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Förord
Den här rapportserien har kommit till för att det ska vara möjligt att publi-
cera vetenskapliga texter inom det utbildningsvetenskapliga och pedago-
giska fältet, som av olika anledningar har svårt att passa i konferenspaper-, 
artikel- eller bokformat. För att ge stöd till författarna och stimulera för-
bättringar, är regeln att samtliga texter har granskats av någon annan fors-
kare, förutom redaktören, och behandlats i ett seminarium. Det gäller även 
den text som publiceras i den här rapporten. Gunilla Härnsten, professor i 
pedagogik med inriktning mot vuxnas lärande och Lars Holmstrand, pro-
fessor i pedagogik med inriktning mot arbetsliv/idrott har fungerat som 
externa granskare till den här rapporten, vilket författaren och redaktören 
tackar dem för. 

Härnösand december 2011

Christina Segerholm, redaktör
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Inledning och övergripande  
utgångspunkt1

I denna rapport analyseras förutsättningar för mellanmänskliga relationer 
inom ramen för ett aktörsperspektiv. Analysen genomförs med utgångs-
punkt i ett tidsbundet exempel om implementering av sådana mellan-
mänskliga relationer som kan rubriceras ”kulturell mångfald”. Kulturell 
mångfald i arbetslivet refererar till att arbetsgivare verkar för att utifrån 
jämlika premisser systematiskt och strategiskt optimera kunskaper, fär-
digheter och möjligheter hos individer med varierande sociala identiteter 
och grupptillhörigheter. Syftet med rapporten är att med utgångspunkt 
i ett utbildningsvetenskapligt perspektiv om lärandemiljöer, sociologi 
och socialpsykologi analysera möjligheter och hinder för utvecklingen av 
lärande om kulturell mångfald på ett sjukhus och i en bilfabrik. Värdet 
av detta ligger i synliggörandet av lärandemiljöer med bättre eller sämre 
förutsättningar för en omedelbar och konkret implementering av kulturell 
mångfald.

Kulturell mångfald är ett komplext socialt fenomen. I en bok om eu-
ropéer skriver Daun (1999:276) att det inte enbart handlar om utbyte av 
produkter, idéer, information, kunskap, eller om utbildning, stimulans, 
nöje, samarbete samt utbyte av individer, yrkeskunskaper, turism, etcetera. 
Det handlar också om konkurrens, missförstånd, besvikelse, argumenta-
tion, skadeglädje, irritation, förbehållsamhet, misstanke, rädsla, avsmak, 
avund, fördomar och konflikt. Det går att uppfatta den ena sidan av dessa 
två som möjligheter och den andra som hinder för kulturell mångfald. Det 
betyder att både möjligheter och hinder för kulturell mångfald står i en 
förhållandevis sårbar dialektisk relation till varandra, där den ena växelvis 
och ögonblickligen kan övergå till den andra.

Därmed inte sagt att möjligheter och hinder visar sig samtidigt, sida vid 
sida. Möjligheterna kan framhållas på en strukturell analysnivå där man 
mellan och inom företag och organisationer argumenterar för att en ökad 
pluralism medverkar till ekonomiska, intellektuella och sociala fördelar. 
Hindren visar sig framför allt på den processuella nivå där individer och 
grupper med olika kulturella koder och identiteter förväntas ge mångfal-

1  De empiriska studier som denna rapport baserar sig på finansierades av dåvarande 
Rådet för arbetslivsforskning (Kulturell mångfald i arbetslivet, dnr 97-1150) och Socio-
logiska institutionen, Umeå universitet.
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den ett konkret socialt innehåll. Det betyder att det som verkar bra i ideo-
login eller teorin kan föra med sig frustration i praktiken.

Till detta hör att de människor som hyllar mångfaldens möjligheter 
inte alltid är samma personer som står ansikte-mot-ansikte med dess hin-
der. Innebörden är att de personer som beslutar om implementering av 
kulturell mångfald sannolikt tar ett beslut som berör andra vilka inte alla 
gånger haft möjlighet att yttra sig i frågan. Detta gör att implementering 
av kulturell mångfald kan väcka olika typer av reaktioner där vissa kan ha 
med sakfrågan att göra, medan andra kan vara riktade mot tillvägagångs-
sättet för beslutet. Den här typen av reaktioner eller motreaktioner behö-
ver också räknas in i den kulturella mångfaldens möjligheter och hinder.

Det finns därför två skäl för att belysa möjligheter och hinder när det 
gäller kulturell mångfald: det första är att de människor som förblindas av 
dess möjligheter också bekantas med dess konkreta hinder; det andra är att 
de människor som konfronteras med hindren kan förstå de övergripande 
skäl och syften som kulturell mångfald är tänkt att tjäna.

I rapporten besvaras följande övergripande frågeställningar:

1 Vad finns det för möjligheter och hinder för kulturell mångfald i 
olika organisatoriska sammanhang?

2 Hur kommer olika typer av möjligheter och hinder till uttryck i 
skilda organisatoriska sammanhang?

3 Vad innebär dessa möjligheter och hinder för lärandemiljön i res-
pektive organisation?

Kulturell mångfald kontra kulturell pluralism
En samhällelig utgångspunkt för innehållet i denna rapport är vikten av 
att anpassa Sverige och svensk arbetsmarknad till det som sker i världen i 
stort. Både Sverige och svensk arbetsmarknad håller på att bli alltmer inte-
grerat med världen i övrigt. Detta är inget nytt; Sverige och svenska företag 
har i global mening under lång tid varit aktiva i att anpassa sig till andra 
kulturer. Det relativt nya ligger i behovet av att nu anpassa det som finns på 
hemmaplan till sådant som skiljer sig från det som av många uppfattas som 
det traditionellt svenska. Det har med andra ord skett en omsvängning 
från att människor i Sverige söker sig ut i världen, till att det som finns ute 
i världen av olika anledningar kommer till Sverige (Roth, 1996:14).
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Denna omsvängning riskerar av många att uppfattas som skillnaden 
mellan fria och påbjudna globala kontakter och interaktioner. Skillnaden 
aktualiserar frågor om hur människor uppfattar varandra. Nobelprista-
garen Amartya Sen (2006) belyser två sätt. Det ena är att kategorisera 
människor ”utifrån ärvda traditioner, i synnerhet den ärvda religionen, i 
det samhälle som de råkar födas i” (Sen, 2006:141). Det andra sättet är 
att uppfatta människor som ”personer med många olika tillhörigheter och 
som är fria att själva rangordna dessa” (Sen, 2006:141f). Det är det andra 
sättet som är förutsättningen för innehållet i denna rapport.

Förutsättningen innebär inte enbart att människor har utan också att 
de på eget initiativ kan välja mellan olika religiösa och kulturella tillhö-
righeter. Innebörden av detta är att det inte går att placera in enskilda in-
divider i solitära och överordnade religiösa och kulturella tillhörigheter, 
exempelvis protestant och svensk. En person som bor i Sverige kan även 
ha så många andra tillhörigheter i termer av exempelvis social klass, kön, 
yrke, språk, vetenskap, moral och politik (Sen, 2006:14). Detsamma gäller 
naturligtvis personer från vilken annan religion eller nation som helst. Det 
är i de här andra tillhörigheterna som det finns rika utrymmen för enskilda 
individer att mötas och utveckla gemenskaper.

Arbetsmarknaden, och kanske särskilt arbetslivet, kan uppfattas som 
särskilt gynnsamt för möten och gemenskaper mellan människor med oli-
ka tillhörigheter. Där finns det nämligen utrymme för att inom ramen för 
en många gånger nödvändig närvaro och de arbetsuppgifter som var och en 
är ålagd att utföra att tillämpa innebörden av begreppet ”associativ identi-
tet”, det vill säga ”gemenskap genom delade aktiviteter” (Roth, 1996:103). 
Roth använder visserligen begreppet i ett samhälleligt sammanhang, men 
det bör gå att i en snävare pragmatisk mening även tillämpa det inom ar-
betslivet. En sådan tillämpning gör det möjligt att använda arbetslivet och 
de mellanmänskliga relationer och samarbeten som pågår där som ett nav 
för normer och värden som är förenliga med ett mångkulturellt samhälle. 

