor roll i massproduktion. Elektronik och informationsteknik stod för den tredje 

industriella revolutionens insats; att skapa en automatiserad produktion (Schwab 2016). 

Schwab (2016) menar att vi nu står inför en fjärde industriell revolution där den digitala 

världen håller på att förändra människors sätt att leva, arbeta och socialisera.  

 

Movin och Zandelin (2009) menar att globaliseringen och dematerialiseringen ställer krav 

på organisationer som i sin tur leder till att de måste utveckla produkter och effektiviseras. 

Om organisationer inte svarar på kraven blir det svårt att skapa lönsamhet över tid (Movin 

& Zandelin 2009). Florida (2006) ser kreativitet som ett krav för ekonomisk tillväxt. I 

Movin och Zandelins (2009) argument ser vi ett önskvärt tillstånd där organisationer 

strävar efter både innovation och effektivitet. Däremot menar Widell & Mlekov (2013) 

att organisationer som arbetar för att vara innovativa, tenderar att vara heterogena medan 

organisationer som arbetar för att bli effektiva, tenderar att vara homogena. Vi vill belysa 

paradoxen som uppstår när organisationer måste vara både heterogena och homogena för 

att uppnå innovation och effektivitet. 

 

1.1.1 Heterogenitet skapat av mångfaldsarbete 

Att skapa en heterogen organisation handlar om att tillvarata alla individers kompetenser 

och maximera deras fulla potential (Kapoor 2011). För att lyckas med det måste 

organisationsledningen vara involverad i mångfaldsarbetet. Det krävs även att ledningen 
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involverar medarbetarna i att skapa ett klimat där alla får presentera sina åsikter och 

utbildar sin arbetsgrupp i att ta vara på mångfalden (McMahon 2010).  

 

Genom att hantera mångfald på arbetsplatsen kan man skapa ett jämställt arbetsliv och 

lika anställningsmöjligheter. Det handlar även om att nå konkurrensfördelar genom att 

rekrytera individer med olika kulturella bakgrunder (Cox & Blake 1991). För att 

organisationer ska nå framgång måste de dra nytta av den viktigaste resursen – 

kompetensen hos de anställda (Diversity Task Force 2001). I takt med att befolkningen i 

Sverige ökar och strukturerna i samhället ändras ställs landet inför en framtida utmaning 

- globaliseringen (Ds 2013). Widell och Mlekov (2013) skriver att globaliseringen är en 

bidragande faktor till att svenska organisationer initierat mångfaldsarbete och Bassett-

Jones (2005) menar att organisationer bör utnyttja mångfald för att nå framgång. 

 

1.1.1.1 Att skapa nya idéer 

Florida (2006) skriver att kunskap och information är innovationens verktyg. Utifrån 

tidigare forskning är vår förståelse att oavsett typ av mångfald så är det olikheterna i sin 

helhet, heterogeniteten, som har betydande effekt på innovation i organisationer. Vi har 

inte lagt någon värdering i vilka olikheter som bidrar till mångfald eller innovation utan 

snarare utgått från följande citat om mötet mellan människor, idéer och perspektiv.  

 

“Kreativitet har kommit att bli ett modeord och ett slags krav i alla sammanhang, utan 

att det alltid är så genomtänkt. Kreativitet sker i möten mellan människor, mellan idéer 

och perspektiv.” (Widell & Mlekov 2013:187) 

 

Samtidigt som heterogenitet och mångfald kan leda till innovation och kreativitet (Widell 

& Mlekov 2013) menar Bassett-Jones (2005) att mångfald även kan leda till missförstånd 

och konflikter på arbetsplatsen, något som försämrar effektiviteten. För att undvika det 

skriver Widell och Mlekov (2013) att effektivitet istället skapas genom heterogenitetens 

motsats: homogenitet.  

 

1.1.2 Homogenitet som resultat av kulturstyrning  

Homogenitet i organisationssammanhang betyder att organisationer till större delen 

består av individer som liknar varandra (Widell & Mlekov 2013). Homogenitet kan 

uppnås genom att anställa individer som förväntas reagera positivt till och i 
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överensstämmelse med organisationens kultur. Nyanställda förväntas anpassa sig till den 

rådande kulturen (Widell och Mlekov 2013). Organisationer som har en effektiv och 

framgångsrik kulturstyrning har visat sig vara de mest efterfrågade arbetsgivarna (Bersin 

2015). Ett annat mer kontroversiellt sätt att upprätthålla homogenitet och 

organisationskultur är att säga upp de personer som inte rättar sig efter organisations-

kulturen. Risken med att säga upp personer för att få en stark organisationskultur är att 

man riskerar att dränera organisationen på anställda som sitter på de största tekniska 

kunskaperna och den största erfarenheten av de tjänster som organisationen erbjuder 

(Grey 2009). Att påverka individers förståelse, vilket ledningen anses göra när de 

använder sig av kulturstyrning, kan ses som manipulation av individer; organisationen 

kan anklagas för att inkräkta på organisationsmedlemmarnas integritet (Trollestad 2000). 

Diskussioner finns också om att den enskilda individens identitet påverkas när man 

formar organisationens identitet (Grey 2009). 

 

En av fördelarna med en stark organisationskultur är att den har positiv effekt på de 

anställdas motivation. Kulturstyrning organiserar, reglerar och hanterar interaktioner i 

organisationer och skapar starkt engagemang (Ilyas & Abdullah 2016). Organisations-

kultur påverkas och skapas av de personer som är verksamma i organisationen. Ju mer 

personerna identifierar sig med organisationen, desto starkare organisationskultur och 

desto mer effektiv organisation (Alvesson 2012).  

 

1.1.2.1 Delade värderingar för att uppnå effektivitet 

Gemensamma värderingar kan underlätta i arbetet att få medarbetarna att sträva efter 

samma mål vilket i sin tur kan leda till färre interna konflikter, hög motivation och en 

effektivare produktion (Grey 2009). Organisationer som framträder tydligt ifråga om 

symboliska uttryck och värderingar upplevs mer framgångsrika än de organisationer som 

är av motsatt form (Alvesson 2012). Forskning har visat att en avgörande nyckel till 

framgång är att skapa en tydlig organisationskultur; de verksamheter som arbetar med ett 

värdebaserat koncept för hur organisationer ska drivas är mer framgångsrika ekonomiskt 

än organisationer som enbart har till mål att maximera vinsten (Philipsson 2004).  

 

Delade värderingar leder till mer delegering, mindre övervakning och högre motivation, 

detta leder i sin tur till en mer effektiv och framgångsrik organisation (Van den Steen 

2010). En alltför stark samsyn för att förstå verkligheten, och värderingar i den, kan 
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däremot leda till oönskade effekter. Organisationer riskerar att förlora värdefull innovativ 

och kreativ förmåga om alltför homogena organisationer skapas. Spänningen mellan olika 

synsätt ökar chansen till nya perspektiv och lärande (Trollestad 2000). 

 

1.2 Problemdiskussion  

Mångfaldsarbete och kulturstyrning bidrar med olika fördelar och förespråkas på olika 

sätt. Organisationer som enbart arbetar med det ena eller det andra går miste om 

konkurrensfördelar, därför skulle det optimala kunna vara att maximera fördelarna hos de 

båda (Chemers 1995). Innovation och effektivitet behövs för att organisationer ska 

utvecklas, men som tidigare nämnt tenderar innovativa organisationer att vara heterogena 

och effektiva organisationer att vara homogena (Widell & Mlekov 2013). För att skapa 

en heterogen arbetsplats kan organisationer rekrytera individer med olikheter (Halici, 

Aktas, Kasimoglu & Gruber 2011). För att istället skapa en homogen arbetsstyrka kan 

stark organisationskultur vara ett sätt att uppnå detta (Grey 2009). Utifrån det 

resonemanget menar vi att mångfaldsarbete och kulturstyrning kan reglera graden av 

heterogenitet och homogenitet i organisationer. Paradoxen uppstår mellan heterogenitet 

och homogenitet, men det är mångfaldsarbete och kulturstyrning som kommer att 

studeras eftersom de två ger en möjlighet att hantera paradoxen för att uppnå både 

innovation och effektivitet. 

 

Den praktiska relevansen i att undersöka paradoxen mellan heterogenitet och homogenitet 

ser vi i organisationers strävan att utvecklas, bli innovativa och effektiva. Movin och 

Zandelin (2009) menar till och med att världen ställer krav som pressar organisationer till 

att bli innovativa och effektiva för att nå lönsamhet vilket gör ämnet än mer relevant. Vi 

ser även en vetenskaplig relevans för att vi endast hittat en liten mängd forskning som 

förespråkar mångfaldsarbete och kulturstyrning som två samverkande arbetssätt. Vi anser 

att det finns ett glapp i forskningen då vi inte har hittat, trots stora ansträngningar, 

forskning som presenterar en lösning för hur mångfaldsarbete och kulturstyrning kan 

balanseras i praktiken. Widell och Mlekov (2013) förklarar exempelvis att det finns 

monokulturella och multikulturella organisationer. En monokulturell organisation kan 

liknas vid en homogen organisation, men vanligtvis finns en vision om att skapa en 

multikulturell organisation som tar vara på olikheter och värderar mångfald (Widell & 

Mlekov 2013).  
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Danielsson & Olofsson (2012) har i sin C-uppsats kommit fram till att stark mångfald och 

konsistent organisationskultur inte kan samexistera, en kompromiss måste göras. För att 

ge underlag för hur organisationer ska jobba med kompromissen mellan mångfald och 

organisationskultur i praktiken bör fler studier inom ämnet göras (Danielsson & Olofsson 

2012). Vår studie behandlar hanteringen av kompromissen mellan mångfaldsarbete och 

kulturstyrning. Wang och Rafiq (2009) beskriver vikten av att skapa en organisations-

kultur som uppmuntrar kreativt och innovativt beteende, mångfald i sig räcker inte. 

Organisationer måste balanseras upp med en tydlig och enhetlig vision för att den ska få 

ett värde. Organisationer som vill vara entreprenöriella måste därför både ha mångfald 

och kreativitet men också en vision och målstyrning (Wang & Rafiq 2009). 

 

Tidigare forskning berör mångfaldens för- och nackdelar samt organisationskulturens för- 

och nackdelar, forskningen belyser även vikten av att ha både mångfald och stark 

organisationskultur. Glappet i forskningen ligger i att de presenteras separat från varandra 

vilket gör att paradoxen mellan heterogenitet och homogenitet inte framkommer. Det 

finns forskning som beskriver hur organisationer ska bli mer multikulturella. Precis som 

Danielsson & Olofsson (2012) skriver i sin C-uppsats så måste en kompromiss göras 

mellan mångfald och organisationskultur, men hur ska organisationer som behöver eller 

vill nå denna kompromiss agera? Vi ser att det saknas praktiska exempel på hur 

organisationer ska finna balansen mellan de två. 

 

1.3 Problemformulering 

Hur kan organisationer hantera paradoxen att vilja uppnå både heterogenitet och 

homogenitet genom att arbeta med mångfald och kulturstyrning?  

 

1.4 Syfte 

Syftet är att skapa förståelse för hur organisationer arbetar med mångfald och 

kulturstyrning för att hantera paradoxen i heterogenitet och homogenitet som uppstår när 

organisationer strävar efter att vara både innovativa och effektiva. Syftet är även att 

identifiera konkreta förslag på hur organisationer i praktiken kan arbeta med mångfald 

och kulturstyrning. 
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2 Metod 

I kommande avsnitt beskriver vi vad vi har studerat och vilka metoder vi har använt. Vi motiverar 

varför vi har valt vissa metoder före andra. Avslutningsvis presenterar vi metodkritik eftersom vi 

är medvetna om att arbetets resultat hade kunnat se annorlunda ut vid alternativa metodval. 

 

2.1 Forskningsproblemets karaktär och forskningsnivå 

”En del säger att det som skiljer vetenskap från icke-vetenskap är den vetenskapliga 

metoden. När man studerar något ska man använda en systematisk metod. Denna ska 

man kunna beskriva för andra, så att de dels kan bedöma metoden i sig, dels kan upprepa 

studien.” (Forslund 2013:456). 

 

Det ligger en skillnad i företagsproblem och forskningsproblem. Företagsproblem kan 

lösas med hjälp av kunskap medan forskare som ska lösa ett forskningsproblem är 

intresserad av den samlade kunskapen och dess brister. Meningen med att lösa ett 

forskningsproblem är att bidra till den samlade kunskapen (Forslund 2013) genom att 

utgå från tidigare kunskap om det aktuella ämnet (Bryman & Bell 2013). Vi har funnit ett 

problem vi anser ha både vetenskaplig och praktiskt relevans. Den vetenskapliga 

relevansen grundas i brist på tidigare forskning om paradoxen och den praktiska 

relevansen hittar vi i organisationers strävan efter innovation och effektivitet. Till 

vetenskapen vill vi bidra med en förståelse för hur organisationer arbetar med mångfald 

och kulturstyrning för att hantera paradoxen i heterogenitet och homogenitet. Till 

praktiken vill vi, genom att bygga vidare på existerande kunskap, ge förslag på hur 

organisationer kan arbeta med mångfald och kulturstyrning för att uppnå innovation och 

effektivitet. Den forskning vi hittat anser vi brister eftersom den endast tar upp hur 

mångfaldsarbete och kulturstyrning hanteras var för sig, istället för att framställa hur båda 

delarna strategiskt bör hanteras tillsammans. 

 

För att ta reda på studiens mät- och analysenheter bör analysnivån identifieras. 

Forskningsproblem kan studeras på individnivå, gruppnivå, organisationsnivå och 

samhällsnivå (Bryman & Bell 2013). Vår studie är en kombination av individnivå och 

organisationsnivå eftersom vi i första hand bemöter anställda och arbetsplatser. Det blir 

en kombination av nivåer eftersom det är de anställdas, främst ledningens, upplevelser 

och erfarenheter om hur mångfaldsarbete och kulturstyrning hanteras på organisationen 
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som kommer att undersökas. Bryman och Bell (2013) menar att en kombination av 

analysnivå är lämpligt för att en analys ska bli meningsfull. 

 

2.1.1 Perspektiv på verkligheten 

Ontologiska frågeställningar behandlar läran om verkligheten och skiljer på två begrepp. 

Å ena sidan är det objektivism som menar att sociala händelser inte påverkas av de som 

utför handlingarna. Å andra sidan är det konstruktivism som ifrågasätter objektivismen 

och menar att verkligheten ständigt revideras i ett socialt samspel mellan händelser och 

aktörer. Vetenskaplig kunskap kan inte vara objektiv utan är socialt konstruerade 

sanningar som ändras och ser olika ut beroende på betraktaren (Bryman & Bell 2013). Vi 

har utgått från ett konstruktivistiskt perspektiv eftersom vår empiri fokuserar på flera 

individers tolkningar av mångfaldsarbete och kulturstyrning i organisationer. Det är 

individernas konstruktioner och rekonstruktioner av verkligheten som ligger till grund för 

vår beskrivning av hur arbetet går till. Bryman och Bell (2013) skriver att även forskarens 

värderingar och tolkningar speglas i studien, bland annat i val av forskningsområde, 

utformning av frågor som ställs i intervjuer samt tolkning av data och slutsatser som dras. 

Det är svårt att utesluta att våra egna värderingar påverkar tolkningar av den insamlade 

empirin eftersom vi grundar studien på vår förståelse av den sociala verklighet som 

informanterna har beskrivit för oss. 

 

2.2 Forskningsstrategi  

Vid företagsekonomisk forskning finns främst två forskningsstrategier: kvantitativ och 

kvalitativ (Bryman och Bell 2013). Vilken strategi som är bäst lämpad vid forskning 

avgörs till stor del av det resultat som forskaren förväntar sig att få (Olsson och Sörensen 

2011). Kvantitativ strategi betonar kvantifiering när det gäller insamling och analys av 

data, det är siffror som är i fokus. Kvalitativ forskning ses som en forskningsstrategi som 

vanligtvis lägger vikt vid ord (Bryman och Bell 2013). Vid kvantitativ forskning bygger 

relationen mellan teori och forskning på bekräftelse, vilket innebär att man testar en 

hypotes (Olsson och Sörensen 2011). Kvalitativ forskning lägger istället vikt på hur 

individen uppfattar och tolkar sin sociala verklighet (Bryman och Bell 2013). Kvalitativ 

strategi utgår från studiesubjektens perspektiv, medan kvantitativ strategi utgår från 

forskarens tankar och idéer om vilka dimensioner och kategorier som ska vara i fokus 

(Alvesson och Sköldberg 2008). Vi har strävat efter att förstå informanternas perspektiv 
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av verkligheten genom en kvalitativ studie då vi har förstått att uppfattningar och 

tolkningar lättast nås genom att kommunicera med individerna i fråga. 

 

Vill man försöka förstå individers sätt att reagera och agera, särskilja eller urskilja 

varierande handlingsmönster, så ska en kvalitativ studie göras (Trost 2010). Kvalitativ 

forskning möjliggör djupstudier av en stor mängd ämnen och begränsar inte ämnesvalet, 

vilket andra forskningsmetoder kan göra. Begränsningarna ligger bland annat i 

svårigheter att skapa nödvändiga forskningsbetingelser och bristande tillgång på 

tillräckliga dataserier (Yin 2013). Vi anser att en kvalitativ studie lämpar sig bättre än 

kvantitativ i vårt fall då vi har titta på handlingsmönster och på organisations-

medlemmarnas uppfattning av situationer. Vi vill ha svar i form av djupa beskrivningar 

samt få en ingående förståelse för organisationer och dess medlemmar. 

 

En vanlig ordningsföljd för kvalitativ forskningsprocess är att man till att börja med utgår 

från en eller flera generella problemformuleringar för att sedan välja relevanta platser och 

undersökningspersoner. Därefter samlas data in och tolkas, ett begreppsligt och teoretiskt 

arbete genomförs. Vid särskilda fall kan specificering av frågeställningar behövas och ny 

insamling av data måste ske. Det teoretiska och begreppsliga arbetet görs då igen och till 

sist följer en rapport om resultat och slutsatser (Bryman och Bell 2013).  