Detta förutsätter dock att människors olika religiösa, etniska och kul-
turella stilar och traditioner verkligen möts och blandas inom ramen för 
arbetets utförande, istället för att ”samexistera sida vid sida utan att nå-
gonsin mötas” (Sen, 2006:147). Samexistens utan reella möten sker inom 
ramen för något som Sen kallar en ”plural monokultur” (op.cit.). Exempel 
på plurala monokulturer är arbetsgrupper som var och en består av enbart 
infödda svenskar, invandrade finnar eller forna jugoslaver. 
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I denna rapport betraktas religiös, etnisk eller kulturell pluralism som 
en god men inte en nödvändig förutsättning för kulturell mångfald. Kul-
turell mångfald innebär att det dels finns en pluralism, det vill säga bland-
ning, dels att denna blandning hanteras på ett systematiskt och strategiskt 
sätt. Blandningen kan å den ena sidan vara av religiös, etnisk eller kulturell 
natur, men å den andra sidan kan den även förekomma i sociala termer 
såsom exempelvis social klass, kön, ålder och yrke. 

Förekomsten av en ökande kulturell och social pluralism på svensk ar-
betsmarknad motiverar anammandet av ett lärandeperspektiv i den enskil-
da arbetsorganisationen. En grundläggande utgångspunkt för ett sådant 
perspektiv är att utveckla en förståelse för den miljö som är utmärkande 
för en viss organisation. En sådan miljö har sannolikt något värdefullt att 
berätta om vilka formella och informella lösningar för inkludering, seg-
regering och exkludering som präglar respektive organisation. Det intres-
santa med informella lösningar är att de både kan ha en öppen och en dold 
karaktär.

Lärandemiljö för kulturell mångfald
Inom alla arbetsorganisationer pågår ett ständigt lärande i form av pro-
cesser som inverkar på människors kunskaper, färdigheter, tankar, förhåll-
ningssätt, mellanmänskliga relationer och sist men inte minst kommuni-
kation (Docherty, 1996, Ellström, 1992, Ellström och Hultman, 2004, 
Ellström, Löfberg och Svensson, 2005, Illeris, 2009, Svensson, 2005, 
Velde, 2009). Dessa olika typer av läranden sker inom ramen för så kallade 
lärandemiljöer som kan stimulera eller motverka olika läranden (Ellström, 
Löfberg och Svensson, 2005, Illeris, 2009, Svensson, 2005). Till exempel 
så kan kunskaper och gemensamma mål bland medarbetare stimulera 
samarbete och kreativitet, medan intern konkurrens och disparata mål kan 
verka hämmande för detsamma.

I denna rapport analyseras förutsättningar för ett lärande om mellan-
mänskliga relationer i termer av kulturell mångfald. Det betyder att resul-
taten främst handlar om ”miljömässiga begränsningar och möjligheter till 
lärande” och inte om lärandet i sig (Svensson, 2009:162).

En lärandemiljö kan förstås som ett sammanhang vari lärandet kom-
mer till uttryck. Svensson (2005) menar att lärandemiljöer består av två 
särskilt viktiga aspekter. Den ena är de värderingar som delas av eller är 
dominerande inom ett kollektiv. Den andra är de kulturelement som finns 



15

Inledning och övergripande utgångspunkt

i ”innehållet i lärandet”, det vill säga ”värderingar, kunskaper och färdig-
heter, som utgör eller ingår i den kompetens som utvecklas” (Svensson, 
2005:196). Det är kombinationen av lärandemiljö som sammanhang och 
som bestående av delade värderingar som präglar den kulturella mångfald 
som denna rapport handlar om. 

Vidare så skiljer Svensson (2005) mellan ett externt och ett internt för-
hållande mellan miljö och den som lär. Det externa förhållandet präglas 
av att miljöns egenskaper och kvaliteter uppfattas som oberoende av den 
som lär, det vill säga oavsett vem som vistas i miljön så påverkas den på 
ett likartat sätt som vilken annan person som helst. Det interna förhål-
landet utmärks av ett beroende mellan miljön och den lärande som präg-
las av den lärandes engagemang. Det externa och det interna förhållandet 
kan kombineras genom lärandemiljöns yttre (externa) och inre (interna) 
sammanhang. ”Vad som är lärandemiljö bestäms både av den yttre miljöns 
erbjudanden av möjligheter och av den lärandes användning av dessa möj-
ligheter” (Svensson, 2005:198). 

Svensson lyfter fram två yttre och två inre sammanhang; samhället 
och företagsorganisatoriskt respektive arbetsinternt och kommunikativt. I 
denna rapport är de tre första sammanhangen, men inte det sista, relevanta.

Det yttre samhälleliga sammanhanget präglas i denna rapport av den 
både nationellt och internationellt sett politiska strävan för att på ett kon-
struktivt sätt hantera mellanmänskliga konflikter. Relevanta uttryck för 
detta är ambitionen med att utveckla kulturell mångfald på svensk arbets-
marknad och den inverkan detta har haft på svensk lagstiftning, det vill 
säga utvecklingen från Jämställdhetslag (1991:433) till diskrimineringsla-
gen (SFS 2008:567). Med andra ord handlar det om ett sociokulturellt 
sammanhang som präglas av samhället i vid mening.

Ett annat yttre sammanhang är det företagsorganisatoriska samman-
hanget. I denna rapport finns det två skilda organisationer med vardera två 
dimensioner av organisatoriska sammanhang. Organisationerna utgörs av 
ett sjukhus och en bilfabrik, vilka i sin tur präglas av arbetsenheter, ledar-
skap och arbetsstyrkor i termer av system och struktur. Inom dess ramar 
finns det utrymme för både ett formellt och ett informellt lärande om mel-
lanmänskliga relationer i termer av kulturell mångfald. Formellt lärande 
refererar till ett lärande som stämmer överens med definitionen av kultu-
rell mångfald, det vill säga att utifrån jämlika premisser systematiskt och 
strategiskt optimera kunskaper, färdigheter och möjligheter hos individer 
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med varierande sociala identiteter och grupptillhörigheter. Med informellt 
lärande menas sådant lärande som avviker från det formella, oavsett om 
avvikelsen är avsiktlig eller inte. Svensson (2005:203) refererar till det in-
formella lärande som ett huvudsakligen ”dolt lärande”.

Det tredje och sista sammanhanget är det arbetsinterna sammanhanget 
för de mellanmänskliga relationerna. Det är i detta sammanhang som de 
mellanmänskliga relationerna kommer till uttryck inom olika typer av 
arbetsgrupper. Även inom detta sammanhang finns det utrymme för for-
mellt, informellt och dolt lärande om kulturell mångfald.

Sammanfattningsvis utgörs kärnan i en lärandemiljö av a) samman-
hang för visst lärande, b) delade eller dominerande värderingar inom sam-
manhanget ifråga och c) värderingar, kunskaper och färdigheter som är en 
del av den utvecklade kompetensen i lärandet. I denna rapport behandlas 
tre olika sammanhang för kulturell mångfald; ett samhälleligt, ett organi-
satoriskt och arbetsgruppen. 

Teori för lärande om kulturell mångfald
Även om denna rapport primärt handlar om lärandemiljö så finns det skäl 
att positionera rapportens syfte i förhållande till själva lärandet om kultu-
rell mångfald. Frågan är då vad som utgör detta lärande?

Rapporten behandlar arbetsuppgifter som är förknippade med sjuk-
vård och bilarbete, vilka i sin tur innehåller både kompetens och lärande. 
Kompetens refererar här till både ett rationalistiskt och ett interpretativt 
närmande (Sandberg, 2000). Det rationalistiska närmandet fokuserar ut-
märkande kunskaper eller färdigheter hos en person medan det interpre-
tativa lyfter fram hur personen mentalt strukturerar och organiserar sitt 
arbete (Ellström, 1992; Granberg, 2004; Jørgensen, 1999).

Exempelvis behöver en sjuksköterskas eller en bilarbetares kunnande 
överensstämma med de arbetsuppgifter denne ska utföra. Om så inte är 
fallet kan det bli nödvändigt med någon form av lärande. Med lärande 
menas ”varje process som /…/ leder till en varaktig kapacitetsförändring” 
(Illeris, 2007, p. 13). Lärande är kopplat till kompetens eftersom båda be-
greppen har att göra med ”hur en person /…/ kan tackla en relevant men 
ofta oförutsedd och oförutsägbar problemsituation” (Illeris, 2007, p. 161).

Rapporten utgår från en teori om fyra typer och fyra dimensioner av 
lärande. Lärotyperna är kumulativt, assimilativt, ackommodativt och 
transformativt lärande (Illeris, 2007, Piaget and Inhelder, 2000). Dessa 
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kombinerar Illeris med tre lärodimensioner som är kopplade till uppgif-
ten; samspel, innehåll och drivkrafter. Till dessa tillförs här en kontrolldi-
mension från Foucault (1987), Frenkel, Korczynski, Donoghue, och Shire 
(1995, p. 163) samt Grant (2005b, 2009). Fördelen med att kombinera ty-
per och dimensioner av lärande ligger i möjligheten att inbegripa sjukskö-
terskans eller bilarbetarens både teoretiska och kontextbundna respektive 
intellektuella och praktiska kvalifikationer och kompetenser (Frenkel, et 
al., 1995, p. 163).

Kumulativt lärande har att göra med etablering av nya kunskaper eller 
handlingar inom ramen för arbetsuppgifterna. Inom exempelvis sjukvård 
handlar det ofta om kunskaper om och förmåga att erbjuda den vård som 
patienter behöver på ett professionellt och respektfullt sätt. Assimilativt 
lärande handlar om att nytt lärande omedvetet kombineras med etablerat 
lärande. Inom sjukvården sker detta då exempelvis sjuksköterskor oreflek-
terat blandar sina befintliga kunskaper med för dem nya kunskaper och 
erfarenheter. Ackommodativt lärande handlar om att helt eller delvis med-
vetet förhålla sig till redan etablerat lärande. Ofta är det frågan om exem-
pelvis sjuksköterskors förmåga att reflektera över och att generalisera det 
assimilativt inlärda till alternativa förhållningssätt inom ramen för själva 
vårdarbetet. Man kan se alternativa vägar för att utföra sina arbetsupp-
gifter på ett tillfredsställande sätt. Transformativt lärande utvidgar det 
ackommodativa lärandet med ett generaliserat och person- tillika självrela-
terat lärande. Poängen i det transformativa ligger i sjuksköterskans duglig-
het att i trängda lägen exempelvis kunna generalisera arbetssätt, kunskaper 
och erfarenheter från vårdprocessen till den egna personliga utvecklingen. 
Det handlar om ett lärande för livet som har sin upprinnelse i krislägen av 
olika slag (Illeris, 2007).

En central innebörd av lärotyperna är att de avancerar från externali-
serade till internaliserade kunskaper, erfarenheter och arbetssätt. Det är 
därför viktigt att uppfatta lärotyperna som dynamiska och inte som statis-
ka. Sammantaget rymmer de ”ökad grad av komplexitet” och ”upplevd be-
lastning och psykisk energiåtgång” (Illeris, 2007, p. 55). Det betyder att de 
ställer olika krav på den som rör sig mellan dem. Illeris (2007) menar också 
att det inte handlar om bättre eller sämre lärande utan om möjligheten 
till att ”på ett flexibelt sätt /…/ växla mellan lärotyperna och aktivera den 
lärotyp som är relevant i en given situation”. Det finns dock begränsningar 
i detta. Sandberg (2000) understryker förekomsten av en hierarki där per-
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soner som besitter en hög grad av komplexa kompetenser (läs: lärotyper) 
kan växla mellan dessa och kompetenser med lägre grad av komplexitet, 
medan det inte är möjligt att göra tvärtom, det vill säga att ha uppnått en 
lägre komplexitetsnivå och tillfälligtvis växla upp till en högre. 

De fyra lärotyperna kan kombineras med fyra lärodimensioner om 
samspel, handledningens innehåll, drivkrafter och kontroll. Samspel är 
den mest grundläggande eftersom någon form av samverkan alltid ligger 
till grund för i stort sett allt arbete och i detta fall för både sjukvårds- och 
bilarbete. I detta sammanhang har det att göra med vad relationen mellan 
exempelvis bilarbetare baserar sig på för typ av mellanmänskliga relatio-
ner och hur dessa utvecklar sig i termer av kulturell mångfald. Bilarbetets 
innehållsdimension handlar om att kunskaper och färdigheter utvecklas 
från en etablerad mot en person- och självrelaterad kontextbunden för-
ståelse av de konkreta arbetsuppgifterna (Illeris, 2007, p. 97). Drivkrafter 
omfattar låggradigt självstyrda emotionella mönster som utvecklas mot 
person- och självrelaterade motiv/viljor (Illeris, 2007, p. 104f). Dimensio-
nen är viktig då det hos alla medarbetare förekommer olika motiv för att 
gå till jobbet och för utförandet av sina arbetsuppgifter. Motiven kan illus-
treras med hjälp av skillnaden mellan ett instrumentellt och ett expressivt 
förhållningssätt till arbetet och arbetsuppgifterna. Kontrolldimensionen 
rör sig om lärandemål och normativ kontroll inkluderande både kvali-
tets- och egenkontroll (Augustsson, 2009; Foucault, 1987; Grant, 2005b, 
2009). Denna dimension relaterar arbetets utförande till eventuella lokala 
och centrala ordningar och olika slag av uppföljande kontroll. 

Denna rapport inkluderar alla fyra lärotyper samtidigt som den av-
gränsas till en av lärodimensionerna, nämligen samspelsdimensionen. 
Anledningen till detta är att kulturell mångfald är ett lärande som dels 
handlar om mellanmänskliga relationer, dels inte ingår i sjuksköterskors 
och bilarbetares innehållsliga arbetsuppgifter. 
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Matris 1: Fyra lärotyper och lärodimensionen social samspelsprocess.

Social samspelsprocess: handling, kommunikation och samarbete

Externaliserad kompetensutveckling
Kumulativt 
(etablering)

Kulturell mångfald introduceras i form 
av oförmedlade sinnesintryck. Ledningen 
berättar om intentionerna. Personalen 
prövar de kunskaper och/eller förhållnings-
sätt man lärt in. Därmed etableras en egen 
förmåga för instrumentell tillämpning av 
kulturell mångfald.

Assimilativt 
(utbyggnad)

Nya intryck, färdigheter och egen attityd 
till kulturell mångfald läggs omedvetet till 
tidigare etablerad dito.

Ackommodativt (endi-
mensionell omstruktu-
rering)

Utvecklade medvetna och mångfacetterade 
hanteringar av kulturell mångfald gör det 
möjligt att variera användningen i person-
liga, kollaborativa och kollektiva samman-
hang.

Transformativt (flerdi-
mensionell omstruktu-
rering)

Inom ramen för olika typer av kriser och 
trängda lägen växer det fram en medveten-
het om person- och självrelaterade variatio-
ner i användningen av kulturell mångfald i 
arbetslivet.

Internaliserad kompetensutveckling

Syftet med matris 1 är att visa att lärande om kulturell mångfald suc-
cessivt kan utvecklas från ett enkelt utifrånkommande lärande till en 
komplicerad internaliserad kompetens. Det kumulativa lärandet innebär 
i detta sammanhang att kunskaper om innebörden av kulturell mångfald 
tillförs befintliga kunskaper och färdigheter. Den assimilativa lärotypen 
utgår från den kumulativa grunden och utvecklar de nyvunna kunskaper-
na och färdigheter i kulturell mångfald. Detta sker omedvetet. Innebörden 
av den ackommodativa lärotypen är att kunskaperna och färdigheterna 
om kulturell mångfald har blivit medvetna och att man är förmögen att 
personligen variera användningen av dem i förhållande till olika typer av 
relationer, exempelvis etnicitet, kön, ålder, med flera. Det betyder att man 
kan se likheter och skillnader i den kulturella mångfald som uppfattas som 
passande inom olika sociala kategorier. Det transformativa lärandet repre-
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senterar den mest komplexa kompetensen. Innebörden är att medvetenhe-
ten om kunskaperna om och färdigheterna i kulturell mångfald inte enbart 
används på ett personligt och därmed mer varierat sätt utan också sätter 
sin prägel på den egna personen. Individen genomgår med andra ord någon 
typ av grundläggande personlighetsförändring.

Resten av detta kapitel presenterar kulturell mångfald som ett ameri-
kanskt och som ett svenskt fenomen. Kapitlet avslutas med en disposition 
av rapporten i sin helhet.

Ursprunget till och innebörden av fenomenet kulturell mångfald
Den historiska grunden för mångfald kan spåras till USA och programmet 
för ”Affirmative action” [positiv särbehandling] från slutet av 1960-talet 
och början av 1970-talet. Sedan dess har affirmative action i teori och prak-
tik genomgått förändringar (se Lynch, 1997a).

Ursprungligen utformad för att garantera lika möjligheter för individer 
genom att utöka mångfalden av pooler för sökanden (genom uppsö-
kande verksamhet, reklam, och rimliga omprövning av anställnings-
kriterier), blev Affirmative action [i slutet av 1970-talet] befäst som ett 
system för proportionalitet i fråga om etnicitet och kön (op.cit: 26f)

Den poäng som Lynch gör är att Affirmative action omvandlas ”från 
jämlika möjligheter till jämlika resultat” (op.cit: 27). Detta gav upphov till 
förutsättningar för att beskylla Affirmative action för institutionell rasism 
och sexism.