 

Vi formulerade det problem vi ville undersöka: Hur kan organisationer hantera 

paradoxen att vilja uppnå både heterogenitet och homogenitet genom att arbeta med 

mångfald och kulturstyrning? Därefter bestämde vi oss för att kolla på IT-branschen och 

valde olika stora IT-organisationer. Geografiskt valde vi IT-organisationer som är 

verksamma i Sverige. Vi bokade in nio stycken intervjuer som efter intervjutillfälle 

transkriberades och analyserades. Intervjumaterialet gav oss empiri som vi tolkat och 

dragit slutsatser ifrån. 

 

2.3 Forskningsprocess 

För att skapa förståelse och bidra till utveckling behövs teorier och teoriutveckling. Hur 

teorier är utformade varierar, vissa kan vara intressanta att prova och andra så komplexa 

att det kan och borde vidareutvecklas (Holme & Solvang 1997). Det existerar flera olika 

ansatser som reglerar hur empirin och teorin ska fungera i relation till varandra i 
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forskningsprocessen (Bryman & Bell 2013). Vetenskapligt arbete brukar vanligtvis följa 

två linjer: den deduktiva eller den induktiva. Deduktiv ansats innebär att teori testas på 

empirin genom hypoteser. Den används för att öka kunskap genom att forskaren tar hjälp 

av existerande teoretiska förutsättningar. Induktiv ansats innebär istället att forskaren 

utgår från empiri för att skapa teorier. Induktion används för att kunna skapa en 

beskrivning av det som undersöks (Olsson & Sörensen 2011). Det är ovanligt att forskare 

strikt använder antingen induktiv eller deduktiv ansats (Thornberg & Fejes 2015). En 

tredje ansats är abduktion vilket är en kombination mellan deduktion och induktion 

(Olsson & Sörensen 2011). I en abduktion är utgångspunkten först empiri. Den insamlade 

empirin används sedan för att skapa teori som sedan testas på nya fall och teorin utvecklas 

(Patel & Davidson 2011).  

 

I vårt arbete har vi valt att ha med inslag från både deduktiv och induktiv ansats och vår 

studie skulle därför kunna förväxlas med en abduktion. Vi anser att vårt tillvägagångssätt 

inte stämmer överens med en abduktion, därför vill vi inte påstå att studien har en 

abduktiv ansats. Vår studie har induktiva inslag för vårt huvudfokus var empirin och vårt 

intresse var främst att undersöka hur organisationer jobbar med mångfaldsarbete och 

kulturstyrning i praktiken och utifrån det göra tolkningar och slutsatser. Vi förstod tidigt 

att det skulle bli svårt att undersöka utan hjälp från existerande teori, därför finns det även 

inslag från den deduktiva ansatsen. Vi använde oss av teorin som inspirationskälla och 

analysverktyg. Teorin har legat till grund för hur vi har lagt upp våra intervjufrågor samt 

hur vi tolkat informanternas svar. Teorin vi har använt förklarar hur mångfaldsarbete och 

kulturstyrning kan användas och i vilka organisatoriska processer de olika arbetsformerna 

visar sig. Vi har därför valt att varken beskriva vår studie som uteslutande induktiv, 

deduktiv eller abduktiv. Istället beskriver vi den som en studie med inslag från både 

induktion och deduktion.  

 

2.4 Undersökningsdesign 

Fallstudier är ett samlingsnamn för studiemetoder som används för att undersöka 

enskilda fall djupgående (Olsson & Sörensen 2011). En fallstudie är en undersökning av 

hur en viss person, grupp eller institution hanterar problem. Det är en undersöknings-

design som passar när det är av intresse att undersöka frågor, situationer och vardagliga 

svårigheter. Empirin insamlad i en fallstudie är deskriptiv, vilket innebär att den 
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innehåller mycket och ingående information. Det som presenteras kan sedan ge ökad 

förståelse för fenomen som i sin tur kan hjälpa till i praktiken (Merriam 1994). En 

fallstudiedesign kan innehålla mer än ett fall och då är det en flerfallstudie. Enfallstudier 

och flerfallstudier är i grund och botten två varianter av samma undersökningsdesign, det 

är antalet fall som skiljer dem åt (Yin 2007).   

 

Vi har valt att göra en flerfallstudie för att vi vill undersöka flera IT-organisationer 

djupgående. Vårt mål var att få en tydlig bild av deras arbetssätt för att sedan kunna bidra 

med idéer som skulle kunna vara användbara i praktiken. Eftersom vi ser paradoxen 

mellan heterogenitet och homogenitet som både ett praktiskt och ett vetenskapligt 

problem menar vi att en fallstudien passar vår problemformulering och vårt syfte.   

 

2.4.1 Val av studieobjekt 
Organisationerna som undersöks i arbetet är alla inom IT-branschen. Det är en bransch 

som ständigt förändras (Gray 2014). Teknologi kan snabbt gå från att vara aktuell till att 

anses föråldrad så fort en nyare produkt kommer ut på marknaden. För att överleva i 

branschen måste IT-organisationer vara beredda på att snabbt förändras (Single point of 

contact u.å.). Spelreglerna för IT-organisationer kan förändras över en natt och 

väletablerade organisationer kan utkonkurreras av nystartade organisationer med mer 

innovativa idéer (Freedman 2007). IT- branschen dominerar toppen av listor som 

presenterar världens mest innovativa organisationer. Apple har i elva år toppat listan som 

de mest innovativa organisationen i världen (Suni 2017). Det går sammanfattningsvis 

hävda att IT- organisationer behöver innovation och effektivitet för att överleva. Därför 

menar vi att organisationer i IT- branschen i viss mån måste lyckas med att använda både 

mångfaldsarbete och kulturstyrning i det dagliga arbetet, för i sin tur skapa en miljö som 

är både heterogen och homogen. För att förstå hur organisationer arbetar för att uppnå en 

symbios mellan heterogenitet och homogenitet har vi därför valt att göra vår studie på IT-

organisationer.  

 

2.5 Datainsamlingsmetoder 

Intervjuer är en lämplig metod när forskare vill utforska åsikter, uppfattningar och 

komplexa frågor (Denscombe 2016). Lantz (2013) menar att det lättaste sättet att få 

information på är att ställa frågor. Eftersom att vi är ute efter att fånga informanternas 

egna beskrivningar och upplevelser av verkligheten har vi valt att göra intervjuer.  
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Det finns två huvudkategorier av intervjuer: strukturerade och kvalitativa (Yin 2013). 

Det senare kan även benämnas ostrukturerade intervjuer (Denscombe 2016). Vid 

strukturerade intervjuer finns ett färdigt manus för det särskilda intervjutillfället. 

Kvalitativa intervjuer innebär istället att personen som intervjuar inte har något färdigt 

manus utan intervjun liknar mer ett samtal med frågor relaterade till studien (Yin 2013). 

Som ett mellanting mellan strukturerad och kvalitativa intervjuer finns semistrukturerade 

intervjuer. Semistrukturerad intervju innebär att intervjuaren har en färdig lista med 

ämnen som ska behandlas och frågor som ska besvaras. Intervjuaren är till skillnad från 

vid strukturerad intervju inställd på att vara flexibel vad gäller ordningsföljden för 

frågorna och ämnena i intervjun. Semistrukturerade intervjuer leder ofta till öppna svar 

och betoningen ligger på de synpunkter som den intervjuade personen utvecklar 

(Denscombe 2016). Vi har i vårt arbete valt att använda oss av semistrukturerade 

intervjuer eftersom vi utifrån teori har bestämt vad som ska undersökas samtidigt som vi 

strävat efter att vara flexibla i våra frågor. Genom att inte använda helt strukturerade 

intervjuer så var vi beredda på att forma intervjuerna efter informanternas svar vilket har 

gett oss möjlighet till breda svar.  

 

Kvaliteten i intervjun påverkas av hur väl man jobbar med innehållet och upplägget innan 

(Lantz 2013). Innan man bestämmer sig för att göra intervjuer bör forskaren överväga 

möjligheten att få kontakt med de eventuella intervjuobjekten och även vilken typ av data 

som forskningsprojektet kräver (Denscombe 2016). I våra förberedelser diskuterade vi 

först och främst vad vi ville ta reda på för att kunna utveckla frågor. Frågorna som ställts 

är utformade utifrån den teori som presenteras i uppsatsen. I utformningen har vi strävat 

efter att inte ställa ledande frågor som lägger svaret i munnen på informanten.  

 

För att få kontakt med informanter gjorde vi först en lista på IT-organisationer som skulle 

kunna passa till studien, därefter tog vi kontakt med samtliga via telefon eller e-mail. Vi 

ville att organisationerna skulle minst ha 50 antal anställda och positiva resultat i sina 

årsredovisningar. Två av de organisationer vi intervjuat har färre antal anställda än 50, 

det beror på att vi inte fick kontakt med fler organisationer som hade mer än 50 anställda. 

Vårt mål var att göra nio intervjuer, vilket vi lyckades med. Beslut om att ha nio intervjuer 

togs i hänsyn till den tid vi hade på oss till att skriva uppsatsen i relation till att vi är tre 

författare. Vi valde att göra våra intervjuer på fem olika organisationer. Tre av 
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organisationerna ser vi som större med mellan 600-1000 anställda, samt verksamma i 

flera länder. På dessa organisationer valde vi att göra två till tre intervjuer då vi ansåg att 

fler perspektiv krävdes från de större organisationerna för att skapa en djupare förståelse 

för deras arbete. De två andra organisationerna har mellan 14-17 anställda, därför har vi 

endast gjort en intervju på respektive organisation då vi tror att det är tillräckligt för att 

förstå hur eventuellt mångfaldsarbete och kulturstyrning går till. Vi har efterfrågat 

informanter som har inblick i organisationernas mångfaldsarbete och kulturstyrning. De 

personer som vi har gjort intervjuer med sitter antingen i ledningen eller har ett större 

HR-ansvar.  

 

I utformandet av intervjufrågorna valde vi att dela upp frågorna i tre kategorier. Den första 

behandlar frågor som syftar till att skapa en förståelse för hur organisationen hanterar 

paradoxen i heterogenitet och homogenitet som uppstår när organisationer vill uppnå 

innovation och effektivitet samtidigt (se bilaga A). Frågorna i den första kategorin 

behandlade ämnen som rekrytering, krav och kvalifikationer, rekryteringskanaler, 

organisationspresentation, de anställdas bidrag till organisationen och integrering. Den 

andra kategorin behandlade ämnet om hur mångfaldsarbetet går till i organisationer och 

frågorna var ställda utifrån hur organisationer tillvaratar olikheter, hur de integrerar 

olikheter på arbetsplatsen samt innovation (se bilaga B). Den tredje kategorin handlade 

om att ta reda på hur organisationer arbetar med kulturstyrning för att uppnå effektivitet 

och behandlade frågor om socialisering, identitetsreglering och effektivitet (se bilaga C). 

Utifrån dessa tre kategorier har vi sedan bearbetat vår empiri och de har även legat till 

grund för våra tolkningar och slutsatser. 

 

2.6 Informationssökning  

För att hitta teori till vår studie har vi använt oss av Linnéuniversitetets bibliotekssökning, 

det har genererat i facklitteratur och vetenskapliga artiklar som vi använt oss av. 

Begreppen heterogen och homogen har varit primära sökord. Från heterogen och 

homogen har vi gått vidare för att hitta forskning som behandlar mångfaldsarbete och 

kulturstyrning. Till sist har vi sökt på orden innovation och effektivitet. Följande sökord 

har använts: heterogenitet, homogenitet, kulturstyrning, organisationskultur, mångfald, 

effektivitet, innovation, IT-bransch, förändring, snabbföränderlig, homosocial 

reproduktion. Samtliga ord har även översatts och sökts på engelska: heterogeneity, 
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homogeneity, cultural management, corporate culture, diversity, diversity management, 

efficiency, effectivity, innovation, IT business, IT sector, constant change, homosocial 

reproduction. För att hitta organisationer inom IT-branschen att göra intervjuer med har 

vi använt Google och Infotorg för att ta reda på organisationernas lönsamhet och storlek. 

I vår uppsats refererar vi till facklitteratur, vetenskapliga artiklar, uppsatser, 

doktorsavhandlingar, hemsidor och regeringsdokument. 

 

2.7 Tolkning och databearbetning  

För att få tillgång till informanternas erfarenheter och upplevelser av verkligheten kan 

hermeneutiken vara lämplig. Den syftar till att ge informanterna utrymme att berätta om 

sina egna tolkningar, men är även ett verktyg för att förstå och förmedla den information 

som samlas in (Westlund 2015). Frågor som hur, var, när samt för vem eller vilka är 

centrala vid intervjuer (Thornberg & Fejes 2015) och för att lyckas ta del av en bred 

empiri har frågorna formulerats med ord som hur, var och när, för att undvika korta ja- 

och nej svar samt att styra deras svar.  

 

Westlund (2015) presenterar tre inriktningar för hur en hermeneutisk tolkningsprocess 

kan gå till. Existentiell hermeneutik kan förklaras som en psykologisk inriktad 

tolkningslära där forskaren ska finna en förståelse för en text och förstå författaren bakom 

texten. De erfarenheter forskaren bär på spelar stor roll eftersom de påverkar hur stor 

förståelse blir. Den andra inriktningen är misstankens hermeneutik som syftar till att förstå 

ett fenomen, därför kan förklaringar av begrepp vara nödvändiga. Hög frekvens av  

uttryck kan vara intressant eftersom det ger utrymme för tolkning. Den allmänna 

tolkningsläran är den tredje hermeneutiska inriktningen. Texter ställs i relation till 

varandra och om empirin går emot varandra är det inte rimligt att göra en tolkning 

(Westlund 2015). Genom att ha ställt öppna frågor får informanterna möjlighet att berätta 

fritt om sina erfarenheter kring mångfaldsarbete och kulturstyrning. Vi har strävat efter 

att få en så stor förståelse för informanterna och dess upplevelser som möjligt och för att 

kunna förstå och förmedla vidare deras information har följdfrågor styrts av de svar vi 

fått. I intervjuerna har vi försökt vara öppna i våra tolkningar och ha i åtanke att våra egna 

erfarenheter speglar de tolkningar vi gjort. Vi har valt att inte hålla med i Westlunds 

(2015) mening om att inte göra tolkningar där empirin går emot varandra. Vår studie 

syftar till att öka förståelsen för hur organisationer arbetar med mångfald och 
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kulturstyrning snarare än att kartlägga hur den gemensamma uppfattningen av arbetet ser 

ut. Vi söker inte efter en representation av arbetet, vi söker istället individer med olika 

uppfattningar där vi kan utforska gränserna för hur vi kan förstå paradoxen samt 

mångfaldsarbete och kulturstyrning. Vi är ute efter att fånga de nyanser som går att fånga 

i mångfaldsarbete och kulturstyrning, därför är alla informanters svar viktiga, oavsett om 

de finns likheter i svaren eller om de går emot varandra.  

 

2.7.1 Hur vi har utfört databearbetningen  

Fenomenologin avser människans sätt att skapa mening samt hur människans handlingar 

innehåller betydelser som man agerar utifrån. Fenomenologi handlar alltså om att se saker 

utifrån individers perspektiv (Bryman & Bell 2013). Dahlgren och Johansson (2015) 

presenterar en fenomenografisk modell från 1991 som syftar till att studera och tolka 

människors uppfattning av fenomen. Vi har följt modellens sju steg i vår analysprocess. 

 

Steg ett till tre handlar om att bekanta sig med materialet, kondensera och jämföra det. 

För att förstå ett fenomen eller identifiera vad som kan vara ett fenomen kan man plocka 

ut de viktigaste delarna i empirin (Dahlgren & Johansson 2015). Allt material behöver 

inte vara av värde utan en del data kan reduceras. Det viktiga är att den som transkriberar 

är medveten om vad som är av värde för att inte viktig information ska falla bort i 

reduceringen (Lantz 2013). Informanternas svar jämförs mot varandra för att identifiera 

likheter och olikheter. Fenomenografin ska hjälpa till att urskilja likheter och skillnader 

(Dahlgren & Johansson 2015). För att ha möjlighet att bekanta oss med materialet har de 

intervjuer som vi utfört spelats in och och lyssnats på av oss alla. Detta för att få en bredare 

tolkning av den insamlade empirin. För att höja trovärdigheten i studien har vi valt att 

spara de inspelade intervjuerna om empirin skulle ifrågasättas. Genom att lyssna på 

intervjuinspelningarna har vi försökt urskilja betydelsefulla och återkommande 

kommentarer för att förstå hur de olika organisationerna arbetar med mångfald och 

kulturstyrning. För att inte gå miste om värdefull information från intervjuerna har vi valt 

att dela upp det så att intervjuaren har transkriberat sin egen intervju, förutom vid en 

intervju på grund av tidsbrist. På så sätt har vi kunnat ta ett beslut i att det inte är 

nödvändigt att transkribera hela intervjun, utan endast de delar som är av värde för 

studien; informanternas svar och beskrivningar av verkligheten. Vi har försökt identifiera 

hur empirin stämmer överens eller skiljer sig mellan informanterna och organisationerna.  
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Steg fyra till sex syftar till att gruppera likheter och olikheter som har identifierats och 

ställa dem i relation till varandra. Genom att artikulera grupperingarna hamnar likheter 

och olikheter i fokus och på så sätt skapas en förståelse för de grupper som urskiljs. Att 

namnge grupperna förtydligar vad som kännetecknar empirin i en grupp (Dahlgren & 

Johansson 2015). För att kunna göra tolkningar och dra slutsatser har vi delat upp likheter 

och olikheter i grupper. Dessa grupper har vi skapat utifrån de ämnen som frågorna 

behandlade under intervjuerna, vi valde även att namnge grupperna utifrån de ämnen som 

behandlats i intervjuerna. Vi namngav grupperna som behandlar paradoxen Rekrytering, 

Krav och kvalifikationer, Rekryteringskanaler, Organisationspresentation samt 

Anställdas bidrag till organisationen. Grupperna som beskriver hur mångfaldsarbetet går 

till har vi kallat Tillvarata olikheter och Innovation och grupperna för kulturstyrning har 

vi valt att kalla Socialisering, Identitetsreglering och Effektivitet. I den sista och sjunde 

fasen ska all empiri kontrolleras för att urskilja om några av informanternas 

svar  möjligtvis kan passa in i fler än en kategori (Dahlgren & Johansson 2015). För oss 

skedde detta under databearbetningens gång.  