Det finns även uppfattningar om fördelarna med Affirmative action.

Affirmative action kan beskrivas som en systematisk, planerad process 
där effekten av kolonialism och rasdiskriminering håller på att vända 
inom alla områden i livet. /.../ Det är en genomtänkt strategi, struktu-
rerad på ett sådant sätt att den maximerar färdigheter och möjligheter 
hos alla. Ordentligt implanterade tar Affirmative action bort eller 
åtminstone minimerar förekomsten av ras- och könsdiskriminering i 
företagsvärlden (Qunta, 1995:1 f).

Citatet innehåller tre centrala delar. För det första, Affirmative action 
är en process och inte isolerade åtgärder av något som har hänt. För det an-
dra, det är en strategi för att upptäcka faktisk kompetens och förmåga som 
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människor tar med sig in i organisationen. För det tredje, den riktas främst 
mot etnisk och könsdiskriminering inom företagsvärlden.

Därför kan Affirmative action betraktas som en typ av systemfaktorer 
i termer av kulturella omvärldsresurser som har någon form av inverkan på 
sociala sammanhang och sociala möten.

“The diversity machine”
I boken The Diversity Machine diskuterar och kritiserar Frederick R. Lynch 
(1997a) satsningen på att ändra den ”vita manliga arbetsplatsen”. Den vita 
manliga kulturen är

’mycket målmedveten, framtidsorienterad, mycket konkurrenskraftig, 
intensivt individualistisk, arbetscentrerad, inriktad på objektiva mål 
och mått, känslomässigt neutral, konkurrenskraftig och de antar att 
bäste man vinner.’ Mer än något annat /.../ saknar vit manlig kultur 
empati. Vita män, särskilt unga, saknar förmågan att försätta sig i 
andras skor (op.cit: 327).

Oavsett om definitionen av den vita manliga kulturen är rätt eller fel 
är den en av de främsta drivkrafterna som ligger bakom fältet av kunska-
per bland konsulter och akademiker som fokuserar hantering av kulturell 
mångfald på arbetsplatsen. Det är denna vita manliga kultur som behöver 
blandas upp med andra kulturer.

En betydelse av Lynch (1997a) argumentation i boken är att de teorier 
och arbetssätt som har utvecklats och som använts för att övervinna den 
vita manliga kulturen har styrt in på två olika men motsägelsefulla per-
spektiv: det pragmatiska och företagsperspektivet, och det moraliska och 
socialarbetarperspektivet. Båda dessa perspektiv består av argument för en 
förändrad andel i fråga om etnicitet och kön, en utväxling av kulturellt (vita 
manliga) partiska mätningar, och en ökad känslighet för olika gruppers 
perspektiv. Detta är vad Affirmative action, enligt Lynch, i allmänna orda-
lag har handlat om sedan 1970-talet.

Utvecklingen av kulturell mångfald i Skandinavien har även inriktats 
mot att integrera etniska minoriteter i arbetslivet (Holvino och Kamp, 
2009). Detta har bland annat samlats under begreppet ”Diversity Mana-
gement” (se Holvino och Kamp, 2009).

Under åren har mångfaldsfrågor modifierats på olika sätt men kärnan 
om att värdera och hantera människor med olika demografiska egenskaper 
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har varit bestående. Personligen uppfattar Lynch (1997a) den vita manliga 
kulturen som

nästan identisk med de arbetsdrivna, ambitiösa och mycket individua-
listiska värderingar och normer som finns hos uppåtsträvande rörliga 
medelklasser i många länder i hela världen (op.cit: 327).

Denna generalisering av mångfaldsbegreppet har mer att erbjuda en 
arbetsorganisation än att bara övervinna segregation och diskriminering 
mellan majoritetsgruppen och flera minoritetsgrupper i termer av ras, kön, 
ålder, etcetera. Generaliseringen har något att tillföra begreppet ”den vita 
manliga kulturen” genom att identifiera globala system och klassegenska-
per som tycks genomsyra arbetsmarknader och arbetsorganisationer. Det 
innebär att den som inte tillhör denna (medel-) klass, oavsett hans/hen-
nes ras, etnicitet, kön, sexuell läggning, yrke, etcetera. riskerar att hamna 
på efterkälken eller att bli utmanövrerad. När det gäller den vita manliga 
kulturen är det också en fråga om makt, vilket innebär att infödda män i 
olika länder över hela världen, och, som en samlad grupp, sannolikt har 
mer makt på arbetsmarknaden än någon annan grupp i ett visst samhälle.

Sammantaget visar ursprunget till innebörden i begreppet kulturell 
mångfald att det handlar om tre centrala aspekter. För det första är det 
frågan om att verka för och att stärka en miljö som är gynnsam för ut-
vecklingen av jämlikhet i arbetslivet. För det andra handlar det om miljöer 
som präglas av en systematiskt planerad process vars syfte är att strategiskt 
maximera färdigheter och möjligheter hos människor med olika demogra-
fiska egenskaper. För det tredje är det frågan om att byta ut en miljö präg-
lad av ett snävt individualistiskt och känslomässigt neutralt perspektiv på 
önskvärda prestationer mot empatiskt laddade sociala hänsynstaganden. 
Det är viktigt att jämföra dessa aspekter med svensk lagstiftning.
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Rättsliga motiv för implementering av kulturell  
mångfald på svensk arbetsmarknad
I Sverige är det förbjudet att diskriminera någon på grund av kön, könsö-
verskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, funktionshinder2, sexuell läggning eller ålder. Nedanstå-
ende uppställning bygger på diskrimineringslagen (SFS 2008:567) vilken 
började gälla från 1 januari 2009 och som då ersatte de tidigare lagarna3. 

• (kap 1, 4§) Lagen omfattar såväl direkt behandling som en till sy-
nes neutral tillämpning av bestämmelse, ett kriterium eller ett för-
faringssätt som missgynnar viss arbetssökande eller arbetstagare. 
Detta inkluderar trakasserier och instruktioner av olika slag.

•  (kap 2, 1§) Arbetsgivare får inte diskriminera arbetstagare, den som 
frågar om eller söker arbete eller praktik, eller inhyrd respektive in-
lånad arbetskraft. 

•  (kap 2, 3§) Arbetsgivare skall utreda och i förekommande fall vidta 
åtgärder då någon utsatts för trakasserier eller sexuella trakasserier 
från någon som utför arbete eller praktik hos arbetsgivaren.

•  (kap 3, 1§) Arbetsgivare och arbetstagare ska samverka om aktiva 
åtgärder för att främja lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet.

•  (kap 3, 3§) Arbetsgivare ska bedriva ett målinriktat arbete för att 
aktivt främja lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet.

•  (kap 4, 3§) Arbetsgivare har skyldighet att på begäran överlämna 
uppgifter om förhållanden, meriter, tillträde till arbetsplatser eller 
lokaler samt att komma till överläggningar med diskriminerings-
ombudsmannen.

Diskrimineringslagen påbjuder arbetsgivare att utveckla ett organisato-
riskt sammanhang där man är uppmärksam på och bevakar arbetsstyrkans 
sammansättning med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller 

2  Sedan 2007 rekommenderar Socialstyrelsen att skilja på begreppen funktions-
hinder och funktionsnedsättning. Med funktionsnedsättning menas en nedsättning av 
fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga. Funktionshinder refererar till den 
begränsning som funktionsnedsättningen innebär för personen i förhållande till hans/
hennes omgivning.

3  SFS 1999:130, SFS 1999:132, SFS 1999:133 och SFS 1991:433.
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uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funk-
tionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. I förhållande till de ovan 
nämnda tre centrala aspekterna för ursprunget till kulturell mångfald så 
kan lagen uppfattas som en grundläggande utgångspunkt för en utvecklad 
medvetenhet om och hantering av social pluralism, kulturell heterogenitet 
och en i linje med kulturell mångfald systematisk och strategisk organise-
ring av arbetsstyrkan.

En viktig implikation av både lagen och kulturell mångfald är att det 
inte räcker med social och kulturell pluralism för att leva upp till dem. Det 
ställs även krav på organisatoriska sammanhang med jämlika premisser, 
ett processtänkande och systematisk och strategisk optimering av arbets-
styrkans kunskaper, färdigheter och möjligheter. Det är denna typ av sam-
manhang, lärandemiljöer, som studeras i denna rapport, inte lärande om 
kulturell mångfald i sig. 

Rapportens disposition
Den här rapporten representerar ett skifte från fokus på etnisk diskrimi-
nering, det vill säga hinder, till kulturell mångfald, det vill säga möjligheter. 
Rapporten ska uppfattas som en bred identifiering av lärmiljöer med möj-
ligheter och hinder för att implementera kulturell mångfald i två olika ar-
betsorganisationer. Den grundläggande frågan kan formuleras på följande 
sätt: Vad kan man i en arbetsorganisation börja med här och nu som ett 
första steg för att verka för kulturell mångfald?

Syftet med rapporten är att med utgångspunkt i ett utbildningsveten-
skapligt perspektiv om lärandemiljöer, sociologi och socialpsykologi belysa 
mellanmänskliga relationer och de uttryck dessa kan ta sig dels i arbets-
livet, dels i ljuset av kulturell mångfald. Utgångspunkten har varit de in-
tentioner med kulturell mångfald som finns hos Taylor Cox (1991, 1994) 
och Roosevelt Thomas (1991), och den svenska diskrimineringslagen (SFS 
2008:567). 

Ambitionen är att belysa hur mellanmänskliga relationer i samhället 
kommer till uttryck i arbetslivet. Ett argument för detta är att eftersom 
arbetslivet präglas av en stark målinriktning, arbetsfördelning och beord-
ringsstrukturer borde det där finnas goda förutsättningar för en strategisk 
implementering av lagstadgade mellanmänskliga relationer. 

I kapitel 2 redovisas olika författares syn den kulturella mångfaldens 
bidrag till arbetslivet mot bakgrund av sociologiska och socialpsykologiska 
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aspekter. Följande frågor besvaras: Hur kan kulturell mångfald definieras?, 
Vad kan en strategisk organisering av kulturell mångfald bidra med i ar-
betslivet? och Hur kan kulturell mångfald implementeras i den enskilda 
arbetsorganisationen och arbetsgruppen?

Kapitel 3 integrerar kulturell mångfald med en teoretisk modell. Detta 
sker med utgångspunkt i ett sociologiskt och socialpsykologiskt perspektiv. 
Syftet är att visa att kulturell mångfald följer logiskt på de förändringar 
som har skett och sker i västerländska samhällen. Kapitlet utmynnar i en 
matris som utgår från fyra möjliggörande och fyra hindrande idealtyper av 
kulturell mångfald. 

I kapitel 4 redovisas urvalsförfarande, datainsamlingsmetod och ana-
lytiskt tillvägagångssätt. Resultaten bygger på samtalsintervjuer och det 
fanns två syften med dessa. Det första var att följa upp de uppgifter som 
var ett resultat från tidigare analyser av ett personalstatistiskt och ett en-
kätmaterial från samma verksamheter (se Augustsson, 2000). Det andra 
syftet var att erhålla primär information angående ledares uppfattningar 
om olika sociala gruppers ställning i respektive organisation.

I kapitel 5 redovisas en organisationsteoretisk ansats. Dessutom be-
skrivs sjukhusets och bilfabrikens organisationer som yttre miljöer. Syf-
tet är att placera in verksamheterna i ett samhälleligt sammanhang och 
att ge en grundläggande beskrivning av de externa och interna villkor som 
personalen inom organisationerna har att ta hänsyn till. Beskrivningarna 
relateras till matris 2 i kapitel 3. 

I kapitel 6 analyseras utsagor som samlats in från tre avdelningar inom 
sjukhuset och tre avdelningar inom bilfabriken. Syftet är att studera för-
hållandet mellan organisationsstruktur och sociala processer.

I kapitel 7 fördjupas analyserna av avdelningar på sjukhuset och i bil-
fabriken. Syftet är studera skillnader och likheter både inom och mellan 
verksamheterna med avseende på hur ledningsfunktionerna är organi-
serade vertikalt och horisontellt. Följande frågor besvaras: Hur är ledar-
skapsfunktionerna organiserade? Vilken typ av samspel föreligger mellan 
överordnad och underordnad ledare? Vilken typ av ledarskapsstil förordas 
inom enheten i sin helhet eller på enskilda ledarnivåer?

Syftet med kapitel 8-10 är att redovisa synen på etnicitet, kön, ålders-
skillnader och funktionsnedsättningar. Den senare gäller enbart för bilfa-
briken. Analyserna är inte uppdelade efter olika avdelningar på sjukhuset 
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och bilfabriken eftersom erfarenheterna från inom och mellan organisatio-
nerna i stort sett påminner om varandra. 

I kapitel 11 diskuteras resultaten i kombination med att rapportens 
tre frågeställningar besvaras: Vad finns det för möjligheter och hinder 
för implementering av kulturell mångfald på olika organisationsnivåer på 
sjukhuset och i bilfabriken?; Hur kommer olika typer av möjligheter och 
hinder till uttryck på skilda organisationsnivåer på sjukhuset och i bilfabri-
ken? och; Vilka implikationer kan tillskrivas förekommande möjligheter 
och hinder för organisationernas respektive lärandemiljö?
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Tidigare forskning om och 
för kulturell mångfald
I detta kapitel presenteras kulturell mångfald som lärmiljö som präglas av 
en strategi som kan understödja upptäckten av de kulturella och sociala 
kompetenser som finns i en arbetsorganisation. I kapitlet behandlas tre 
sammanhang med utgångspunkt i kulturell mångfald i arbetslivet; organi-
sationen, arbetsstyrkan och arbetsgruppen. Målet med kapitlet är att dels 
redovisa några uppfattningar om den kulturella mångfaldens bidrag till ar-
betslivet, dels diskutera dessa uppfattningar mot bakgrund av sociologiska 
och socialpsykologiska aspekter. Följande frågor skall besvaras: Hur kan 
kulturell mångfald definieras?, Vad kan en strategisk organisering av kul-
turell mångfald bidra med i arbetslivet? och Hur kan kulturell mångfald 
implementeras i den enskilda arbetsorganisationen och arbetsgruppen?

Mångfald, eller managing for diversity, kan betecknas i mer eller min-
dre specifika termer.4 Det kan handla om lärande om hanteringen av an-
tingen en socialt sett generaliserad eller en signifikant homogenitet. Ex-
empel på generaliserade homogeniteter är nationalitet, etnicitet, religion 
och kön. Exempel på signifikanta homogeniteter är specifika utbildningar, 
åldersgrupper, yrken och befattningar, eller en viss kombination av minst 
två av dem. En central innebörd är att kulturell mångfald handlar mer om 
respekt och tolerans för en variation av sociala olikheter än om ras/etnici-
tet och efterlevnad av svensk diskrimineringslag (SFS 2008:567; Lynch, 
1997a:xv). Det är mot denna bakgrund som det går att förstå Cox (1994), 
som hävdar att det är en ”absolut nödvändighet för arbetsgivare, och för 
utbildningsinstitutioner att försöka förbereda människor för ledarskap på 
tjugohundratalet”, detta för ”att förstå effekterna av mångfald på mänskligt 
beteende på arbetsplatserna” (op.cit:5). 

Det är värderingen i termer av ovan nämnda ”respekt och tolerans för 
en variation av sociala olikheter” som ligger till grund för användningen av 
begreppet ”kulturell mångfald”. Det gör att kulturell mångfald kan sökas i 
och tillämpas på varje typ av social gruppering. De sociala grupperingarna 
kan dock inte vara av gränslös natur, utan det finns två kriterier som ska 
vara uppfyllda för att det ska vara möjligt att tala om förekomsten av kul-
turell mångfald.

4  Vissa delar av detta och närmast efterföljande avsnitt är hämtade från Augustsson, 
2000.
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Ett första kriterium för att tänka i termer av kulturell mångfald är 
nödvändigheten av en aktiv syn på människan, en slags humanism. Det 
innebär att idén om kulturell mångfald inte vilar på några grundläggande 
kulturella eller psykologiska rötter, i likhet med kollektivism och indivi-
dualism (se exempelvis Markus och Kitayama, 1991, Wagner och Moch, 
1986). Kulturell mångfald handlar istället om att på pragmatiska grunder 
understryka betydelsen av måluppnående och effektiva samarbeten i plu-
ralistiska sociala miljöer. Det första kriteriet utgår från två idéer: Socialt 
heterogena grupper är mer produktiva än homogena och att samordnade 
och samarbetande individer och grupper är mer produktiva än individua-
listiskt orienterade dito (Klarsfeld, 2009). Det betyder att koordinationen 
av social heterogenitet är till fördel för det sammanhang vari samordning-
en sker.