 

2.8 Forskningskvalitet  

När begreppet kvalitet används i kvalitativa studier innebär det att studien är noggrann 

och väl genomförd samt att innovativt tänkande och kritisk medvetenhet balanseras. En 

studie med hög kvalitet ska inte bara ge läsaren en bredare förståelse utan även väcka 

intresse och beröra läsaren (Thornberg & Fejes 2015). Vi har från början till slut bearbetat 

vår text för att underlätta läsarens förståelse. Att vara tre författare anser vi har gett oss 

ett brett perspektiv som lett till ett kreativt tänkande. Genom att ifrågasätta varandra och 

diskutera har vi även fått fram ett kritiskt tänkande under hela uppsatsens gång. Via 

handledning och seminarium har vi fått kontinuerlig feedback från handledare, 

opponenter och examinator. 

 

2.8.1 Trovärdighet 

För att bedöma kvaliteten på en studie används ord som trovärdighet och tillförlitlighet i 

kvalitativa studier (Bryman & Bell 2013; Thornberg & Fejes 2015). I vår studie står 

tolkningar och erfarenheter i fokus, något som skiljer sig mellan individer. Avsikten har 

varit att hitta en bild av verkligheten som stämmer överens mellan olika individer för att 
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få en förståelse för hur mångfaldsarbete och kulturstyrning hanteras för att nå innovation 

och effektivitet i organisationer. 

 

Andra sätt att säkerställa kvaliteten av en studie är att använda sig av transparens och 

reflexivitet för att visa på forskarens närvaro och verkligen ge läsaren en inblick i den 

sociala verklighet som samlats in genom intervjuerna (Bryman & Bell 2013). För att 

läsaren ska känna tillförlitlighet har vi försökt att vara transparenta i vårt skrivande genom 

att utförligt beskriva hur studien gått till. I en strävan att återberätta informanternas 

erfarenhet har en fråga om integritet uppstått. Om informanterna inte behöver oroa sig för 

att det som sägs inte kan spåras tillbaka till dem menar vi att de kommer att vara mer 

avslappnade och ärliga i intervjun. Därför valde vi att erbjuda alla informanter och även 

organisationerna anonymitet innan intervjuernas start. Meningen med det är att vi 

värderar sanningsenlig empiri högre än 100% transparens.  

 

2.8.2 Överförbarhet 

I vilken grad slutsatserna kan appliceras på fall som inte varit en del av studien kallas 

generaliserbarhet. En del kritiker menar att generalisering inte är möjligt i kvalitativa 

studier eftersom individerna som ingår i studien inte med säkerhet representerar hela 

populationen. Andra kritiker menar att generalisering inte är möjligt över huvud taget då 

kontexten i vilken studien görs spelar en stor roll (Thornberg & Fejes 2015). Vår 

förhoppning är att identifiera hur organisationer inom IT-branschen arbetar med mångfald 

och kulturstyrning för att nå innovation och effektivitet, detta för att få en ökad förståelse 

för hur organisationer överlever i en snabbföränderlig bransch. I förlängningen önskar vi 

även bidra till direkt tillämpning för andra organisationer, i olika branscher, genom att ge 

förslag på liknande arbetssätt.  

 

2.9 Forskningsetik  

Forskningsetik är centralt genom hela forskningsprocessen. Många av de etiska problem 

som exempelvis kan röra integritet, anonymitet eller trygghet kan motverkas genom 

planering innan och under projektet (Saunders, Lewis & Thornhill 2016) De individer 

som är involverade i undersökningen, informanterna, bör få information angående 

arbetet. Informationen bör innehålla vad studien har för syfte, upplägg, vilka moment som 

ingår och vilka metoder som kommer att användas (Saunders et al. 2016). Informanterna 
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ska inte behöva känna att de blir överraskade över frågor som ställs eller känna sig 

pressade till att svara (Merriam 1994). För att undvika osäkerhet hos informanterna har 

vi förklarat syftet med intervjuerna redan innan de gick med på att bli intervjuade. De fick 

även tillgång till de ämnen som behandlades under intervjuerna för att försäkra oss om 

att de kände sig bekväma med att svara på våra frågor. Vår strävan har varit att få tillgång 

till en så riktig beskrivning av informanternas upplevelse som möjligt och därför har vi 

ansett det viktigt att de vet om vad och hur deras svar kommer behandlas. Därför fick 

informanterna information om detta vid intervjutillfället. Vi förklarade även hur intervjun 

skulle gå tillväga.  

 

För att undvika forskningsfusk krävs korrekt referering där det är viktigt att 

upphovsmannen till de teorier som används anges. (Olsson & Sörensen 2011). Under 

arbetet har vi alltid varit noggranna med att referera till rätt upphovsman på rätt ställe 

samt försökt vara tydliga med när vi presenterat teori och när vi uttryckt egna åsikter och 

reflektioner.  

 

Forskningsprocessen ska vara planerad på ett sätt så ingen blir skadad under arbetets gång 

eller av arbetet (Saunders et al. 2016). Det är viktigt att den som undersöker inte blir för 

hängiven till sina frågeställningar, att forskaren tänker på konfidentialitet, anonymitet 

samt att det inte blir otydligt vad som tillhör empirin och vad som är forskarens tolkning 

av empirin (Merriam 1994). Vi har valt att anonymisera både informanterna och 

organisationerna, för att inte skada någon. Forskningsetiken i den aspekten har varit viktig 

för oss då vi inte har velat att informanterna ska känna att de som sägs i intervjuerna ska 

kunna användas emot dem eller att de ska hamna i konflikt på arbetsplatsen på grund av 

vad som sades i intervjun. Vi har alltid frågat om samtycke innan inspelning av 

intervjuerna. 

 

2.10 Metodkritik 

Historiskt sett och även än idag står kvantitativa studier i högre kurs än kvalitativa, 

kvantitativ metod anses mer trovärdig. Kvantitativa studier som presenterar siffror och 

mätbarhet anses mer pålitliga än kvalitativa, men kvantitativa studier får kritik för sin 

tekniska komplexitet som gör dem svåra att förstå. Kritiken som riktas mot kvalitativa 

metoder är att studierna vanligtvis består av ett litet urval och att de inte är representativa 
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för befolkningen och den stora allmänheten i statistisk mening (Trost 2010). Numera är 

kvalitativ forskning en accepterad och vanlig form av metod och anses vara ett attraktivt 

och fruktbart sätt att bedriva forskning (Yin 2013).  

 

Vi har valt att göra nio stycken intervjuer och är medvetna om intervjuers baksida. Det 

finns alltid risk för felkällor när man använder sig av intervjuer samt risk för att frågorna 

är utformade på ett sätt att respondenten har svårt att ge ett lättolkat svar (Olsson och 

Sörensen 2011). En annan nackdel med intervjuer är att intervjuarens identitet kan 

påverka informantens svar, det är särskilt relevant vid personliga frågor. Man kan aldrig 

garantera att informanten svarar sanningsenligt. Fördelen med intervjuer är istället att de 

ger djupgående, detaljerad data och kräver ingen avancerad teknik eller utrustning 

(Denscombe 2016). Vi är även medvetna om att informanternas svar påverkas beroende 

på hur de uppfattar personen eller personerna som ställer frågorna. Vi anser att fördelarna 

med intervjuer som datainsamlingsmetod överväger dess nackdelar och vi menar att 

risken med att individer inte svarar sanningsenligt på frågorna hade varit samma vid 

enkätundersökning.  

 

Ur ett forskningsetiskt perspektiv skulle det varit fördelaktigt för informanterna om de 

hade fått alla frågor skickade till sig innan intervjuerna. Vi informerade om vad uppsatsen 

handlar om och vilka teman intervjun skulle innefatta men om informanterna hade fått 

frågorna i förväg skulle det kunnat leda till ökad trygghet och förberedelse hos 

informanterna. Ökad trygghet och förberedelse hos informanterna hade både varit positivt 

för oss och informanterna, eftersom det skulle kunnat leda till mer nyanserade och 

genomtänkta svar. 

 

Hermeneutiken syftar till att låta informanter berätta sina egna tolkningar av verkligheten 

samt att intervjuaren ska förmedla informationen vidare (Westlund 2015). Eftersom vi 

valde att göra semistrukturerade intervjuer där vi utgick från ämnen snarare än 

färdigformulerade frågor kan vi inte försäkra att frågorna ställts på ett sätt som främjat en 

öppen berättelse från informanterna. Trots att vi strävat efter att använda oss av ord som 

hur, var och när för att undvika ja- och nejsvar kan vi inte garantera att ledande frågor 

inte ställts då vi inte haft ett färdigt manus på intervjutillfällena. 
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Det konstruktivistiska perspektivet menar att verkligheten är socialt konstruerad och 

därför går det inte att undvika att forskarens bakgrund påverkar tolkningar i studien 

(Bryman och Bell 2013). Eftersom vi utgår från ett konstruktivistiskt perspektiv i vår 

studie går det inte att undvika våra egna tolkningar och att studien eventuellt hade fått 

annorlunda utformning och resultat beroende på vem som skrivit studien.  

 

Det finns diskussioner angående huruvida fallstudier kan resultera i generaliserbara 

slutsatser. Det förespråkas att forskare ska fokusera på fallets komplexitet istället för att 

producera generaliserbara resultat (Bryman & Bell 2013). Vi valde att undersöka IT-

organisationer för att deras omvärldskrav innebär att de måste vara innovativa och 

effektiva . IT-organisationer intresserar oss men vi har också som syfte att bidra med 

förslag på arbetssätt för att hantera paradoxen. Eftersom vi har valt att göra en fallstudie 

kan vi inte garantera att våra slutsatser kommer kunna bidra med värdefull information 

för andra organisationer. Det går därför att ifrågasätta valet av att göra fallstudie efter vårt 

syfte.  

 

Det går även att kritisera valet att undersöka IT-organisationer. Vi har uttryck att IT-

organisationer har ett arbetssätt som skapar balans mellan heterogenitet och homogenitet, 

vilket innebär att de prioriterar både olikheter och likheter, men det går att ifrågasätta. 

Bland annat så skriver Hofbauer (2016) om hur IT-branschen saknar och efterfrågar 

kvinnor. Larsson och Delin (2015) uttrycker också att det är få kvinnor som både utbildar 

sig och jobbar som exempelvis programmerare eller systemerare.  

 

När vi kontaktade de olika organisationerna för att efterfråga intervjuer valde vi att 

kontakta vd på bolagen om vi inte hade någon annan naturlig ingång såsom bekanta. Vi 

lät vd:n bestämma vilka personer som skulle ställa upp på intervju. Vi är medvetna om 

att vd:n kan ha gjort strategiska val när intervjuperson bestämdes. De personer vi har 

intervjuat har haft positionerna: vd, rekryteringsansvarig, HR-chef, kommunikation- och 

kulturchef. I de fall vi intervjuat personer som jobbar i ledningen finns risk att de inte 

säkert vet hur arbetet går till i den operativa verksamheten utan svarar hur de tror eller 

önskar att det är. Det kan också vara så att organisationerna ser intervjuerna som en 

möjlighet att marknadsföra och sälja in sin organisation, och kanske därför svarar vad de 

tror de bästa svaren.  
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3 Teori 

I kommande stycken förklarar vi begreppen heterogenitet och homogenitet. Vi klargör för teorier 

om hur organisationer kan arbeta med mångfaldsarbete och kulturstyrning för att uppnå 

innovation och effektivitet.  

 

3.1 Heterogenitet  

Heterogen betyder att något består av delar som är olika i jämförelse med varandra 

(Nationalencyklopedin 2017). Heterogenitet är när människor i ett samhälle eller en 

organisation skiljer sig demografiskt från varandra. Mångfald inom organisationer sägs 

kunna leda till möjligheter att ge bättre service till en större kundbas, öka kreativiteten 

och förbättra organisationers möjlighet att lösa problem (Gilbert, Stead & Ivancevich 

1999). Det bidrar även till innovation och bättre beslut eftersom olikheterna mellan 

människor leder till fler perspektiv (Cox & Blake 1991). För att skapa heterogenitet måste 

en mångfald av individer rekryteras, de kan skilja sig i exempelvis kön, nationalitet, 

utbildningsnivå och politisk inriktning (Halici et al. 2011).  

 

I samband med globaliseringen har heterogenitet blivit allt viktigare på arbetsplatsen, det 

kan till exempel underlätta för organisationer att expandera på nya marknader (Halici et 

al. 2011). Organisationer kommit att bli allt mer mångkulturella, något som kan ses både 

som en möjlighet och en utmaning (Samnani, Boekhorst & Harrison 2012). Det kan vara 

svårt att arbeta med mångfald eftersom en heterogen arbetsgrupp också kan skapa 

missförstånd, konflikter och dåliga arbetsresultat som kan leda till förlorade 

konkurrensfördelar (Basset-Jones 2005). 

 

Heterogenitet behövs i organisationer för att skapa ett friskt arbetsliv. Arbetsplatser som 

uppmuntrar olikheter anses vara en attraktiv arbetsplats med möjlighet till att attrahera de 

mest kompetenta individerna på marknaden (Tham & Johansson 2001). För att kunna 

hantera en heterogen arbetsstyrka måste organisationer skapa ett organisationsklimat som 

värnar om mångfald samt göra det till en integrerad del av organisationen (Gilbert et al. 

1999; McMahon 2010).  
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3.1.1 Mångfaldsarbete för en heterogen organisation 

För att förstå vad mångfald innebär menar Kapoor (2011) att begreppet först måste 

definieras. Diversity Task Force (2001) definierar mångfaldsbegreppet som alla 

egenskaper och erfarenheter som definierar var och en av oss som individer. Widell och 

Mlekov (2013) pratar om två dimensioner av mångfald. Den ena handlar om olikheter 

som är svåra att förändra men lätta att se. Det kan till exempel vara kön, ålder, etnicitet, 

sexuell läggning eller funktionsnedsättning. Den andra dimensionen handlar om olikheter 

som kan upplevas lättare att förändra men inte lika lätt att identifiera vid första åsyn; 

livsstil, utbildning, kommunikationssätt, språk och civilstånd är några olikheter som ingår 

i denna dimension. Utmärkande för dessa olikheter är att de kan utvecklas och förändras 

med tiden (Widell & Mlekov 2013). Det går att diskutera och ifrågasätta vilka olikheter 

som leder till eller har påverkan på innovation. Litteraturen presenterar att olikheter, 

oavsett dimension, kan leda till innovation och det har varit vår utgångspunkt i arbetet. 

När vi i fortsättningen skriver om mångfald och heterogenitet syftar vi till alla olikheter.  

 

Det planerade och systematiska arbetet som görs i organisationer för att hantera mångfald 

kallas mångfaldsarbete eller diversity management på engelska (Basset-Jones 2005). 

Mångfaldsarbete handlar främst om att rekrytera, behålla, belöna och arbeta för en 

heterogen arbetsstyrka (Ivancevich & Gilbert 2000). Det kan också förklaras som en 

frivillig insats som organisationer gör för att förbättra integrationen inom organisationen 

(Gilbert et al. 1999). Mångfaldsarbete handlar inte om att sträva efter att ha ett visst 

procentantal av olika typer av människor. Individers egenskaper som inte är relaterade till 

arbetet ska inte utgöra ett hinder för anställning, delaktighet, utveckling eller 

karriär (Fägerlind & Wener 2001).  

 

Mångfaldsarbete kan ha både ett internt och externt fokus. Internt mångfaldsarbete 

omfattar arbetskraften samt arbetsklimatet och det externa mångfaldsarbetet omfattar 

verksamhetens kunder, brukare och medlemmar. Ett sätt att hantera mångfald i 

organisationer är att ändra personalsammansättningen, men det går inte att endast 

rekrytera mångfald för att nå de fördelar som tillskrivs mångfald (Fägerlind 2012). 

Framgångsrika mångfaldsprogram baseras på specifika mål snarare än kvotering av 

minoriteter. Därför är det av stor vikt att medarbetarna är engagerade i mångfaldsarbetet 

(McMahon 2010). Ett inkluderande arbetsklimat bör genomsyra organisationers alla 
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processer och rutiner. Ledarskap och medarbetarnas bemötande har därför en viktig roll 

i skapandet av en heterogen organisation (Fägerlind 2012).  

 

3.1.1.1 Att anställa ur ett mångfaldsperspektiv 

För att uppnå mångfald finns flera strategier som organisationer kan använda sig av vid 

rekrytering. Ett viktigt steg och en av de första sakerna som bör göras är att tillsätta en 

heterogen grupp individer som genomför hela rekryteringen. Det bidrar till fler perspektiv 

under rekryteringen samt att de sökande värderas mer rättvist (Fägerlind 2012). 