Det andra kriteriet är att det inom det aktuella sociala sammanhanget 
ska förekomma en planmässig organisering av och ett konstruktivt samar-
bete mellan människor med ”distinkt olika gruppmedlemskap med kultu-
rell signifikans” (Cox, 1994:6). En sådan organisering är i mindre grad ”fö-
reskrivande och tillåter fler uttryck för beteendeskillnader där uniformitet 
inte är kritiskt avgörande för organisationens resultat” (op.cit:164). Under-
förstått antas medarbetares olikartade kompetenser vara en konstruktiv 
och produktiv tillgång för organisationen ifråga. De bärande idéerna i det 
andra kriteriet är dels en medvetenhet om sociala olikheter, dels en strate-
gisk organisering av både medarbetare och deras unika formella och infor-
mella kompetenser (se Sandberg, 2000 ang. kompetenser).

Definitionen av kulturell mångfald
Det finns olika definitioner på kulturell mångfald i arbetslivet. En kompo-
nent som dock återkommer i de flesta fall pekar på betydelsen av medveten-
het.

Hantering av mångfald kan i detta sammanhang förstås som meningen 
av att ‘ha en skarpsynt medvetenhet om de karaktärer som är giltiga 
för kultur, ras, kön, ålder och sexuella preferenser samtidigt som man 
bemöter anställda som individer’ (Horwitz, Bowmaker-Falconer och 
Searll, 1995:677).
Ovanstående citat antyder att hanteringen av kulturell mångfald är frå-

gan om en paradox, nämligen uppfattningen om anställda som enskilda 
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individer och som medlemmar i sociala grupper. Frågan är vad den skarp-
synta medvetenheten egentligen handlar om? Svaret på frågan är att enskil-
da individer ingår i grupper samtidigt som varje individ bär på spår av sina 
mest betydelsefulla grupptillhörigheter. En infödd tjugofemårig kvinna är 
således inte enbart en unik individ utan även medlem i: en etnisk grupp av 
något slag, exempelvis svenskar; en social grupp som kan betecknas som 
kvinnor och; en annan social grupp som kan kallas unga. Det är detta som 
ligger till grund för att individen finns i gruppen i lika hög grad som att 
gruppen finns i individen. 

Det går att illustrera detta med hjälp av det som Hopkins (1997) säger 
om ”moralisk relativism”. Moralisk relativism refererar till ogiltigheten i att 
det skulle finnas absoluta föreställningar om vad som är bra eller dåligt res-
pektive rätt eller fel (op.cit:27). Överfört på grupptillhörigheter blir inne-
börden att skilda grupper, baserade på exempelvis etnicitet, kön och/eller 
ålder efterlever olika typer av moralisk och normativ standard. Det betyder 
att en svensk kvinna i 25 årsåldern har andra uppfattningar om vad som 
är bra eller fel, än en svensk kvinna i 55 årsåldern. I detta fall skulle många 
föreställningar hos kvinnorna sannolikt stämma överens mellan dem, men 
det skulle också finnas de föreställningar som radikalt skiljer sig åt. Det är 
medvetenheten om denna och andra typer av variationer i föreställningar 
mellan olika social grupperingar som Horwitz, Bowmaker-Falconer och 
Searll (1995) kan uppfattas syfta på. 

Medvetenheten är dock inte oproblematisk. Lynch (1997a) använder 
uttrycket ”mångfald-paradox” för att understryka dilemmat i att ”’disku-
tera kulturella skillnader’ och den angelägna önskan om att undvika ne-
gativa grupp-stereotyper”. Mångfald-paradoxen synliggör problemet med 
ett gränslöst tillstånd mellan insikten om vissa kulturella skillnader inom 
en arbetsstyrka och på vilket sätt denna insikt hanteras, det vill säga kon-
struktivt eller destruktivt. Ett sådant tillstånd kan övergå i ambivalens, 
vilket i sin tur aktualiserar frågor om vilken typ av skillnader man kan ta 
hänsyn till utan att ge upphov till fördomsfulla stereotyper. Med andra 
ord: Vilken typ av systematisk organisering av kulturell mångfald gynnar 
inkludering av medlemmar i en arbetsstyrka och vad riskerar övergå i ex-
kludering av desamma? 

Medvetenheten om paradoxen kan leda över till en debatt om huruvida 
man överhuvudtaget ska belysa kulturella skillnader, det vill säga avsäga 
sig den skarpsynta medvetenheten eller ej. Det betyder att beslutsfattare 
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av olika dignitet kommer att ställas inför frågan om det är rätt eller fel 
att ta hänsyn till skilda egenskaper hos medlemmarna i arbetsstyrkan. Ett 
avsägande kan leda till en underförstådd assimilation i termer av lika för 
alla, vilket i sin tur riskerar att stärka social homogenitet eftersom domine-
rande egenskaper sannolikt kommer att användas som rättesnöre för kon-
sekvensen av uttrycken ”lika” och ”alla”. Utvecklas medvetenheten, gynnas 
i och för sig den sociala heterogeniteten samtidigt som man ställs inför nya 
frågeställningar, såsom: Vilka egenskaper är eventuellt rätt och vilka är 
fel att visa hänsyn till; etnicitet, nationalitet, medborgarskap, kön, ålder 
och sexuella preferenser? Hur hantera dessa egenskaper för att skapa kon-
struktiva förutsättningar för implementering av kulturell mångfald?

Ett svar på dilemmat är att kulturell mångfald som organisatorisk stra-
tegi förutsätter en skarpsynt medvetenhet om relevanta kulturella skillna-
der på gruppnivå med avseende på ett visst organisatoriskt sammanhang. 
Ostedorp och Steyaert (2009:382) visar dels att en viss typ av kulturell 
mångfald är intressant medan annan typ inte är det, dels vikten av att inte 
”tona ned eller ignorera” frågor om över- och underordning i organisatio-
nen. Innebörden av detta är att makt är en mycket viktig aspekt att ta hän-
syn till vid en implementering. Det gäller att inte, som författarna säger, 
blunda för elefanten i rummet. Den kontextbundna medvetenheten är med 
andra ord nödvändig för att besvara frågor om huruvida medlemmar i vissa 
grupper är marginaliserade, segregerade, diskriminerade eller inkluderade 
i organisationen: Vad arbetar de med?, Hur ser deras funktionella och so-
ciala arbetsomständigheter ut? och Var i makt- eller statusstrukturen be-
finner de sig? 

Med kulturell mångfald menas i detta sammanhang, som framförts 
tidigare, jämlikhet och en systematisk och strategisk hantering av kunska-
per, färdigheter och möjligheter hos individer med skilda sociala identi-
teter och grupptillhörigheter. Definitionen underförstår en prioritering 
av både samarbete inom ett givet arbetsorganisatoriskt sammanhang och 
mellan enskilda medarbetare ur olika samhällsgrupper.

Kulturell mångfald och den gemensamma grunden
Vad kan kulturell mångfald erbjuda en arbetsgivare som inte bara ämnar 
följa diskrimineringslagen utan också vill ta tillfället i akt att effektivisera 
arbetsstyrkans mångfaldiga potential? Det senare utesluter ingalunda det 
förra. Henderson (1994:8) understryker särskilt att initiativen till kulturell 
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mångfald tas av pragmatiska skäl ”inte på grund av lagliga mandat eller mo-
raliska och etiska påbud”, det vill säga det handlar om ”att stärka organisa-
tionens [inte samhällets] moral, produktivitet och framgång”. Det betyder 
att kulturell mångfald i första hand uppmärksammar hur aktiviteter inom 
organisationens sociala system fungerar eller kommer att fungera. Ett an-
nat sätt att utrycka det på är att kulturell mångfald primärt utvecklar det 
sociala systemets funktion och som en följd av detta kan också den sociala 
strukturen förändras på sikt. 

Giddens (1984) har utvecklat begreppet ”strukturers dualitet” för att 
beskriva hur förhållandet mellan sociala system och social struktur hänger 
ihop. Strukturers dualitet refererar till att ”beskaffenheten hos aktörer och 
strukturer inte är två oberoende givna uppsättningar av fenomen, en dua-
lism, utan representerar en dualitet”, det vill säga både ett medel för och ett 
resultat av mänskliga möten (op.cit:25). 