Kravprofilen görs också tidigt i rekryteringsprocessen (Widell & Mlekov 2013). Det är 

viktigt att fokusera på vilka meriter som faktiskt är relevanta för den öppna tjänsten 

(Fägerlind 2012). Att ställa krav som inte behövs för tjänsten ökar risken för indirekt 

diskriminering (Widell & Mlekov 2013). Indirekt diskriminering kan uppstå när det 

förekommer krav och kvalifikationer som kan uppfattas neutrala men ändå missgynnar 

personer som exempelvis tillhör ett visst kön, religion eller har en funktionsnedsättning 

(Diskrimineringsombudsmannen 2017). Risken för att tappa fokus på vad som är relevant 

för tjänsten kan reduceras genom att tidigt i processen fastslå vilka kompetenser och 

erfarenheter individen behöver för att klara jobbet samt vilken kompetens organisationen 

behöver för att utvecklas. Arbetsbeskrivningen ska inte innehålla omotiverade krav eller 

kompetenser som inte går att mäta i exempelvis betyg eller intyg (Fägerlind 2012). Widell 

och Mlekov (2013) skriver att svensk examen, social kompetens och körkort är några av 

de krav som arbetsgivare ska vara försiktiga med att ställa eftersom det riskerar att 

exkludera individer med rätt kompetens.  

 

3.1.1.2 Hur organisationen når ut till heterogena kandidater 

Vid annonsering av tjänster är det av värde att tänka på vilka kanaler som används för att 

nå rätt målgrupp. Om det är av intresse att nå en heterogen grupp bör öppna 

rekryteringskanaler som exempelvis Arbetsförmedlingen användas. Annonsen bör inte 

innehålla bilder eller titlar som är exkluderande (Fägerlind 2012). Om foton används vid 

annonsering av tjänst och en grupp människor inte är representerade finns det en risk att 

de inte känner sig eftertraktade eller motiverade till att söka. Om organisationer istället 

väljer att uppmärksamma mångfald vid annonsering så demonstrerar det organisationens 

syn på olikheter (Widell & Mlekov 2013).  
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Vanligast att bli anklagad för diskriminering är när organisationer gör urval av vilka som 

ska kallas till intervju. Ett sätt att minska risken för diskriminering är att använda sig av 

ansökningar utan identitet eller att välja att ta in alla sökande som har med rätt meriter för 

intervju (Widell & Mlekov 2013). Under intervjuer bör den som rekryterar bemöta alla 

kandidater likadant. Om rekryteraren identifierar sig med en kandidat eller får ett bra 

första intryck är det möjligt att intervjun blir mer avslappnad och längre, det kan påverka 

valet av vem som får anställningen. Det är därför viktigt att rekryteraren är medveten om 

sina egna attityder och föreställningar samt medveten om att till exempel klädsel, 

utseende och intressen hos den sökande kan påverka rekryterarens omdöme (Fägerlind 

2012).  

 

3.1.1.3 Intern rekrytering skapar utvecklingsmöjligheter 

Mångfaldsarbete kan även innebära att man arbetar med en intern rekryteringsprocess; att 

ta vara på de anställdas kompetens, erfarenhet och potential samt öka arbets-

tillfredsställelsen. Organisationer kan bidra med utveckling genom exempelvis feedback 

och coachning. Möjlighet till karriär skapas om alla i organisationen har chans till att 

avancera (Fägerlind 2012). Vid en heterogen arbetsstyrka är det viktigt att alla får samma 

möjlighet till utveckling för att ingen ska känna sig som en minoritet och sluta engagera 

sig i organisationens utveckling (Kanter 1993). För att få en nyanställd att känna sig 

inkluderad kan introduktionssamtal hållas, vilket kan innebära att den nyanställde har 

samtal med alla kollegor för att bygga upp personliga relationer. Ledaren i organisationen 

kan sedan hålla ett samtal med den nyanställde för att få dennes perspektiv på 

organisationen (Fägerlind 2012). 

 

3.1.1.4 Skapa en vision för att öka engagemang 

För att mångfaldsarbetet ska fungera måste det finnas förebilder som är involverade i 

arbetet och som vill involvera samt engagera resten av organisationsmedlemmarna (Cox 

& Blake 1991). Ledningen måste ha kunskap om mångfald; veta vad det är, varför det är 

bra samt ha en vilja att förändra organisationen för att lyckas skapa mångfald. För att 

engagera medarbetarna behöver ledaren förmedla en tydlig vision om vad organisationen 

ska uppnå med mångfaldsarbetet och varför. Sedan bör ledaren jobba i enlighet med 

visionen och de bestämmelser som finns för att förstärka de beteenden som är önskvärda 

hos medarbetarna (Fägerlind 2012). Det räcker inte att organisationer har en vision som 

innefattar arbete med mångfald, om det som sägs inte efterföljs. För att lyckas måste 
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organisationen vara villig att satsa på mångfald både ekonomiskt och mentalt i flera år. 

Mångfald ska tas upp på styrelsenivå och finnas med i organisationens strategi. Även 

human resource management system bör vara utformat för att främja mångfald (Cox & 

Blake 1991). 

 

Den högsta ledningens engagemang är avgörande för att mångfaldsarbete ska finnas och 

fungera, men det räcker inte. Ledare på andra nivåer inom organisationer bör också vara 

aktiva i mångfaldsarbetet (Cox & Blake 1991). Ett strategisk verktyg ledningen kan 

använda sig av för att engagera andra ledare inom organisationen är att efterfråga och 

uppfölja resultat. Goda resultat inom mångfaldsarbetet ska lyftas fram samtidigt som 

dåliga eller inga resultat ska sanktioneras. Det måste vara tydligt vad som händer om 

överenskommet resultat inte uppnås (Fägerlind 2012). Ledningen kan även skapa 

förutsättningar för organisationen att arbeta med mångfald genom att anställa en ledare 

som endast jobbar med att övervaka mångfaldsarbetet eller tillsätta en arbetsgrupp som 

har mångfaldsarbete som inriktning (Cox & Blake 1991).  

 

3.1.1.5 Ledarkompetens för en heterogen arbetsplats 

Kulturell empati är en av nyckelkompetenserna ledare som arbetar med mångfald bör ha. 

Det innebär att ledaren har kulturmedvetenhet, kulturell förståelse och respekt för 

värderingar. En annan nyckelkompetens är att ledaren lär av jobbet, vilket innebär att 

ledaren känner att den är villig att lära sig nya saker, känner nyfikenhet och är observant. 

Ledaren bör även ha kommunikationskompetens, alltså lyssna på sina medarbetare, vara 

tillgänglig på arbetsplatsen och känna till språk. Till generella ledarskapsförmågor tillhör 

egenskaper som att ledaren ska kunna motivera, planera samt lösa konflikter (Chang & 

Thorenou 2004 i Visagie, Linde & Havenga 2011). Ledaren bör även ha god 

samarbetsförmåga, förmågan att hantera förändringar, inte vara dömande utan öppen för 

att lära sig om och av andra. Det krävs även respekt och förmågan att känna av eventuella 

spänningar som kan uppstå vid mångfald (Lockwood 2005 i Visagie, Linde & Havenga 

2011) 

 

3.1.2 Innovation ur ett mångfaldsperspektiv 

Chemers (1995) menar att det är olikheter som skapar fördelar som innovation och 

nyskapande i organisationer. McMahon (2010) diskuterar hur mångfald hjälper till att 

kombinera den bästa talangen, frigöra kreativitet och främja innovation för att skapa 
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konkurrenskraft. Enligt Bessant och Tidd (2011) händer inte innovation av sig själv, det 

krävs en mix av bland annat vision, passion, energi, entusiasm, insikt och hårt arbete. Att 

utveckla produkter, processer och tjänster kommer från den enskilda människan, antingen 

ensamt eller i samarbete med organisationen och dess medlemmar. Det finns vissa 

huvudkomponenter för att bygga en innovativ organisation: delad vision, struktur, 

effektivt grupparbete, kreativt klimat och inflytande för organisationsmedlemmarna 

(Bessant & Tidd 2011).  

 

Burns (2013) menar att en entreprenöriell och innovativ organisation har en kultur som 

fokuserar på människan, personligt ansvar, frihet att växa och att göra misstag. Samtidigt 

säger West (2015) att lek kan vara en källa till kreativitet och innovation. West (2015) 

skriver i sin doktorsavhandling att lek kan beskrivas som att den är självvald, lättsinnig, 

upplevs rolig, involverar fantasin och växer fram utifrån en struktur eller givna regler. 

Lek används för att främja kreativitet i organisatoriska sammanhang. Lek har stor 

potential att öka kreativitet genom att det tränar öppenhet, ökar medarbetarnas inre 

motivation och kan leda till goda relationer på arbetsplatsen. Hög stressnivå minskar 

lekfullheten och så också chanser till kreativitet och innovation (West 2015). 

 

3.2 Homogenitet 

Begreppet homogen är en sammansättning av de grekiska orden homo, som betyder 

samma, och genos som betyder art eller släkt. Homogen betyder alltigenom lika eller 

likartad (Nationalencyklopedin 2017). I organisationssammanhang kan man tala om 

homogenitet i monokulturella organisationer, organisationer som kännetecknas av en 

närmast total homogenitet bland medarbetarna. Homogeniteten i organisationer kan 

innebära att medarbetarna endast representeras av exempelvis ett kön, en viss nationalitet, 

ålder, personlighet eller individer med samma kunskap och bakgrund (Widell & Mlekov 

2013).  

 

I en homogen organisation kan människorna ha svårt att se hur det avvikande skulle kunna 

bidra till en positiv utveckling. Mångfald uppfattas som ett problem som måste anpassas 

till organisationskulturen och det som avviker ignoreras eller sorteras bort. Medlemmar i 

en homogen organisation har vanligtvis samma värderingar, något som ger 

förutsättningar för motivation (Van den Steen 2010). Motivation skapar drivkraft som 
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leder till ökad effektivitet (Forslund 2013). Det kan vara svårt att anställa personer med 

olikheter om en organisation har en homogen demografi. Internrekrytering i en homogen 

organisation riskerar att göra organisationen än mer homogen; en mansdominerad 

arbetsplats har en tendens att anställa män och inte kvinnor. De rekryteringskanaler som 

senaste åren tillkommit till följd av sociala mediers utveckling riskerar att utesluta 

grupper och personer som avviker från de som redan finns i organisationen, då 

organisationer vanligtvis använder sig av sin bekantskapskrets vid rekrytering via sociala 

medier (Widell & Mlekov 2013).  

 

3.2.1 Kulturstyrning för en homogen organisation 

En vanlig beskrivning av kultur är hur vi gör saker och ting här, men det handlar även 

om hur man förhåller sig till det man gör (Alvesson 2012). Kultur är inget konkret 

fenomen, det finns flera olika definitioner av begreppet organisationskultur. En definition 

av begreppet är att organisationskultur innebär föreställningar och innebörder vilka är 

gemensamma för en viss grupp och är en grundläggande mekanism för att smidigt 

organisera och samordna en organisation effektivt (Alvesson 2012). Av olika definitioner 

går det att sammanfattningsvis säga att organisationskultur, eller som det också kan 

benämnas företagskultur, är ett system av normer för hur människor i en organisation ska 

uppfatta, tro, handla och utvärdera. Det bör inte betraktas som komplexa, konkreta 

handlingsmönster utan mer som en uppsättning styrmekanismer som styr beteendet (Bang 

1999). När organisationer använder sig av kulturstyrning används ofta symboler för att 

vägleda och visa människorna i organisationen hur de ska förhålla sig till omvärlden, de 

kan även använda sig av historieberättande (Alvesson 2012). 

 

Kultur som homogenitet syftar till att beskriva organisationskultur på ett sätt där problem 

uppstår vid olikheter och genom delade meningar och värderingar reduceras risken för 

organisationsproblem (Van den Steen 2010). För att skapa en homogen grupp menar 

Kärreman och Rennstam (2012) att organisationsledningen kan använda sig av 

kulturstyrning, något Grey (2009) skeptiskt uttrycker endast är för att ledningen ska slippa 

övervakning och hierarki. Kulturstyrning kan ses som en indirekt form av beteende-

styrning trots att beteendet inte är måltavla för styrningen. Önskvärt beteende uppnås 

genom reglering och styrning av organisationsmedlemmarnas tolkningar och 

verklighetsuppfattningar snarare än genom direkt kontroll av beteende. På så sätt skapar 

kulturstyrning förutsättningar för att överleva i en föränderlig värld som kräver 
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flexibilitet. Organisationsledningen kan genom att styra anställdas verklighetsuppfattning 

uppnå organisatorisk effektivitet (Kärreman & Rennstam 2012), något som kan uppfattas 

manipulativt då den indirekt påverkar människor (Grey 2009). Med hjälp av delade 

värderingar kan övervakning från organisationsledningen minska vilket i sin tur höjer 

motivationen hos de anställda (Van den Steen 2010). Det finns element som är särskilt 

viktiga för formandet av organisationskulturer - sammansättning av folk med viss 

utbildning och yrkesinriktning, särskilda kriser eller nyckelhändelser i det förflutna, 

speciellt tongivande ledare, den bransch eller sektor organisationen tillhör och det 

samhälle eller region organisationen tillhör (Alvesson 2013). För att lyckas med 

kulturstyrning kan tre metoder användas; rekrytering, socialisering och 

identitetsreglering. (Kärreman & Rennstam 2012). 

 

3.2.1.1 Rekrytering av individer som passar in  

Kulturstyrning kan bibehållas genom att anställa individer som passar in i den existerande 

kulturen (Chemers 1995). När organisationer rekryterar i syfte att stärka organisations-

kulturen gäller det att hitta individer som passar in i normer och attityder som präglar 

organisationen. Organisationer kan använda sig av något som kallas för 

matchningsmodellen vilket innebär att man inte bara kollar på kvalifikationer utan även 

på personliga egenskaper. Rekryteringen utgår från en kravprofil innehållande 

egenskaper som värderingar, personlighet, mål och ålder. Att ha rätt kunskap och meriter 

är inte längre lika eftertraktat som rätt personlighet och attityder. För att säkerställa att 

individen i fråga är beredd på vad som förväntas vid en eventuell anställning presenteras 

organisationen ordentligt vid rekryteringstillfället (Kärreman & Rennstam 2012). Grey 

(2009) presenterar ett aningen mer kontroversiellt sätt att säkerställa att organisationen 

har anställda som passar in – avskedning av de som går emot organisationskulturen. Att 

använda sig av uppsägning kan vara riskabelt då organisationen riskerar att dräneras på 

personer som besitter tekniska kunskaper och erfarenheter (Grey 2009). 

 

3.2.1.2 Homosocial reproduktion som bieffekt av homogen rekrytering 

Homosocial reproduktion är en företeelse där exempelvis ledningsgruppen, medvetet 

eller omedvetet, anställer och utvecklar individer som de själva kan identifiera sig med 

(Widell & Mlekov 2013).  Kanter (1993) har gjort en studie som visar på olika strukturer 

som bidrar till homosocial reproduktion. En av dessa är frekvensstruktur som synliggör 

graden av heterogenitet i en organisation. En minoritet på arbetsplatsen har ingen att 
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identifiera sig med och ser därför ingen möjlighet till utveckling. I brist på 

utvecklingsmöjligheter slutar minoriteten att engagera sig i att utvecklas och bidra till 

organisationsutveckling (Kanter 1993). Widell och Mlekov (2013) menar att 

frekvensstrukturen motarbetar individernas utvecklingsmöjligheter och att homosocial 

reproduktion har negativa effekter på innovationsförmågan i organisationer. 

 

3.2.1.3 Socialisering av nya medarbetare 

Vid integrering av medarbetare värderas konsensus och kontinuitet högt. Nyanställda 

förväntas anpassa sig till organisationskulturen vilket kan skapa en enhetlig grupp som 

strävar åt samma håll. Detta minskar risken för interna konflikter och motstridighet 

(Chemers 1995). Socialisering kan ses som en form av uppfostran där den nyanställda lär 

sig organisationens normer och värderingar, vanligtvis via introduktionskurser eller 

utbildningar. Introduktionskurserna ska få den nyanställda att förstå organisationens 

arbetssätt och normer. Socialiseringen sker främst på ordinarie arbetstid och i det 

vardagliga arbetet. Interaktion med andra organisationsmedlemmar kan efter en tid leda 

till att den nyanställde, omedvetet eller på grund av kritik, börjar imitera sina kollegor 

(Kärreman & Rennstam 2012).  

 

En grupp individer kan inte fungera tillsammans om de inte skapar ett system för hur 

tolkningar görs. Människan klarar inte av osäkerhet och behöver skapa gemensamma 

uppfattningar och betydelser för att förstå vad som är viktigt och vad som är mindre 

viktigt (Schein 2004). Genom att ladda materiella ting med innebörder skapas en 

gemensam mening för de anställda. På så sätt kan organisationer bibehålla och skapa 

tydliga värderingar som alla i organisationen strävar efter (Alvesson 2012). En grupp kan 

skapa intern integration på flera sätt, exempelvis genom att använda ett gemensamt språk 

för att förstå varandra eller definiera gränser för hur det är acceptabelt att agera, dels för 

att individerna ska veta hur de får och inte får bete sig men även för att identifiera vilka 

som tillhör gruppen och vilka som inte gör det (Schein 2004). Ett annat sätt att få anställda 

att sträva åt samma håll är genom att skapa en organisationsidentitet. Att förtydliga den 

externa gränsen mellan organisationen och omvärlden kan minska de interna gränserna 

mellan de anställda, på så sätt skapas en gemensam riktning för arbetet (Hatch & Schultz 

2002).  
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3.2.1.4 Att styra med identitetsreglering 

Att reglera organisationsmedlemmars agerande via regler kan anses vara för komplext i 

dagens samhälle. Identitetsreglering är en alternativ väg att få individer att göra som 

organisationen vill. Organisationer försöker göra sin organisation till ett 

identifikationsföremål som medarbetarna ska kunna identifiera sig med. Genom att få 

anställdas självbild att stå i enlighet med organisationens värderingar kan 

organisationsledningen få sina anställda att arbeta åt samma håll. Det ligger i människans 

natur att passa in, därför kan ett gemensamt vokabulär vara ett sätt att nå en 

identitetsreglering hos de anställda. Centralt i kulturstyrning är att identifiera gruppen 

som vi för att skapa en känsla av solidaritet. Att besvara frågor som vilka vi är och vad vi 

står för kommer att förstärka känslan av samhörighet hos gruppmedlemmarna (Kärreman 

& Rennstam 2012). Status är viktigt för individer ska vilja identifiera sig med gruppen. 

Människor tenderar att ha lättare att identifiera sig med organisationer med positiva 

föreställningar (Alvesson 2012). I vilken grad medarbetarna identifierar sig med 

organisationen påverkas även av tydligheten av gruppens värderingar, andra gruppers 

framträdande roll och närvaron av sociala processer som underlättar skapandet av grupper 

(Ashforth & Mael 1989).  

 

Även ledarna påverkar och påverkas av organisationskulturen. Ledarskap ur ett kulturellt 

synsätt handlar om hur de underlydande förhåller sig till arbetsuppgifter, styrsystem och 

kunder. Önskvärt beteende uppnås främst via övertalning och att ledaren föregår med gott 

exempel (Alvesson 2012). Det finns uppfattningar om att kultur inte alls går att styra över. 

Hur människor skapar mening i sina arbetslivserfarenheter är beroende av bland annat 

utbildning, arbetsuppgifter, grupptillhörighet och interaktion. Försök att utöva inflytande 

över organisationsmedlemmarnas mening kommer att få begränsade verkningar 

(Ogbonna & Wilkinson 2003). 

 

3.2.2 Effektivitet som resultat av homogenitet 

“[...] no great man can (with the old system of personal management) hope to compete 

with a number of ordinary men who have been properly organized so as efficiently to 

coorporate.” (Taylor 1911:ix).  

 

Genom att eliminera onödiga rörelser och ineffektiva arbetsuppgifter samt specialisera 

sig på sin arbetsuppgift går det att både spara tid och producera mer. Det var grunden till 
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Scientific Management, en teori som syftar till att effektivisera arbetet i 

organisationer  (Taylor 1911). Scientific Management  har legat till grund för en stor del 

organisationsteori och Taylor har länge setts som en ikon för organisationsforskning 

(Grey 2009; Kanter 1993).  

 

Genom organisationskultur och gemensamma värderingar skapas motivation (Van den 

Steen 2010) och motivation skapar i sin tur en drivkraft som leder till en ökad effektivitet 

(Forslund 2013). Effektivitet kan definieras som att göra rätt saker. Det handlar om 

relationen mellan organisation och omvärld och att tillfredsställa intressenters behov. För 

att uppnå total effektivitet krävs även produktivitet, ett begrepp som kan definieras som 

att göra saker rätt och handlar om att utnyttja befintliga resurser (Forslund 2013). 

Innebörden av begreppet effektivitet går inte att ta ur sin kontext och handlar till stor del 

om vem effektiviteten gynnar, vilket vanligtvis är de som styr organisationen (Grey 

2009). Sammanfattningsvis menade Taylor (1911) att ineffektivitet undviks genom 

systematisk struktur, kontroll och ledning snarare än med hjälp av de bästa arbetarna. 

Grey (2009) diskuterar likheterna i att skapa effektivitet genom Scientific Management 

och genom kulturstyrning och uttrycker skeptiskt att de båda till syvende och sist handlar 

om  att kontrollera medarbetarna.  

 

3.3 Sammanfattning av den teoretiska referensramen 

I teorin har vi valt att presentera våra nyckelord heterogenitet, homogenitet, 

mångfaldsarbete, kulturstyrning, innovation och effektivitet på en mer grundlig nivå än i 

bakgrunden. Upplägget i teorin är gjort efter kopplingen som vi sett mellan heterogenitet, 

mångfaldsarbete och innovation samt kopplingen som vi identifierat mellan homogenitet, 

kulturstyrning och effektivitet. Vi har valt att lägga fokus på arbetssätt och 

tillvägagångssätt inom mångfaldsarbete och kulturstyrning för att få en insikt i hur arbetet 

kan se ut, kunna skapa relevanta intervjufrågor och sedan använda teorin för att kunna 

tolka empirin. Vi såg att beroende på hur organisationer utformade sin rekryterings-

process kunde det antingen främja heterogenitet eller homogenitet. Därför blev teori 

rörande rekrytering en central del av teoretiska referensramen och sedan ett verktyg för 

oss för att se hur organisationer fokuserar på mångfaldsarbete eller kulturstyrning.  
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4 Empiri och tolkning 

Nedan redogör vi för det empiriska materialet som samlats in under intervjuerna. Vi tolkar 

empirin löpande i texten. Informanternas svar har i detta kapitel tolkats och analyserats 

tillsammans med teorin. För att underlätta läsandet har vi valt att namnge organisationerna vi 

intervjuat med fiktiva namn. Vi har valt att kalla organisationerna för Alfa, Beta, Gamma, Delta 

och Epsilon. 

 

4.1 Presentation av organisationer och informanter 

Alfa är ett relativt nystartat bolag, de har funnits i 10 år, har cirka 1000 anställda i Sverige 

och finns globalt. På Alfa gjordes en intervju med en HR-business partner samt en intervju 

med en HR-koordinator som stöttar business partners med projekt och administrativa 

uppgifter. Informanterna ser på organisationen som ett ungt och entreprenöriellt bolag där 

en av grundarna fortfarande sitter som vd.  

 

På nästa organisation, Beta, gjordes två intervjuer. Den första var med en HR-chef som 

driver den globala HR-agendan för organisationen och den andra intervjun gjordes med 

en HR-partner som arbetar med interna HR-processer. Beta arbetar till stor del med 

teknologi som bygger system för andra organisationer, de utvecklar och säljer lösningar 

och tjänster mot finansbranschen. Beta, precis som Alfa, är en global organisation med 

cirka 600 anställda i Sverige.  

 

Vi har gjort en intervju på Gamma, ett mindre IT-konsultbolag med 14 anställda 

och  inriktning på säkerhet inom IT. De levererar säkerhetslösningar till både myndigheter 

och en del större organisationer. Intervjun gjordes med en av grundarna till bolaget, som 

idag arbetar som anställd konsult samt passiv ägare. 

 

På Delta finns 17 anställda och intervjun gjordes med vd:n. Delta är ett IT-organisation 

som arbetar med att leverera helhetslösningar till andra bolag, det kan vara telefoni, 

mobilitet, business intelligence, konferensteknik samt webb och design. De har en bred 

leverans där de anställda beskrivs vara riktigt vassa på respektive område.  

 

Epsilon är ett IT-konsultbolag som ingår i en koncern med sex olika bolag. Bolaget är 

börsnoterat och har 900 anställda men sysselsätter 1400 personer. Organisationen är 
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verksam i sju länder och har kontor i 20 städer i Sverige. Organisationen grundades för 

lite mer än 30 år sedan och var från början familjeägt. Bolaget såldes men är återigen 

familjeägt av grundarna. De personer vi fick möjlighet att intervjua var en 

rekryteringsansvarig, en chef för kommunikation och kultur samt organisationens HR-

chef. 

 

4.1.1 Organisationernas interna värderingar  

Det som präglar de flesta av informanternas svar när vi har pratat om värderingar är att 

eftersom de arbetar i IT-branschen känner att de måste ligga i framkant gällande tekniken. 

Vi tolkar det som att organisationer i IT-branschen känner en strävan till att vara 

innovativa och för att ligga i framkant måste de även vara snabba i sin utveckling av 

teknik. Det får vi även förklarat i Movin och Zandelins (2009) argument om hur 

organisationer strävar efter både innovation och effektivitet. Vi tolkar det som att både 

empirin och teorin bekräftar vår frågeställning om paradoxen mellan heterogenitet och 

homogenitet.  

 

Gemensamt för de större organisationerna, Alfa, Beta och Epsilon, är att de använder sig 

av värdeord som ska vara vägledande för medarbetarna. På Beta har de tre engelska 

värderingsord som de egentligen inte arbetar aktivt med men det är tydligt att de stämmer 

överens med hur det ser ut i verkligheten. Deras tre värderingsord tolkar vi som att de 

förhåller sig till tre kategorier: konkurrens, förbättring och utvecklingsmöjligheter för 

medarbetarna och organisationen. På Epsilon använder de sig också av engelska 

värdeord, två stycken, även de anser vi går att koppla till konkurrens, förbättring och 

utveckling. För Epsilon är värdeorden ytterst viktiga och de arbetar hårt internt för att de 

ska genomsyra verksamheten, något som informanterna från Epsilon menar har resulterat 

i en stark passion och drivkraft hos de anställda. På Alfa har organisationen tidigare haft 

värdeord som har varit för komplicerade för medarbetarna att relatera till. Därför har de 

nu sett över de gamla värdeorden och är i arbete med att skapa nya värdeord. Istället 

genomsyras Afla idag av adjektiv som nytt, fräscht, lösningsfokuserat, smidigt och 

modernt. Alvessons (2012) argument om att organisationer med tydliga värderingar 

upplevs framgångsrika stämmer överens med vår upplevelse av Alfa, Beta och Epsilon. 

Informanterna i de större organisationerna har utstrålat en säkerhet i det strategiska 

värderingsarbetet vilket har fått oss att uppfatta dem som framgångsrika. Trots att Alfa 

inte lyckats med sitt första värderingsarbete, är de medvetna om problemet och arbetar 
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för att bygga upp nya värderingar. Organisationernas värdeord syftar till att ge 

medarbetarna en riktning i hur de ska arbeta och vad de ska uppnå. Vi kopplar det till 

Forslunds (2013) diskussion om att göra rätt saker och göra saker rätt för att uppnå 

effektivitet och produktivitet. Vår tolkning är att effektivitet genom kulturstyrning kan 

uppnås genom att använda värdeord som är vägledande för medarbetarna, precis som Van 

den Steens (2010) teori om att gemensamma värderingar leder till en effektivare 

organisation. Kopplat till teorin tolkar vi värderingsarbetet till homogenitet i 

organisationerna. 

 

I de mindre organisationerna, Gamma och Delta, finns en gemensam nämnare när det 

kommer till att presentera verksamheten. Deras fokus är spetskompetens och personlig 

kontakt med kunden. Målet är inte att bli en stor organisation utan snarare att erbjuda 

kunden en variation av tjänster samt att göra det på djupet, därför krävs stor kompetens 

inom respektive arbetsområde. De mindre organisationernas värderingar om kompetens 

tolkar vi till Kapoors (2011) argument om att en heterogen organisation skapas genom att 

maximera medarbetarnas fulla potential. Vi tolkar de mindre organisationernas fokus på 

kompetens till Diversity Task Force (2001) mångfaldsargument om att organisationer 

måste dra nytta av sina anställdas kompetens för att nå framgång. 

 

4.1.1.1 Anställdas hälsa 

Att medarbetarna ska må bra är något organisationerna värnar om när vi pratar om interna 

värderingar. På Delta menar de att det finns en stark koppling mellan att må bra och göra 

bra arbetsresultat. Synen på vad som får medarbetarna att må bra skiljer sig åt. Att träna 

och ta hand om sin hälsa visar sig vara viktigt på Beta och Delta, på de båda 

organisationerna finns möjlighet och det är lättillgängligt att träna. Delta arbetar mycket 

för att aktivera sina medarbetare till fysisk aktivitet, vd:n menar att det finns en stark 

träningskultur och att de tränar tillsammans. Vi ser organisationernas träningskultur som 

ett sätt att skapa en homogenitet bland medarbetarna. Träningen blir en av de 

styrmekanismer Bang (1999) diskuterar som styr medarbetarnas beteende. Vi anser att 

när organisationerna anordnar träningsevent och ger möjlighet till träning bidrar det till 

de anställdas verklighetsuppfattning. Det frambringar känslan av vi som Kärreman & 

Rennstam (2012) menar förstärker samhörigheten hos medarbetarna. 
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Utöver fysisk träning arbetar flera organisationer för att få medarbetarna att må bra på 

andra sätt. Utveckling är ett återkommande ord och utmärkande handlar det om att 

medarbetarna ska driva sin egen utveckling. Till exempel kan utvecklingen drivas genom 

ett öppet samtalsklimat. Det ska vara okej att göra fel för att medarbetarna ska bli modiga 

och våga vara innovativa. McMahon (2010) skriver att det bör finnas ett arbetsklimat där 

alla får presentera sina åsikter, vår tolkning utifrån empirin och teorin är att dessa 

utvecklingsmöjligheter drar arbetsplatsen åt heterogenitet. Ett annat exempel på att 

motivera medarbetarna till att utvecklas är genom kompensation. Om medarbetarna 

presterar kan individerna i fråga kompenseras i form av till exempel utbildning. 

Utvecklingsmöjligheterna tolkar vi både till heterogenitet och homogenitet. Att 

medarbetarna får driva sin egen utveckling kan göra att de utvecklas på olika sätt vilket 

skapar heterogenitet. Men genom att motivera medarbetarna med hjälp av värderingar 

och en verklighetsuppfattning om passion kan organisationen rikta medarbetarna i samma 

riktning vad gäller utveckling, detta bidrar då istället till homogenitet.  

 

4.2 Hanteringen av paradoxen 

Nedan presenteras empiri och tolkning utifrån begreppen rekrytering, krav och 

kvalifikationer, rekryteringskanaler, organisationspresentation, anställdas bidrag till 

organisationen samt integrering. 

 

4.2.1 Processen vid rekrytering 

Alla organisationer har på ett eller annat sätt uttryckt svårigheter med att hitta kandidater 

vid rekrytering. Att hitta individer med rätt teknisk kompetens är inte lätt i IT-branschen. 

Inte nog med att de ska hitta kandidater som har den kompetens som krävs för att kunna 

utföra arbetet, det är även viktigt att kandidaten har rätt personlighet. Beta beskriver att 

en vanlig rekryteringsprocess startar med att det, av olika anledningar, uppstår ett behov. 

Det kan vara att det dyker upp en ny roll, att en anställd slutar eller flyttar internt. 

Gemensamt för flera organisationer är att chefen tillsammans med ett rekryteringsteam 

eller HR-personal utformar en profil där krav och kvalifikationer specificeras. I 

teorikapitlet har vi skrivit om kravprofiler som syftar till olika delar av paradoxen. 

Kärreman och Rennstam (2012) skriver om en kravprofil där egenskaper och 

personligheter är viktiga och Widell och Mlekov (2013) skriver om en kravprofil som 

fokuserar på kompetens. Vi har tolkat det som att organisationerna arbetar med båda 
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delarna och vi kommer beskriva mer ingående vilka krav de anser viktiga längre ner i 

arbetet. 

 

Vi har sett en tydlig skillnad mellan de större organisationerna och de mindre. De större 

har en tydligare process för hur rekryteringen ska gå till, det är viktigt att alla kandidater 

går igenom samma tester och ett flertal intervjuer. När organisationer anställer ur ett 

mångfaldsperspektiv menar Fägerlind (2012) att det är viktigt att alla kandidater 

behandlas lika och att rekryteraren inte endast går på första intrycket. Fägerlind (2012) 

menar att det är viktigt att låta alla kandidater gå igenom samma process för att behålla 

ett heterogent förhållningssätt i sin rekrytering. Det tycker vi oss se i de större 

organisationernas rekryteringsarbete. Testerna som utförs på organisationerna syftar både 

till att kolla personligheter men även kompetens. Alfa använder sig av ett logiktest tidigt 

i processen för att sålla bland sökande. De menar att det finns en stark korrelation mellan 

arbetsinsats och kognitiv förmåga. Alfas logiktest fungerar som en måttstock vid 

rekryteringen. Eftersom organisationerna letar efter både kompetens och egenskaper ser 

vi en neutralitet av paradoxen i detta skede av rekryteringen.  

 

I de mindre organisationerna tolkar vi det som att rekryteringsprocessen sker lite när det 

behövs, den är inte helt planerad och de går gärna på känsla. Vi tycker oss se att de mindre 

organisationerna är mer homogenitetsorienterade i sin rekryteringsprocess eftersom de i 

enlighet med Chemers (1995) teori anställer individer som passar in. I alla organisationers 

rekrytering får kandidaten träffa chefen och det är i slutskedet chefen som fattar beslut 

om vem som ska anställas. Utifrån de flesta svar har vi förstått det som att det är viktigt 

att det finns en personkemi mellan kandidat och chef. Utifrån empirin och teori uppfattar 

vi det som att det finns en risk för homosocial reproduktion när chefen själv bestämmer 

vem som ska anställas. Detta beskriver Kanter (1993) som hämmande för organisationens 

utveckling. De större organisationerna genomför alltid någon typ av bakgrundskontroll 

och referenstagning från tidigare arbetsplatser. På så sätt anser vi att de minskar risken 

för homosocial reproduktion eftersom de släpper in fler perspektiv i sin process att välja 

rätt kandidat. Detta menar Fägerlind (2012) ger kandidaterna en mer rättvis värdering. 

 

4.2.1.1 Krav och kvalifikationer 

Vi har uppfattat att det inte går att undvika specifika tekniska kvalifikationer när IT-

branschen rekryterar. Utöver rätt kompetens beskriver vd:n på Gamma att det under en 
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längre tid även funnits krav på tidigare arbetserfarenhet från branschen, men där har i 

princip alla organisationer fått tänka om. Att anställa juniora individer med rätt inställning 

har blivit ett sätt för organisationerna att säkra upp framtiden. Epsilon har tagit detta ett 

steg längre och arbetar aktivt med att skapa en bättre morgondag. I organisationen arbetar 

de med att påverka samhället i stort, inte bara för sin egen organisation.  