Innebörden av detta är att strukturer enbart kan utgöra ett medel för 
och vara ett resultat av aktörers handlingar, de kan aldrig ”verka oberoende 
av de motiv och skäl som aktörer har för det de gör” (Giddens, 1984:181). 
Med andra ord kan strukturer aldrig ”tvinga någon att göra någonting som 
han eller hon inte redan har blivit indragen i” (op.cit:308). Detta utesluter 
inte förekomsten av strukturella påbud, men det innebär att dessa påbud 
aldrig villkorslöst förutbestämmer en individs beteende eller handlingar. 
”Underordnade (oavsett om de är individer eller grupper) har alltid några 
resurser att disponera, med vilka de kan försöka att förändra maktbalan-
sen i relationer” (Layder, 1994:137). Det betyder att ”strukturella påbud 
/…/ opererar alltid via agentens motiv och hänsynstaganden” (Giddens, 
1984:310).

Var kommer då kulturell mångfald in i bilden? Kulturell mångfald kan 
underordnas Giddens begrepp om strukturers dualitet i den meningen att 
dess huvudsyfte är att minska spänningen och systematisera flödet mellan 
sociala systems strukturella egenskaper och dess aktiviteter. Detta kan ske 
på två sätt, dels genom att eftersträva en reglering av flödet i sig, dels att 
ange riktlinjer för hur regleringen ska gå till. Innebörden är att kulturell 
mångfald i första hand kan uppfattas som ett perspektiv för att systema-
tiskt organisera det som händer inom ramen för sociala system, det vill 
säga de mänskliga agenternas sociala aktiviteter och i andra hand, som ett 
resultat av denna hantering, leda till förändringar av de regler och resurser 
som den aktuella strukturen reproducerar.
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Varför är överhuvudtaget en systematisk organisering av sociala ak-
tiviteter viktig? Människor har, enligt Williams och O´Reilly (1998), en 
allmän tendens att dela in sig i ’vi-’ och ’dom-grupper’ (Tajfel, 1974). Detta 
leder ofta till förekomsten av mer eller mindre allmänt förekommande ten-
denser till segregering och diskriminering inom och mellan sociala grup-
peringar. Det enda sättet att förhindra detta är att leda grupper med hjälp 
av långsiktiga och systematiska strategier.

Poängen i ett sådant ledarskap är att förmå vi-gruppen att flytta fokus 
från en viss dom-grupp till ett ’vi’, det vill säga en gemensam grund som 
båda grupperna kan dela med varandra, exempelvis en viss arbetsuppgift 
eller arbetsomständighet.

Fokus på en gemensam grund gör det möjligt att konstruera ett byte av 
perspektiv när det gäller att hantera en arbetsgrupp. Istället för att leda 
uppmärksamheten bort från det som alla har gemensamt genom att 
fokusera på individer eller sociala grupperingar, är det möjligt, i prak-
tisk mening, att samla individer och grupper kring den gemensamma 
grunden i organisationen (Augustsson, 2001:30).

Innebörden av citatet är att implementering av kultur mångfald kan 
ske med hjälp av inriktning på en gemensam grund som gör det möjligt för 
socialt heterogena grupper att dela perspektiv. Den gemensamma grunden 
kan dock variera från ett socialt sammanhang till ett annat eller från en 
social situation till en annan. Det betyder att innan man som ledare vidtar 
några åtgärder för att utforma en systematisk organisering av arbetsstyr-
kan är det viktigt att i det enskilda fallet reflektera över vilken gemensam 
grund som de aktuella individerna eller grupperna ska samlas kring, det 
vill säga i detta fall kontextbunden kulturell mångfald.

Kulturell mångfald och systematisk organisering av 
grupptillhörigheter och gruppbildningar
Frågan är vad det är som ska systematiseras kring den gemensamma grun-
den? För att svara på denna fråga är det nödvändigt att fördjupa definitio-
nen av kulturbegreppet genom att tillföra det en processuell innebörd (se 
även Augustsson, 2000). En sådan innebörd innebär att kultur inte enbart 
uppfattas som något överordnat människan utan något som skapas när 
människor gör saker tillsammans (Denzin, 1992, Becker, 1982). Becker 
menar att ”kultur alltid är i blivande, mer eller mindre föränderligt, funge-
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rar [acting] som en referens för människor som är inblandade i interaktion” 
(op.cit:522). Sackmann, m.fl (1997) refererar till kultur som ett ”kollek-
tivt socialt fenomen som skapats, snarare än ärvts, av en grupp medlem-
mar” (op.cit:34). Poängen är att även om organisationens minsta mänskliga 
byggstenar utgörs av individer är det ändå dessa individers internaliserade 
grupptillhörigheter och de gruppbildningar som konstrueras under arbetet 
som ska samordnas. Det är denna samordning som är utmärkande för ska-
pandet av kultur och följaktligen står i fokus för kulturell mångfald. 

Det betyder exempelvis att grupptillhörighet kan knytas till både soci-
alt generaliserade homogeniteter såsom nationalitet, etnicitet, religion och 
kön och till socialt signifikanta dito såsom utbildning, ålder och befatt-
ning. Därför kan kultur, i linje med Giddens (1984) begrepp strukturalitet, 
förstås som antaganden och värden som över kortare eller längre tid repro-
duceras inom en social grupp och i ett visst avseende.

När det gäller den systematiska organiseringen av arbetsstyrkan kring 
en viss gemensam grund finns det ifråga om kulturell mångfald olika om-
råden att hantera (Cox, 1994; Omanović, 2009; Prasad och Mills, 1997). 
Det kan exempelvis handla om 

• proportioner mellan olika demografiska och sociala grupper på ar-
betsplatsen,

• proportioner mellan olika demografiska och sociala grupper inom 
organisationens maktstruktur,

• att reducera och i bästa fall eliminera fördomar, samt att utveckla 
nya normer och värden som ökar acceptansen av sociala olikheter i 
organisationen, och/eller 

• etablering av nya förhållningssätt och beteenden bland medarbetare, 
vilket i sin tur leder till eliminering av alla former av diskriminering 
på demografiska grunder, 

• erkännandet av en ny typ av maktrelationer.

Sammantaget omfattar dessa fem områden arbetsstyrkans samman-
sättning, medarbetarnas förhållningssätt till varandra under arbetet, mot-
verkan av icke önskvärda och olagliga beteenden, samt förändrade maktre-
lationer. Det är inte givet vilket område en viss organisation ska prioritera, 
det kan till och med vara så att olika områden behöver prioriteras inom 
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skilda sammanhang alternativt för skilda grupper. När det gäller förhåll-
ningssätt mot kvinnor i en kvinnodominerad organisation är förmodligen 
det andra, tredje, fjärde och femte området viktigare än det första. Ifråga 
om personer med utländskt ursprung är troligtvis samtliga områden lika 
centrala. 

Sammanfattningsvis är det viktigt att systematisera sociala samman-
hang där medarbetare lär och gör saker tillsammans. Det kan exempelvis 
vara frågan om sammansättningen av personalstyrkan och de samarbets-
former som styrkan använder både inom och bortom tid och rum. Det är 
också viktigt att systematisera de sätt varpå medarbetare gör saker tillsam-
mans och de sociala ordningar som blir ett resultat av dessa mellanmänsk-
liga aktiviteter. Här kan det vara frågan om normer och sociala värden som 
både utvecklar sig och som reproduceras under den aktuella samverkan 
kring den gemensamma grunden. Följden av detta är att implementering 
av kultur mångfald kan i egenskap av perspektiv hjälpa ansvariga ledare 
inom den enskilda arbetsorganisationen att i förhållande till en kontext-
bunden gemensam grund och i termer av jämlikhet och undvikande av dis-
kriminering utveckla en adekvat yttre lärandemiljö. En intressant fråga är 
hur detta kan gå till?

Implementering av kulturell mångfald i den enskilda 
arbetsorganisationen
En strategi som används för implementering av kulturell mångfald i den 
enskilda arbetsorganisationen är att konstruera olika program och poli-
cy. Muller och Haase (1994) har gjort en inventering av sådana program 
och policydokument. De skiljer mellan reaktiva och proaktiva strategier 
(se bilaga 1). Reaktiva strategier är tillmötesgående på så vis att de utgår 
från någon typ av regleringar, exempelvis lagar och personalrutiner. Pro-
aktiva strategier är handlingsorienterade i meningen av att de inriktas mot 
”anställdas interaktioner, utveckling och prestationer” (op.cit:420). Muller 
and Haase menar att genom ”att identifiera olika program och policy, kan 
vi förvissa oss om huruvida ledare som hyllar vissa ledningsprinciper också 
använder dem” (op.cit:420f). 