 

Först och främst måste alltså kompetensen finnas, i någon grad. Men när vi pratar med 

informanterna om krav och kvalifikationer är det oundvikligt att förbise vikten av 

personlighet. En kandidat med stora ambitioner har stor möjlighet att konkurrera med de 

kandidater med högre kompetens. Vilka egenskaper som krävs är avhängigt tjänsten som 

ska tillsättas, det kan exempelvis handla om arbetssätt som vikten av att vara 

detaljorienterad, kundorienterad eller förändringsbenägen. Att välja ambition framför 

kompetens kopplar vi till homogen rekrytering, något som Kärreman och Rennstam 

(2012) är tydliga med när de skriver att rätt attityd är mer eftertraktansvärt än kunskap 

vid kulturstyrning. I flera av organisationerna är det blivande närmaste chef som gör en 

bedömning av vilken personlighet som krävs. Återigen är det närmaste chef som fattar 

det slutgiltiga beslutet vilket vi ser som perspektivfattigt. Fägerlind (2012) menar att 

organisationer bör tillsätta en heterogen rekryteringsgrupp för att rekrytera heterogent. 

Det är något som vi ser hos Alfa, de har en av nordens största interna rekryteringsteam 

med 15 personer som endast arbetar med rekrytering. Även Beta använder sig av 

rekryteringsteam, något vi i enlighet med teorin, menar bidrar till perspektivrikedom och 

en mer rättvis rekryteringsprocess. Det i sin tur, anser vi påverkar organisationen att gå åt 

det heterogena hållet. 

 

Det som skiljer de mindre organisationerna från de större är att de lägger mer fokus på att 

hitta rätt personlighet. De säger till en början att de är intresserade av att hitta en person 

som inte är som alla andra i organisationen, någon som kan bidra med något nytt, även 

om det kan skapa spänningar i början.  Det vi ser som intressant är att samtidigt som de 

säger att de strävar efter heterogena kandidater att anställa så går de mindre 

organisationerna oftare på magkänsla när de rekryterar. Ambitionen är viktigast menar 

Gamma. Återigen tolkar vi de mindre organisationernas rekryteringsprocess till 

homogenitet. Även om de säger att de vill ha personer som skiljer sig från mängden tolkar 

vi att deras tillvägagångssätt drar åt den homogena sidan av paradoxen när de talar om 

rekrytering. 
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Beta har alla sina tjänster dokumenterade i form av kompetens, de kallar det för en intern 

jobbarkitektur. De menar att den interna jobbarkitekturen blir en utgångspunkt för 

rekrytering, utvecklingssamtal, lönesättning och vilka egenskaper som krävs för de olika 

rollerna. En specifik egenskap anställda bör ha för att klara av att arbeta på Beta är att 

vara förändringsbenägna, de måste kunna tänka om och trivas med att arbeta i en global 

organisation för att kunna interagera med kollegor från hela världen. På grund av att de 

är en global organisation menar informanterna från Beta att de anställda måste vara 

kulturellt känsliga och lyhörda för varandra. Vi tolkar det som att en bestämd 

jobbarkitektur underlättar Betas arbete med att fokusera på vad som är relevant under 

rekryteringen, något Fägerlind (2012) anser viktigt vid en heterogen rekrytering. 

 

Epsilon arbetar på ett liknande sätt som Beta. De använder sig av en kravprofil av 

kompetenser som krävs för tjänsten. De tar även fram egenskaper som krävs för tjänsten 

och som de anser behövs i organisationen. Vid intervjuer letar rekryteraren efter en 

drivkraft och de olika egenskaperna som tagits fram. På Epsilon tycker de att egenskaper 

och drivkraft är viktigare än att hitta rätt kompetens eftersom kompetens ändå är något 

organisationen kan se till att kandidaten får vid senare tillfälle. Det som skiljer Epsilon 

från de andra organisationerna är sättet de beskriver hur de anställda måste känna passion 

och älska det de gör. Något som de andra organisationerna också pratar om, men mycket 

mer blygsamt. Vi har förstått att Epsilon lägger stor vikt vid attityder och personlighet, 

något vi kan koppla till teori om den homogena rekryteringen. När Fägerlind (2012) pratar 

om att skapa en kravprofil för att inte tappa fokus på vad som är relevant är det främst 

kompetenser som står i fokus. Det Epsilon har gjort är istället att skapa en profil för de 

egenskaper som är viktiga. I det kommer en risk för indirekt diskriminering. 

Diskrimineringsombudsmannen (2017) menar att organisationer ska vara försiktiga med 

att ställa krav som inte är direkt relaterade till tjänsten. Vi anser att det är en hårfin gräns 

för vad som menas med direkt relation till tjänsten. Om Epsilons främsta syfte med 

rekryteringen är att hitta en individ som passar in och har den passion de söker, då är det 

kraven som är viktigast för den tjänsten och då blir det svårt att urskilja någon typ av 

diskriminering. 
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4.2.1.2 Hur organisationerna når ut till homogena kandidater  

Den bristande kompetensen inom IT gör det svårt för organisationerna att hitta lämpliga 

kandidater till en rekrytering. De använder sig av olika sätt för att nå ut till eventuella 

kandidater, men gemensamt för nästan alla organisationer är att de använder LinkedIn 

som den främsta rekryteringskanalen. Platsbanken, som Arbetsförmedlingen ansvarar för, 

är också en vanlig rekryteringskanal. Platsbanken är ett forum som Fägerlind (2012) 

rekommenderar för en öppen och heterogen rekrytering. Widell och Mlekov (2013) anser 

att sociala medier riskerar att utesluta grupper då rekryteraren vanligtvis använder sin 

bekantskapskrets. Att använda sig av LinkedIn eller andra sociala medier menar vi kan 

dra åt både heterogenitet och homogenitet, beroende på hur organisationen använder det. 

Med sociala medier anser vi att organisationen når ut till en stor mängd kandidater, en 

heterogen grupp, om de publicerar offentliga annonser. På sociala medier går det att 

specificera vilka man vill nå ut till samt kontakta utvalda individer, detta leder istället till 

att organisationen når ut till en homogen grupp i sitt eget kontaktnät. Vi menar därför att 

det är svårt att bedöma om sociala medier lägger grund för en heterogen eller homogen 

rekrytering.   

 

Både Alfa och Epsilon försöker arbeta proaktivt med att nå ut till kandidater, de 

annonserar inte bara genom olika kanaler utan letar även aktivt på sociala medier, skolor 

och universitet. Epsilon tror starkt på det personliga mötet och är därför ute på skolor 

bland studenter. De bjuder in studenter till sina kontor för att de ska få se hur de arbetar, 

de anordnar afterworks, mingel och aktiviteter vid skolor för att attrahera och nå ut till, 

som de kallar det, talanger. Epsilon upplever att det finns ett glapp mellan 

nyexaminerades kunskap och vad som krävs i det dagliga arbetet och därför har de startat 

en tolv månaders utbildning där de vill täcka igen glappet. De lägger mycket tid på 

utbildning och föreläsningar eftersom de anser att personers passion och inställning till 

arbetet är viktigare än kunskap och certifikat. Widell och Mlekov (2013) skriver att det 

kan vara svårt att anställa individer med olikheter i en homogen demografi. Att gå ut i 

skolor för att attrahera nya medarbetare anser vi locka till sig en homogen grupp individer. 

Att använda sig av sociala aktiviteter som anses roliga tolkar vi som ett sätt att indirekt 

påverka individers verklighetsuppfattning, något som Kärreman och Rennstam (2012) tar 

upp som en av grunderna till att utöva kulturstyrning. Vår uppfattning är att Epsilon vill 

attrahera individer som tycker att det verkar kul och spännande att arbeta på 

organisationen och som förhoppningsvis på grund av detta kommer känna sig motiverade 
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till att arbeta och styra sig själva. Det stämmer överens med Greys (2009) uttryck om att 

kulturstyrning endast är ett sätt att slippa övervaka sina medarbetare. Van den Steen 

(2010) menar att delade värderingar ökar motivationen och utifrån det tolkar vi Epsilons 

sociala aktiviteter som en process som i längden kommer underlätta för organisationens 

effektivitet. Spontanrekrytering upplevs som ovant för en av informanterna på Epsilon 

som tidigare arbetat på organisationer som endast anställer när det behövs. Epsilon arbetar 

istället hela tiden för att attrahera nya medarbetare. 

 

När Beta söker kandidater till en viss tjänst annonserar de både internt och externt. Många 

roller fylls internt, de värnar om medarbetarnas utveckling och vill ge dem en chans att 

söka de tjänster som finns. Den interna sökningen sker genom annonsering på stora 

skärmar i de allmänna utrymmena samt via interna nätverk. Det sker även genom 

rekommendationer från kollegor, de pratar med varandra och tipsar cheferna om kollegor 

som skulle passa för tjänsten. Widell och Mlekov (2013) skriver att internrekrytering i en 

homogen organisation riskerar att göra organisationen än mer homogen. Internrekrytering 

är alltså något som kan skapa homosocial reproduktion i organisationen. Vi tolkar Betas 

val i att rekrytera internt som en utvecklingsmöjlighet för de redan anställda, det går emot 

Kanters (1993) frekvensstruktur som beskriver minoriteter och brist på utvecklings-

möjligheter. Detta sagt i förutsättning att alla på Beta faktiskt har samma möjlighet till att 

avancera internt och det är något vi inte har kunnat konstatera. En av informanterna 

uttryckte sig att Beta är en arbetsplats där det ska finnas möjlighet att stanna hela 

yrkeslivet.  Organisationens värnande om medarbetarnas utveckling och vilja att hålla 

kvar sina medarbetare får oss att tolka det som att utveckling och möjlighet att avancera 

är till för alla i organisationen. 

 

När Beta söker externt annonserar de, som de andra organisationerna, på sociala medier 

och Platsbanken. De kan även använda sig av externa rekryteringsföretag, något som de 

försöker att inte göra allt för ofta då det kommer med en stor kostnad. Även Delta 

använder sig av rekryteringsbolag när de har svårt att hitta kandidater själva. Att använda 

sig av ett rekryteringsbolag anser vi bidrar till en heterogen rekrytering eftersom 

organisationerna väljer att ta in helt nya perspektiv. Rekryteringsbolagen beskrivs av 

informanten på Delta som objektiva, de förhåller sig till den kravprofil de skapat och 

därför minskar risken att bara rekrytera på magkänsla. 
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Gamma säger att de har annonserat men inte lyckats så bra med det, därför anställer de 

vanligtvis via kontakter. Vi ser det som en väg till en homogen organisation. När det 

kommer till rekrytering tolkar vi det som att Gamma inte har en färdig process, de går på 

känsla och kontakter, något vi kopplar till kulturstyrning. Vår uppfattning är att de söker 

personer som ska passa in i den rådande kulturen för att, som Van den Steen (2010) 

beskriver reducera risken för organisationsproblem.  

 

4.2.2 Så blir nya medarbetare en del av gänget 

Alla organisationer i studien arbetar med att integrera nyanställda på ett eller annat sätt. 

På Alfa går alla nyanställda på en tvådagars introduktionskurs samtidigt. Under 

introduktionskursen får de lära sig om organisationen, dess olika avdelningar och 

struktur. De nyanställda får även möjlighet att knyta kontakter med de andra nyanställda, 

äta lunch med sitt blivande team och sin blivande chef. Varje avdelning har sedan enskilda 

introduktionsprogram där chefen eller en nära kollega tar över efter introduktionskursen. 

Då ska den nyanställde bli presenterad för nyckelpersoner i organisationen och för sin 

roll. På vissa avdelningar ser chefen till att den nyanställde tar en 15 minuters kafferast 

med en person från varje team på sin avdelning. Kafferasterna som Alfa håller kan liknas 

med de introduktionssamtal som Fägerlind (2015) beskriver som ett sätt att inkludera nya 

medarbetare och en typ av mångfaldsarbete. 

 

Även Beta ger sina nyanställda en introduktionsutbildning. Utbildningen är en halv dag 

och HR håller i utbildningen. Utbildningen bidrar till en överblick av organisationen som 

helhet med fokus på organisationens värderingar och strategi. Nyanställda på Beta får 

även gå en onlinekurs i code of conduct och code of ethics. Epsilon anordnar också en 

introduktionsutbildning. Under introduktionen får de nyanställda möjlighet att träffa vd:n 

och styrelsen, äta middag ihop med andra nyanställda och göra teamövningar. Enligt 

Kärreman och Rennstam (2012) är introduktionskurser en vanlig form av socialisering 

och en vanlig form av kulturstyrning. Socialiseringen har en uppfostrande effekt, den lär 

nyanställda organisationens normer och arbetssätt. Vår tolkning är att organisationerna 

använder sig av introduktionskurser för att forma de nyanställda till organisationen.  

 

I många av organisationerna har chefen ett centralt ansvar. På Beta håller HR i en del av 

introduktionsutbildningen, sedan är det chefens och teamets ansvar att välkomna och 

involvera den nyanställde samt lära ut den nyanställdes arbetsuppgifter och presentera 
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kollegor. Beta är noga med att utbilda sina chefer i hur de ska hantera en introduktion och 

anställda. På Epsilon håller chefen också delvis i introduktionen. Chefen är ansvarig för 

att hjälpa de nyanställda de första dagarna, visa dem runt, se till att de äter lunch med 

kollegor, hälsar på alla som behövs och läser alla dokument som är nödvändiga för att 

klara arbetet. En nyanställd på Epsilon får även en fadder som hjälper till vid 

introduktionen. På Delta arbetar de istället med avstämningar, organisationen utgår från 

en introduktionschecklista där olika aktiviteter bockas av veckovis. Några exempel på 

aktiviteter är att lära sig ett nytt system, träffa en kund eller vara med på ett möte. 

Veckomötena övergår till månadsmöten och den nyanställde slussas successivt in i sin 

roll. Kärreman och Rennstam (2012) skriver att socialisering många gånger sker under 

arbetstid. Vid interaktion med de andra anställda börjar den nyanställde, ofta omedvetet, 

imitera sina kollegor. De aktiviteter och arbetssätt som organisationerna berättar om 

tolkar vi som ett sätt att socialisera den nyanställde vilket är kopplat till homogenitet och 

kulturstyrning. Det skulle  även kunna vara ett sätt att få den nyanställde att känna sig 

välkommen och inkluderad vilket är en viktig del inom mångfaldsarbetet och arbetet mot 

en mer heterogen organisation. 

 

Gamma berättade att det är svårt för dem att genomföra en introduktion eftersom det är 

ett konsultbolag och de anställda alltid är hos kunder. De försöker gå ut och äta middag 

eller göra andra sociala aktiviteter i samband med att de har månadsmöten. Vi tolkar det 

som att Gamma inte har en bestämd strategi för att integrera de nyanställda i 

organisationen, det är istället något som får ske med tiden. Cox & Blake (1991) skriver 

att mångfaldsarbete bör vara en del av strategin för att uppnå heterogenitet. Eftersom att 

Gamma inte arbetar strategiskt med integrationen kopplar vi deras spontana arbete till 

homogenitet och Bangs (1999) beskrivning av kultur; inga komplicerade handlings-

mönster utan snarare något som bara sker.  

 

4.2.3 Hur organisationerna presenterar sin verksamhet  

Under intervjuerna frågade vi hur organisationerna presenterar sin verksamhet och sitt 

arbetssätt för en kandidat vid en rekrytering. På Beta börjar rekryteraren med att berätta 

hur bolaget ser ut eftersom många, enligt informanten, bara har en uppfattning om en liten 

del av organisationen.  Det är stort fokus på att kandidaten ska få träffa chefen och det 

team som kandidaten är tänkt att jobba med. Kärreman och Rennstam (2012) skriver att 

interaktion med andra organisationsmedlemmar efter en tid kan leda till att den 
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nyanställde börjar imitera sina kollegor. Att Beta lägger fokus på att kandidaten ska träffa 

sin blivande chef och sina blivande kollegor ser vi som att Beta jobbar för en homogen 

organisation. Informanten tror inte att det är så många av kandidaterna som får en 

helhetsbild av organisationen och förstår vad Beta är och var organisationen är på väg. 

Istället för att försöka visa en helhetsbild läggs störst fokus på att förklara grupperingar 

och yrkesrollen. HR-chefen på Beta lägger stor vikt vid att det inte bara är organisationen 

som väljer kandidaten utan att kandidaten också väljer Beta. Organisationen klargör vid 

rekryteringen att jobbet innebär ett globalt arbete som för med sig positiva saker men som 

också innebär långa arbetsdagar. Chemers (1995) skriver att vid kulturstyrning förväntar 

sig organisationen att de nyanställda anpassar sig efter den rådande kulturen, något som 

minskar risken för interna konflikter och motstridigheter. Att Beta informerar om långa 

arbetsdagar redan vid första mötet tolkar vi som att de eftersöker en homogen 

arbetsgrupp. Rekryteraren på Beta upplever att många är skrämda av att bolaget i grund 

och botten är amerikanskt, så på första mötet brukar rekryteraren förklara att 

organisationen i Sverige följer svenska lagar och har på senaste åren fått en mer 

skandinavisk prägel. Det klargörs att det finns stor möjlighet att växa i sin roll och 

utvecklas, att chefen ger de anställda stort förtroende och att om de anställda gör ett bra 

jobb så belönas de också för det. 

 

Alfa presenterar organisationen och sin verksamhet olika beroende på vilken tjänst som 

ska tillsättas. De lyfter alltid fram att de är framgångsrika, har stark tillväxt och att 

medarbetarna har möjlighet att påverka. De poängterar att organisationen är snabba på att 

förändras och att de inte har några processer som säger hur allt ska vara. Kreativt klimat 

och inflytande för medlemmar i organisationer ger enligt Bessant och Tidd (2011) goda 

förutsättningar för en innovativ organisation. Både Beta och Alfa poängterar att 

medarbetarna har möjlighet att påverka sitt arbete och att utvecklas. Vi tolkar därför det 

som att de vid rekrytering jobbar för att skapa en innovativ organisation. 

 

När Gamma rekryterar nya medarbetare lyfter de fram värdet av att den nyanställda 

kommer att vara omgiven av likasinnade “nördar” som informanten uttryckte det. Gamma 

poängterar också vilka förmåner organisationens anställda har. Vi anser att Gammas sätt 

att presentera organisationens medlemmar framhäver organisationen som homogen, de är 

likasinnade. 
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Delta jämför sin presentation av verksamheten med en berättelse. De berättar vad de gör, 

om de olika verksamhetsområdena, vilka roller som finns, vilka typer av kunder de har 

och så vidare. Under tiden rekryteraren berättar om organisationen uppstår ofta frågor och 

det skapas ett naturligt samtal. Delta vill att rekryteraren och kandidaten ska ha ett samtal 

som bjuder in till frågor och har därför inget färdigt manus. Informanten på Delta säger 

också att varje tillfälle anpassas efter kandidat, att de märker vad kandidaten är intresserad 

av och vad rekryteraren på Delta bör prata mer om. Att de liknar presentationen av 

organisationen med en berättelse är i linje med kulturstyrning och Alvessons (2012) teori 

om att symboler och historier kan vara vägledande för medarbetarna.  

 

Epsilon har en väl utarbetad plan för hur organisationen ska presenteras. De anser att 

oavsett om kandidaten kommer att ta en anställning hos dem så vill de att de ska ha samma 

positiva bild av organisationen efter, som de hade före mötet. Organisationens 

värderingar ska lyftas fram och kandidaten ska känna att Epsilon är en attraktiv 

arbetsgivare. Internt pratar Epsilon om kandidatens resa under rekryteringsprocessen. Det 

handlar om att organisationen ska ta väl hand om kandidaten under hela vistelsen hos 

organisationen; från det att kandidaten kliver in på kontoret tills de att kandidaten lämnar. 

Hur arbetssättet presenteras beror på kandidaten och på vilken roll kandidaten förväntas 

ha. Är det en kandidat med erfarenhet inom yrket så är kandidatresan kortare än om det 

är en nyutexaminerad. Epsilon ser presentationen av organisationen som ett oerhört 

viktigt moment, där får de en chans att sälja in organisationen. Vid första mötet får 

kandidaten se hur organisationen är uppbyggd, vilken grupp personen kommer att tillhöra 

och ett fotografi på chefen visas för att kandidaten inte bara ska ha ett namn på en person. 

Epsilons grundliga genomgång av organisationen kan tolkas som ett säkerhetsställande 

för att garantera att kandidaten är beredd på vad som förväntas av denne vid en 

rekrytering. Kärreman och Rennstam (2012) skriver att en ordentlig presentation av 

organisationen är ett led i att arbeta med kultur som styrning. 

 

4.2.4 Anställdas bidrag till organisationen  

Gamma berättade att de tidigare letat efter kandidater som liknar de redan anställda, de 

har inte sökt efter att få in något “nytt” i organisationen. Widell och Mlekov (2013) kallar 

företeelsen där organisationer anställer personer som organisationen själva kan identifiera 

sig med för homosocial reproduktion, något som Gamma tidigare medvetet använt sig av. 

På senare år har Gamma insett att om de anställer personer som skiljer sig från de redan 
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anställda så kan de nyanställda bidra med nya perspektiv och innovation. Likt Gamma 

förväntar sig Epsilon att nyanställda ska bidra med innovation och att de ska jobba för 

utveckling och en bättre morgondag, de ser även den nyanställdas kompetens som det 

största bidraget. Kompetens som största bidrag ser även Alfa och Beta, de förväntar sig 

också nyfikenhet och driv från nya medarbetare. Fägerlind (2012) skriver att ur ett 

mångfaldsarbete är det viktigt att fokusera på vilka meriter som faktiskt är relevanta för 

tjänsten genom hela rekryteringsprocessen. Att Alfa och Beta ser kompetens som största 

bidrag ser vi som ett led i mångfaldsarbete. 

 

Delta tycker att det viktigaste med en nyanställd är att den är engagerad och visar stort 

intresse för sitt jobb, att personen vill göra skillnad. Informanten på Delta har tidigare 

poängterat organisationens arbete för att ha högt i tak. Öppenhet och transparens är något 

Delta förväntar sig av sina nyanställda. Lockwood (2005 i Visagie, Linde & Havenga 

2011) skriver att för att främja mångfald i en organisation bör ledarna i organisationen 

inte vara dömande utan öppen för att lära sig om och av varandra. Delta säger sig inte 

lyfta mångfald vid första mötet men till följd av att de lyfter transparens och öppenhet 

som ledord tolkar vi det som att de jobbar med mångfald. 

 

4.3 Mångfaldsarbete 

I kommande avsnitt behandlas empirin kring mångfaldsarbete. Vi presenterar hur 

organisationerna arbetar med att ta tillvara på olikheter och skapar kreativitet. 

 

4.3.1 Att tillvarata olikheter 

Hur organisationerna tillvaratar olikheter varierade beroende på hur informanterna 

definierar olikheter. Flera av informanterna svarade att de inte hade en uttalad strategisk 

plan för att ta tillvara på olikheter. Beta svarade att de inte arbetar aktivt med att ta vara 

på olikheter, men att det finns plats för olikheter inom organisationen. Epsilon hade också 

svårt att svara på hur organisationen arbetar med att ta tillvara på olikheter. Vår tolkning 

är att organisationerna själva inte vet om att de arbetar med att ta tillvara på olikheter 

eftersom de ändå presenterade arbetssätt vi kunde koppla till ämnet.  

 

På Alfa arbetar de med ett program som fokuserar på att de anställda ska förstå varandras 

olikheter, hur det går att kommunicera med olika människor och varför människor skiljer 
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sig från varandra. Programmet är centralt i hela organisationen och cheferna utbildas i hur 

de ska förstå olikheter på ledarskapsutbildningar. Cox och Blake (1991) betonar vikten 

av att ledare bör vara engagerade i mångfaldsarbetet för att det ska fungera. Att utbilda 

organisationens ledare i hur de ska hantera olikheter kan lägga grund för ett framgångsrikt 

mångfaldsarbete. 

 

Alfa berättar även att de arbetar med mångfaldsgrupper där en grupp exempelvis lägger 

fokus på att bidra med ett genusperspektiv. Epsilon arbetar på liknande sätt, de försöker 

skapa jämställdhet inom organisationen genom att uppmuntra kvinnor till att jobba med 

IT. Epsilon har skapat ett nätverk för kvinnor som jobbar med IT. För att skapa en 

heterogen arbetsstyrka menar Fägerlind (2012) att organisationer bör ha ett inkluderande 

organisationsklimat som genomsyrar organisationers alla processer och rutiner. Genom 

att jobba med jämställdhetsfrågor och jämlikhetsfrågor anser vi att Epsilon bidrar till ett 

inkluderande organisationsklimat, där olikheter är välkomna. Fägerlind (2012) skriver 

också att ledares och medarbetares bemötande har en viktig roll i skapandet av heterogen 

organisation. Alfas mångfaldsprogram anser vi kan vara ett sätt att påverka bemötandet 

samt underlätta för att jobba mot en heterogen arbetsplats.   

 

Trots att flera av organisationerna säger att de inte har ett speciellt program för att ta 

tillvara på olikheter har de flesta ändå mindre aktiviteter som gör just det. I många av 

aktiviteterna ligger fokus på att de anställda ska få möjlighet att dela med sig av sina 

erfarenheter. Epsilon har en aktivitet som heter After Work Studies, där alla är välkomna 

och de anställda får träffas och berätta vad de jobbat med på sistone. Gamma brukar göra 

en liknande aktivitet när de åker på jobbresa tillsammans. De delar in sig i grupper så att 

alla grupper består av anställda med olika kompetenser. De anställda får sedan berätta för 

sin grupp om sina arbetsuppgifter och sitt arbete. Ivancevich och Gilbert (2000) skriver 

att mångfaldsarbete handlar om att arbeta för en heterogen arbetsstyrka. Vi tycker oss se 

att organisationerna försöker uppmuntra till och arbeta för de anställdas olikheter. 

Samnani, Boekhorst och Harrison (2012) skriver att organisationer har blivit allt mer 

mångkulturella. Det de större organisationerna vi intervjuat har gemensamt att de har 

anställda med olika nationaliteter. Beta förklarar att de anställer många människor från 

andra länder än Sverige. De berättar att det skapar förutsättningar för många olika 

människor att söka sig till organisationen och att alla är välkomna. Alfa har också 
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anställda med olika nationaliteter. Varken Alfa eller Beta har krav på att de anställda 

behöver kunna prata svenska.  

 

Flera av organisationerna har valt att se till kompetens istället för personliga egenskaper. 

Både Beta och Epsilon berättar att de är öppna för att anställa människor med olika 

kompetensnivå. På Epsilon arbetar de i blandade grupper, nyexaminerade och erfarna 

tillsammans. Beta menar att kompetensnivåerna inom organisationen skiljer sig åt och de 

anställda har möjlighet att lära sig i sitt arbete. Fägerlind (2012) hävdar att de anställdas 

möjlighet till att avancera inom organisationen är en del av mångfaldsarbete. Vi tolkar 

det som att både Alfa, Beta och Epsilon erbjuder möjlighet till att lära och avancera inom 

organisationen. 

 

När vi frågade organisationerna hur de tar tillvara på olikheter var det många som svarade 

med att beskriva organisationens attityder. En informant från Delta brukar försöka utmana 

sina egna åsikter. När något känns annorlunda, till exempel en idé eller ett arbetssätt, 

försöker informanten fråga sig själv om det är en bra sak, trots att det känns annorlunda. 

Informanten på Delta menar att bara för att något känns annorlunda behöver det inte vara 

dåligt. Vi tolkar det som att informanten på Delta är villig att lära sig och lyssna på sina 

medarbetare. Det är ledaregenskaper som är viktiga för lyckat mångfaldsarbete (Chang 

& Thorenou 2004 i Visagie, Linde & Havenga 2011). Alfa förklarar att de också är öppna 

för nya idéer och synsätt. I projekt låter de alla i projektgruppen komma med idéer och 

perspektiv för att i slutändan kunna leverera en bra och genomtänkt slutprodukt. Epsilon 

menar också på att organisationen uppmuntrar till olikheter som kompetens, bakgrund, 

intressen och tankesätt. Genom att vara öppen för nya idéer och tankesätt anser vi att ett 

organisationsklimat som värnar om mångfald skapas. Gilbert, Stead och Ivancevich 

(1999) menar att det är viktigt för att kunna hantera en heterogen arbetsstyrka. 

 

4.3.2 Skapandet av kreativitet 

Burns (2013) förklarar att en entreprenöriell och innovativ organisation måste ha kultur 

som ger personligt ansvar, frihet att växa och att göra misstag. Vår tolkning är att 

majoriteten organisationerna vi undersökte hade en öppen inställning till nya idéer och de 

egenskaper Burns (2013) beskriver. På Alfa finns det stor frihet, om du har en idé kommer 

ingen rata den direkt, utan det är alltid okej att prova en idé. McMahon (2010) hävdar att 

ledningen måste skapa ett arbetsklimat där alla får presentera sina åsikter för att skapa en 
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heterogen organisation. Enligt vår uppfattning har Alfa ett sådant arbetsklimat, även Beta 

uttryckte en liknande inställning till åsikter. Informanterna på Beta berättade att de låter 

de anställda ta plats och testa nya saker i det dagliga arbetet. Beta vill visa respekt för de 

anställda och se till allas olika egenskaper, de tror att det leder till personlig utveckling. 

De menar att de anställda måste få testa på saker och växa i det. Beta poängterar hur 

viktigt det är att ha en organisationskultur som uppmuntrar de anställda till att prova nya 

saker, oavsett resultat. Epsilon menar också att kreativitet är tillåtet och uppskattat hos de 

anställda, det finns en inställning som skapar utrymme för kreativitet. 

 

Utöver att många av organisationerna hade en öppen inställning till kreativitet så har flera 

även program eller aktiviteter för att främja kreativitet. Kapoor (2011) beskriver att om 

organisationer tar tillvara på alla individers kompetenser och försöker maximera deras 

fulla potential så kan organisationen bli mer heterogen. Det går att se en koppling mellan 

Kapoors (2011) teori och organisationernas tillvägagångssätt. Alfa har exempelvis 

Hackatons, som de kallar det, möten då de anställda som vill samlas för att programmera 

fram nya lösningar för organisationen eller lösa tekniska problem som organisationen har. 

De har även försökt att skapa liknande aktiviteter för anställda som har andra roller i 

organisationen.  

 

Beta berättar att de också jobbar med olika typer av program för att få fram de anställdas 

kreativitet. De vill få de anställda att komma med idéer som kan påverka hur 

organisationen positionerar sig i framtiden. Beta erbjuder även utbildningar för anställda 

som vill utvecklas ytterligare, exempelvis kan de anställda ta en MBA (Master of 

Business Administration) inom organisationen. Det innebär att Beta erbjuder de anställda 

att under ett års tid lära sig mer om verksamheten, får bättre kontakt med anställda på 

seniornivå samt coachning. De erbjuder utbildningar i allt från ledarskap till IT men allt 

har en direkt koppling till verksamheten. Beta menar att tanken bakom MBA:n är att 

skapa kreativitet och öka kompetensen. Vår tolkning är att Beta arbetar mycket med den 

interna rekryteringsprocessen, något vi kopplat till det Fägerlind (2012) skriver. Enligt 

Fägerlind (2012) är den interna rekryteringsprocessen en del av mångfaldsarbetet och 

innebär att organisationen tar vara på de anställdas kompetens, erfarenhet, potential samt 

ger dem möjlighet att avancera inom organisationen.  
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Epsilon och Alfa har valt att göra kreativitetsinvesteringar i sin kontorsmiljö. Epsilons 

kontor bestod från början av små kontorsrum där de anställda satt i mindre grupper. De 

valde sedan att bygga om och skapa ett kontor med öppen planlösning. Organisationen 

har projektytor där de anställda kan arbeta tillsammans, men det finns också rum för 

enskilda möten. De förklarar att de valde att bygga om för att främja kreativitet. Alfa har 

även satsat på att ha kreativa ytor på kontoret. Det finns ställen på kontoret där det går att 

slappna av och spela tv-spel men även stora ytor och bord där medarbetarna kan arbeta 

tillsammans. Alfa har även mindre rum där det går att sitta i par och programmera. Enligt 

West (2015) kan lek användas för att främja kreativitet. Vi kan se en koppling mellan 

Alfas arbetssätt och Wests (2015) teori. Alfa använder sig av tv-spel för att skapa lek för 

att i sin tur skapa kreativitet. Vår tolkning är att både Alfa och Epsilon har, genom att 

planera planlösningen av kontoret, skapat ett mer lekfullt arbetsklimat som kan gynna 

kreativitet och innovation. 

 

4.4 Kulturstyrning 

Kommande stycken innefattar tolkningar utifrån empiri och teori om kulturstyrningens 

verktyg och aktiviteter; normer, värderingar, organisationsidentitet och effektivitet.  

 

4.4.1 Så presenteras normer och värderingar  

Vi frågade organisationerna hur de presenterar sina normer och värderingar för 

nyanställda. Gamma uppgav att vd:n går igenom värderingarna på månadsmöten, 

uppföljningsmöten och vid introduktionen som hålls för den nyanställda.  Ashforth och 

Mael (1989) menar att hur väl en organisationsmedlem identifierar sig med 

organisationen påverkas bland annat av tydligheten i organisationens värderingar. Alfa 

uppger att de inte aktivt arbetar med sina värderingsord, de säger sig istället vara väldigt 

drivna och att det speglas i allt de gör. De menar att de inte utgår från några värderingar 

utan snarare värdesätter hur de är som organisation och vad de redan gör. Alfas sätt att se 

på värderingar kan kopplas till vad Alvesson (2012) skriver om skapande av 

organisationskultur: att kulturen påverkas och skapas av de personer som är verksamma 

i organisationen. Ju mer personerna identifierar sig med organisationen, desto starkare 

kultur och desto större möjlighet för en mer effektiv organisation (Alvesson 2012). 
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Att berätta och förklara värderingarna redan vid första intervjun är det flera av 

organisationerna som gör. De anser att det är viktigt att värderingarna klargörs redan i 

början. Chemers (1995) skriver att kulturstyrning kan bibehållas genom att anställa 

individer som passar in i den existerande kulturen. Att klargöra organisationens 

värderingar ser vi som ett led i att se om kandidaten överensstämmer med värderingarna, 

därför tolkar vi det som att organisationerna som klargör sina värderingar arbetar med 

kulturstyrning.  

 

Delta uppgav att de lägger stor vikt vid att se om den nyanställda upplever att 

värderingarna levs upp till. Några av organisationens värderingar är öppenhet och 

transparens, något en nyanställd relativt tidigt märker om det finns eller inte. Epsilon 

uppgav att de pratar mer om organisationens kultur än om värderingar. För den 

nyanställda förklaras vad organisationen gör och vad dennes roll är tänkt att innebära. 

Vd:n i organisationen lägger stor vikt vid att påvisa hur allt organisationen gör påverkar 

framtiden. Det är något som präglar Epsilon, att verka för en bättre morgondag, både för 

organisationen men också för hela samhället. 

 

4.4.2 Skapa organisationsidentitet för att urskilja sig från mängden 

I syfte att skapa organisationsidentitet åkte Epsilon till Sydafrika med alla anställda efter 

att ett mål hade uppnåtts. Informanten på Epsilon sa även att de arbetar på både 

avdelningsnivå och organisationsnivå för att skapa stolthet inom organisationen. Epsilon 

anordnar även aktiviteter och luncher i grupper om 15-20 anställda för att skapa en bra 

dynamik och sammanhållning i organisationen. 

 

Beta svarade att organisationsidentitet inte är något de lägger större vikt vid. Beta var 

även den organisation som inte arbetade aktivt med sina värderingar. En av informanterna 

på Beta påpekade att organisationen har mycket att jobba med gällande identitet och 

jämförde nuvarande arbetsplats med en tidigare. Ska organisationen kunna använda 

identiteten som en fördel vid rekryteringsarbete så måste det ske en förändring och mer 

arbete kring skapande av organisationsidentitet menar informanten. En förklaring till 

varför Beta inte anstränger sig tror informanten är att organisationen redan har ett stort 

och starkt varumärke. Informanten fortsätter med att säga att de kärnvärden som 

varumärket nu är förknippat med endast beskriver en liten del av verksamheten och står 

fast vid att organisationen skulle dra fördel av att arbeta med organisationens identitet. 
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Det som är missvisande med kärnvärdena är att de är förknippade med den amerikanska 

verksamheten och skiljer sig lite från den svenska organisationen.  

 

Delta har inte någon plan för hur de ska jobba med att skapa organisationsidentitet utan 

menade att det bara händer. Informanten sa även att personen ifråga själv borde skriva 

ner svaren och frågorna i intervjun så att organisationen kan tydliggöra sin kultur och 

arbeta kring värderingar. Samma person påtalade också att på grund av organisationens 

storlek så har inte Delta samma förutsättningar att arbeta med organisationsidentitet som 

större organisationer har. Större organisationer har vanligtvis en HR-avdelning som kan 

jobba med dessa frågor. På Delta sitter mycket i de anställdas huvud och det finns inte 

definierat i något dokument. Informanten tyckte det fanns både för- och nackdelar med 

det, värderingarna kan såklart skrivas ner men det är ännu bättre om värderingarna 

upplevs och “genomförs”. Att “mycket sitter i de anställdas huvud” tolkar vi som att 

organisationsmedlemmarna starkt identifierar sig med organisationen. 

 

På Beta åker personer i ledningsgruppen runt till de olika kontoren, de kan hålla 

inspirerande presentationer eller bara besöka arbetsplatserna för att samtala och se hur 

den dagliga verksamheten går till. Informanten på Beta menar att besöken skapar 

gemenskap och delaktighet. På grund av att Beta är ett globalt bolag tror informanten att 

kommunikation mellan de olika kontoren är oerhört viktigt för att skapa en känsla av ett 

gemensamt vi. När informanten började sin tjänst på Beta blev denne välkomnad till Beta-

familjen, för det är vad organisationen kallar Beta, en stor familj. Beta har, vad vi 

upplever, en stark organisationskultur. Att kalla organisationen för familj kan ses som en 

symbol, vilket Alvesson (2012) menar är vanligt vid kulturstyrning. 

 

Att hitta på aktiviteter i olika divisioner och team är ett sätt som Alfa gör för att skapa 

identitet i organisationen. De har fredagsfika varje vecka och varje morgon äter de 

gemensam frukost. Det anordnas även stora kick off-fester och after works med syfte att 

skapa sammanhållning. En av anledningarna till varför Alfa anordnar aktiviteter, 

frukostar och dylikt är, enligt informanten, på grund av organisationens storlek och att 

det finns så många olika nationaliteter i organisationen. Det kan tolkas som att Alfa vill 

gå från heterogen organisation till mer homogen, där de anställda ska ha samma 

värderingar och normer. 
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Informanten tror att identiteten påverkas positivt av att alla anställda har stort driv och är 

ambitiösa, och att ledningen uppmärksammar prestationerna från sina anställda. 

Kärreman och Rennstam (2012) menar att om organisationsmedlemmarnas förståelse och 

tankar formas efter organisationskulturen så kommer de i förlängningen bete sig på ett 

för den organisatoriska effektiviteten önskvärt sätt. Flera av organisationerna poängterar 

vikten av att de anställda förstår och följer organisationens värderingar, detta tolkar vi 

som att de använder värderingarna för att bli så effektiva som möjligt. 

 

4.4.3 Hur man motiverar för effektivitet 

En av våra frågor i intervjuerna handlade om hur organisationen arbetar för att motivera 

sina medarbetare. Ledarskapet har enligt Beta stor betydelse och informanten på 

organisationen anser att chefen bär stort ansvar kring att ta tillvara på potentialen hos 

varje medarbetare. Samma organisation har även incitamentsprogram där medarbetarna 

har individuella mål och erhåller bonus om dessa mål uppnås. De har årlig lönerevision 

och de anställda tilldelas varje år aktier i det egna bolaget. Varje år anordnas tre olika 

utnämningar där alla medarbetare är välkomna att nominera valfri kollega, den 

nominerade ska ha gjort något extra, gärna med hänvisning till organisationens 

värderingar. Beta har sitt ursprung i USA, något som präglar den svenska verksamheten. 

Hierarkier och titlar är relativt tydliga och viktiga i organisationen, gör du ett bra jobb så 

belönas du för det. Som motivationsfaktor använder sig Beta även av mätning av de 

anställdas prestation. Mätningen görs årsvis och kollas igenom individuellt med den 

anställdes chef, vid mötet läggs en plan för kommande år, vad har man för mål och vad 

vill man prestera. Arbetsinsatsen följs upp några gånger per år. Informanten på Beta tror 

att dessa möten är väldigt motiverande för de anställda. Informanten tror också att 

tydlighet kring vilka roller varje person har och vilka steg man ska genomgå för att inta 

en ny roll är motiverande. Beta genomför varje år en medarbetarenkät där de mäter 

organisationsmedlemmarnas engagemang. I enkäten ingår frågor kring chefernas och 

ledningens insatser för att motivera och utveckla de anställda. Undersökningen kan ge 

indikationer på var ledningen och cheferna måste lägga mer resurser och insatser för att 

engagera sina medarbetare. 

 

Likadant säger Epsilon att största ansvaret för medarbetarnas motivation ligger hos 

chefen. Organisationen har, i motivationssyfte, ändrat upplägget för organisationens 

utvecklingssamtal. Samtalen hålls fyra gånger per år och är numera kopplade till Epsilons 
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affärsplan och hur varje medarbetare kan bidra till affärsplanen samt organisationen på 

sitt sätt. Samtidigt säger informanterna på Epsilon att det är många aspekter som väger in 

när man diskuterar motivation. Organisationen är tydliga med vilka karriärvägar som 

finns i organisationen och att varje anställd kan utvecklas och göra karriär inom 

organisationen. Epsilon finns i flera länder och har många olika yrkesbefattningar bland 

sina 900 anställda, det ger en bredd på organisationen vilket informanten tror kan vara ett 

bidrag till ökad motivation bland de anställda. Epsilon engagerar sig även i olika ideella 

organisationer, en av dessa verkar för nyanlända svenskar som har akademisk bakgrund. 

Syftet är att de nyanlända snabbare ska komma ut i arbetslivet. Epsilon vill hjälpa de 

nyanlända dels för sin egna organisations vinning men även för Sverige och samhället i 

stort. Engagemanget innebär att Epsilons anställda erbjuds vara mentorer för de 

nyanlända, där de ska bidra med tips, stöttning och nätverk. Informanten på Epsilon tror 

att organisationens anställda motiveras av att kunna göra skillnad för de personer som 

kommit till Sverige men också för samhället. 

 

Gamma hävdar att de inte haft behov av att motivera sina medarbetare. De har haft en 

person som varit oprofessionell i sitt arbete, där har de haft svårt att hitta ett sätt att 

motivera personen att ändra sitt handlingsbeteende. I det fallet var det vd:n som ansvarade 

för att ta problemet med den anställda. Informanten på Gamma påtalade att organisationen 

har jättebra personal som alltid levererar över förväntan. Alvesson (2012) beskriver kultur 

som hur organisationen gör saker och ting, definitionen passar väl in på Gamma som inte 

säger sig ha någon särskild kultur utan det bara är som det är i organisationen. 

 

Alfa likt Epsilon menar att det är flera aspekter som påverkar de anställdas motivation. 

Alfa anser att störst ansvar ligger på cheferna, men att det ur bolagssynpunkt finns vissa 

verktyg att använda sig av. Organisationer kan använda sig av belöningssystem, 

inspirerande arbetsledning, karriärmöjlighet och bra arbetsvillkor, dessa aspekter menar 

informanten på Alfa är motiverande och ger de anställda en känsla av frihet. Informanten 

menar också att organisationer måste ha strukturer som verkar för att göra medarbetarna 

motiverade. Alfas medarbetare tycker CSR är viktigt och därför jobbar organisationen 

mycket med det. Den intervjuade på Alfa jobbar med HR och menar att det är svårt för 

denne att motivera medarbetarna som arbetar operativt. Informanten lägger ansvaret på 

cheferna till att använda de resurser som de blivit tilldelade av HR-avdelningen. 
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5 Slutsats 

Avslutningsvis har vi återkopplat studiens till dess problemformulering och syfte. Vi presenterar 

hur studieobjekten hanterar paradoxen i sitt dagliga arbete med mångfald och kulturstyrning. 

Sist ges förslag för framtida forskning och vi delar med oss av diskussioner som uppstått under 

arbetets gång. 

 

Vår målsättning med studien var att skapa förståelse för hur organisationer arbetar med 

mångfald och kulturstyrning för att hantera paradoxen mellan heterogenitet och 

homogenitet i deras försök att uppnå innovation och effektivitet. Vi ville även identifiera 

konkreta förslag på hur organisationer praktiskt kan arbeta med mångfald och 

kulturstyrning.  

 

Vår problemformulering lyder: 

Hur kan organisationer hantera paradoxen att vilja uppnå både heterogenitet och 

homogenitet genom att arbeta med mångfald och kulturstyrning?  

 

Det är svårt för organisationer i IT-branschen att hitta individer med rätt kompetens och 

därför kan eller vill organisationer inte alltid prioritera mångfald. I början av en 

rekryteringsprocess försöker organisationer nå ut till en heterogen grupp men i slutändan 

väljer de ändå den mest homogena kandidaten. Organisationer anställer och främjar 

mångfald men med hjälp av kulturstyrning försöker de forma organisationsmedlemmarna 

till en mer homogen grupp när kandidaterna väl blivit anställda. 

 

Organisationer värdesätter och arbetar för mångfald men vi ställer oss frågande till varför 

organisationer jobbar med mångfald. Vår uppfattning är att de organisationer som arbetar 

med mångfald gör det för att det är politiskt korrekt och populärt i dagens samhälle; att 

de inte jobbar med mångfald för dess fördelar utan på grund av att det är något 

organisationer bör göra. Arbetar organisationer med mångfald kan de erhålla legitimitet. 

 

Idealet anser vi vore om organisationer har en kultur som främjar och tar tillvara på 

mångfald, att organisationer styr med kultur men att styrningen tillåter olikheter och 

mångfald. Organisationers värderingar, normer och föreställningar avgör i vilken mån 

mångfald accepteras. Organisationskultur behöver nödvändigtvis inte fungera som ett 
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verktyg för bara kulturstyrning utan skulle även kunna gynna mångfaldsarbetet. Om 

organisationer har en kultur som tillåter olikheter, öppenhet och idéer så menar vi att både 

innovation och effektivitet kan skapas. Vi anser att mångfaldsarbete kan vara kostsamt 

och tidskrävande, därför kan det vara svårt för mindre organisationer att arbeta strategiskt 

med mångfald. Beroende på organisationers mänskliga och ekonomiska resurser varierar 

graden av både mångfaldsarbete och kulturstyrning.  

 

En sista slutsats, som inte är direkt relaterad till vår frågeställning men värd att lyfta berör 

hälsa. Organisationer tänker och bryr sig mycket om medarbetarnas hälsa och välmående 

i aspekten fysisk hälsa och träning, men inte psykiskt välmående i lika stor grad. Att 

arbeta i en bransch med höga krav på effektivitet och innovation behöver nödvändigtvis 

inte påverka den psykiska hälsan men den kan mycket väl ha en effekt.  

 

5.1 Förslag på mångfaldsarbete och kulturstyrning 

Vi rekommenderar organisationer, som vill vara både innovativa och effektiva, att ta fram 

ett program som underlättar för organisationens medarbetare att förstå och ta tillvara på 

varandras olikheter. Programmet ska värna om de anställdas olikheter men samtidigt 

utmana den anställdes egna åsikter genom att främja öppenhet för att lyssna och lära av 

organisationens alla medlemmar. 

 

Att anordna sociala aktiviteter på arbetstid där organisationsmedlemmarna får dela med 

sig av sina erfarenheter och kompetens är ett annat förslag vi vill lyfta fram. 

Organisationer bör skapa tid och tillfälle för sociala aktiviteter där medarbetarna får lära 

känna varandra, och på så sätt kan lära av varandra. Lek och kreativa omgivningar kan 

underlätta för skapandet av innovativa idéer, därför anser vi att organisationer ska se över 

sina kontor och arbetsplatser för att skapa bästa miljön för att främja innovation.  

 

Ett sätt att skapa samhörighet och organisationsidentitet är att engagera sig i ideella 

evenemang. Att engagera hela organisationen och medarbetarna i projekt utanför 

organisationen skapar värde och mening både för den enskilda individen men också för 

organisationen. Vi rekommenderar organisationer att engagera sig i ideellt arbete som en 

del av ett CSR arbete. 
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Vid nyrekrytering tycker vi det vore bra om organisationerna anställer individer med olika 

utbildning och erfarenhet, de får på så sätt en heterogen organisation. För den homogena 

delen bör de istället söka efter personer som kan identifiera sig med egenskaper som 

engagemang och passion för sitt kommande yrke. 

 

5.2 Vårt bidrag och förslag på framtida forskning 

Hur organisationer ska förhålla sig till paradoxen, i praktiken och teorin, har inget lätt 

svar. Det är en komplex fråga som kan besvaras utifrån olika perspektiv. Vi hade svårt att 

hitta forskning som behandlar både mångfaldsarbete och kulturstyrning tillsammans, vi 

fann en paradox som inte tidigare diskuterats. Vi har funnit och diskuterat paradoxen som 

uppstår när organisationer vill vara både heterogena och homogena, något vi sett att ingen 

annan gjort. Vi anser att det har varit aktuellt i den värld vi lever i, där organisationer 

strävar efter innovation och effektivitet.  

 

Under arbetets gång har det uppstått en del frågor som vi funnit intressanta men inte 

relevanta att skriva om i vår studie. En fråga vi har ställt oss är om organisationen faktiskt 

upplever en paradox i arbetet med innovation och mångfald. För att undersöka detta anser 

vi att en kvalitativ studie mer inriktad på organisationers upplevelse av heterogenitet och 

homogenitet skulle vara lämplig. Vårt arbete har syftat till att se hur organisationer arbetar 

med mångfald och kulturstyrning för att hantera paradoxen i heterogenitet och 

homogenitet. En annan inriktning hade kunnat vara att undersöka i vilken grad 

mångfaldsarbete leder till innovation samt kulturstyrning till effektivitet.  

 

Vi gjorde ett val att undersöka IT-branschen eftersom vi ansåg att den karakteriseras av 

innovation och effektivitet. Ett annat val hade kunnat vara att endast undersöka 

organisationer som uttalat arbetar med mångfald och kulturstyrning, alternativt studera 

organisationer som utifrån olika nyckelfaktorer anses som framgångsrika.  

 

I metoden nämner vi att studiens resultat är avhängigt metodval, därför kan ett annat 

förslag för framtida forskning vara att undersöka hanteringen av paradoxen utifrån den 

större massan med hjälp av en kvantitativ studie. En kvantitativ studie hade troligtvis inte 

fått samma djupgående svar på hur arbetet i organisationerna ser ut, men istället kunnat 
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visa en bild för korrelationen i hur organisationer arbetar med mångfald och 

kulturstyrning.  

 

5.3 Lärdomar och avslutande ord 

Under arbetets gång har vi varit samspelta som grupp. Det har uppstått intressanta 

diskussioner angående vilken sida av paradoxen som är bäst. Efter att ha läst in oss i 

paradoxens olika sidor är vår åsikt att båda delar krävs för att uppnå en symbios av 

innovation och effektivitet. Innovation utan effektivitet, eller effektivitet utan innovation 

kommer troligtvis inte att hjälpa organisationer att ligga i framkant.  

 

En andra diskussion som uppstått är angående begreppet heterogenitet. Vad är mångfald? 

Vilken typ av mångfald leder till innovation? Vilken typ av olikheter ska vi fokusera på i 

vår studie? Efter att ha läst tidigare forskning, haft långa diskussioner, samt fått feedback 

på handledning och opponering står vi fast vid att i vår studie skriver vi om heterogenitet 

i sin helhet. Trots att en individ identifierar sig med en annan individ i en kontext, betyder 

inte det att individen nödvändigtvis gör det i andra sammanhang. På så sätt har vi kommit 

fram till att olikheter kan betyda oändligt mycket. Oavsett om det handlar om olikheter 

som är direkt synbara eller olikheter som inte syns är vår uppfattning att alla typer av 

mångfald kan bidra till innovation.  

 

En tredje diskussion har handlat om graden av homogenitet och om det går att uppnå full 

homogenitet. Vi anser att detta är en intressant diskussion där det inte finns något 

sanningsenligt svar. Det vi kommit fram till är att homogenitet endast kan bestämmas 

utifrån betraktaren och dess perspektiv. Studeras en grupp individer på nära håll kan 

skiljaktigheterna bli tydliga, tar man några steg tillbaka ser man kanske att individerna i 

grund och botten är väldigt lika varandra. Diskussionen har fått oss att se saker ur ett 

större perspektiv.  

 

Utifrån dessa diskussioner, teori, empiri och tolkning vill vi avsluta med en fråga som 

uppstått men inte fått ett svar. Om organisationer har gett sig ut i den heterogena massan 

för att leta nya medarbetare, sedan väljer den individ som är mest lik den egna 

organisationen. Bidrar individen då till heterogenitet eller homogenitet?  
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När vi skriver de avslutande orden i vårt examensarbete är vi förväntansfulla för 

framtiden. Vi tar med oss det vi lärt oss under arbetets gång, både kunskap och förmåga 

att framgångsrikt arbeta i grupp. Vi anser att vår studie har gett oss en perspektivrikedom 

när det kommer till organisation, studien har hjälpt oss förstå att organisationer inte är 

heterogena eller homogena utan snarare lite av varje.  
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