Det förekommer dock kritik mot mångfaldsprogram. Kärnan i kriti-
ken är att de många gånger konstruerats som ett top-down-fenomen, istäl-
let för bottom-up (Lynch, 1997b). Kritiken går ut på att programmen
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• i första hand ingått i en policyrörelse, dvs. varit ett top-down-feno-
men utan att bevis finns för att en implementering av dem resulterat 
i reducering av spänningar mellan grupper och ökad produktivitet 
eller kreativitet,

• varit riktade mot den vita manskulturen istället för sociala system 
och deras värden och normer,

• talat till den politiska och rättsliga världen istället för att stödja ut-
vecklingen av arbetsgrupper och konfliktlösning. Resultatet har bli-
vit vidmakthållen social kontroll och samhällelig stabilitet istället 
för en källa till social förändring,

• fixerat sig på grupper såsom ras/etnicitet och kön istället för att söka 
efter gemensamma nämnare bland individer.

Poängen i denna kritik är att implementeringsstrategier riktats mot 
förändring av sociala strukturer samtidigt som strategierna förbisett om-
ständigheter inom sociala system. Detta har medfört konsekvensen att 
såväl smågruppen som individen förblivit opåverkad och därmed osynlig.

Lynch (1997b) kritik kan överbryggas genom fokus på människors be-
hov. Problemet med behov är att de är “ komplicerade att definiera och 
svåra att mäta ” (Henderson, 1994:4). Konsekvensen torde bli att det är 
mycket svårt att förutsäga de olika typer av behov som individer eller grup-
per i en organisation kan tänkas ha. Därför kommer det också att bli svårt 
att utfärda precisa program- och policydokument för kulturell mångfald. 
Samtidigt finns det strukturella regler i form av lagar som arbetsmarkna-
dens aktörer ska följa med avseende på hänsynstaganden till vissa sam-
hällsgrupper. En väg att övervinna paradoxen att förutsäga speciella behov 
och att följa lagar för vissa grupper är att kombinera strukturella regler 
med behov som uppstår när människor arbetar tillsammans. Detta skul-
le göra det möjligt att kombinera ett bottom-up perspektiv med ett top-
down-perspektiv utifrån individers och arbetsgruppers behov.

Den gemensamma nämnaren för detta är ledare på olika organisations-
nivåer och det sätt varpå de förhåller sig till underordnade. Med ledare me-
nas all ledningspersonal från den absoluta toppen till den ledare som står 
lägst i rang (se Cox, 1994). Detta innebär att varje ledare i organisationen 
antas skapa miljöer som tar tillvara på och samordnar medarbetarnas spe-
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cifika kompetenser kring olika typer av gemensamma grunder. Cox menar 
att ledarskapet dessutom hänger samman med 

behovet av eldsjälar [champions] för mångfaldsaken som tar stark 
personlig ställning för behovet av förändring, uppför sig i linje med nöd-
vändiga förändringar och bidrar i arbetet med att föra organisationen 
framåt (op.cit:230). 
Utgångspunkten för detta är att ledare av pragmatiska skäl åstadkom-

mer en planmässig organisering av verksamheten så att samtliga medar-
betare anpassar sig till och verkar för organisationens huvud- och delmål. 
Målen utgörs i detta sammanhang av att aktivt och strategiskt verka för oli-
ka former av pluralism genom att medarbetarna, oavsett grupptillhörighet 
exempelvis kön, nationellt ursprung, ålder och befattning, tillåts ge uttryck 
för sina specifika förmågor och erfarenheter.

Detta betyder att implementering av kulturell mångfald medför att 
organisationens samtliga ledare behöver uttala ett tydligt organisatoriskt 
lärandemål i termer av avståndstagande från förekomsten av olika typer 
av maktrelationer, sociala homogeniteter och diskriminering (Omanović, 
2009). Det medför också att ledare på samtliga organisationsnivåer inte 
bara formulerar ett syfte utan också att de aktivt tar ansvar för skapandet 
av en lärandemiljö som strategiskt motverkar alla typer av förekommande 
diskriminering. Henderson (1994) menar att ledningen ”måste besitta en 
viss grad av sofistikering i att förstå” arbetares olikartade ”övertygelser och 
värden” (op.cit:10). Ledare måste, enligt Henderson,

• erkänna individuella skillnader,

• tillåta försvar av självet och

• acceptera snarare än enbart tolerera socialt och kulturellt olika ar-
betare.5

Detta ansvar ställer krav på att ledare förmår känna igen fördomar 
och stereotyper, samt att de är kompetenta att reda ut såväl uppenbar som 
subtil diskriminering. Mot bakgrund av Henderson (1994) behöver ledare 
också kunna identifiera strukturella motsättningar, konflikter och miss-
förstånd inom organisationen.

5  Det går att tolka Henderson (1994) som att han med acceptera menar ett positivt 
bejakande till skillnad från tolerans av ”något som vi anser oss ha goda skäl att kritisera” 
(Roth, 1996:35).
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Det går att illustrera behovet av en realisering av ovanstående tre punk-
ter med hjälp av ett empiriskt exempel från tidigare forskning. Kanter 
(1977) hörde en manlig arbetsledare säga till en kvinnlig anställd ”att han 
skulle vänta bortemot fem år innan befordran av en kompetent kvinna för 
att se om hon ’falls into marriage’” (op.cit:67). I andra sammanhang fick 
kvinnor veta att de inte kunde

erbjudas viktiga arbeten på grund av sitt familjeansvar: deras barn, 
om de var arbetande mödrar; ofödda barn och faran att de slutar vid 
graviditet, om de för tillfället är barnlösa (op.cit.). 

En kvinna som frågade sin chef om befordran möttes av motargumentet 
”Du kommer förmodligen att bli gravid” (op.cit.). Hon svarade då att han 
också sagt det för åtta år sedan och att hon ännu inte hade blivit gravid. 
Detta urval visar att det förekommer en allmän föreställning om att kvin-
nans huvudsakliga uppgift i första hand är kopplad till familjelivet. Exem-
plet ger värdefull kunskap om hur individuella skillnader inom och mellan 
könen negligeras och att kvinnor därmed blir diskriminerade.

Ledares ansvar för implementering av kulturell 
mångfald
Det finns övertygande likheter mellan Hendersons (1994) uppfattning och 
tidigare forskning om ledares ansvar i en arbetsorganisation. Likert (1961) 
hävdar följande:

En överordnad måste beakta underordnades erfarenheter och förvänt-
ningar /…/ försöka föreställa sig att själv vara i den underordnades 
skor och anstränga sig i att se saker som de underordnade ser dem /…/ 
[eller] utvecklingen av arbetsgruppsrelationer (op.cit:103f). 

Likerts syn på ledare kan uppfattas innebära att ledare bör besitta tre 
kompetenser att a) sköta fördelning av arbete, b) stödja grupper och c) er-
bjuda individen ett empatiskt bemötande. 

När det gäller de två första kompetenserna ryms de inom det som Li-
kert (1961) betecknar personalinriktade ledare. Innebörden i definitionen 
av den personalinriktade ledaren är att en sådan ledare kombinerar intres-
set för produktionsresultat och mellanmänskliga relationer med förmågan 
att påverka den sociala atmosfären i en för alla parter gynnsam riktning. 
Sådana ledare ”inriktar sig i första hand på de mänskliga problemen hos 
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sina underordnade och på att skapa effektiva arbetsgrupper med goda pro-
duktionsresultat” (Likert, 1961:15). 

Detta kan även kännas igen i innebörden i begreppet kulturell mång-
fald, men med tillägget att intresset för grupper inte begränsas till arbets-
grupper utan även omfattar mer överordnade hänsynstaganden, såsom 
exempelvis kön, etnicitet, nationalitet och religion. Ett exempel på denna 
typ av intresse finns hos Lauring (2009). Han redovisar forskning om hur 
social kategorisering och maktrelationer påverkar processer för att dela in-
terkulturell information och kunskap inom en organisation. Av resultatet 
framgår att det inte saknades sådan information eller kunskaper, men pro-
blemet var att veta var den fanns och att få användning för den.

Den tredje kompetensen ovan, empatiskt bemötande, kan förstås med 
hjälp av Susan Shott (1979). Hon ger beteckningen ”empati” en betydelse 
som omfattar både sympati och empati, men tillskriver dem två olika roll-
tagande innebörder. Den ena innebörden, vilken här betecknas som sym-
pati, är att ”känslor som vi skulle känna i den andres situation” och den 
andra innebörden, vilken betecknas som empati refererar till ”känslan av 
den känsla den andra personen känner” oberoende av ledarens egen känsla6 
(op.cit:1328). 

Skillnaden ligger i att i fallet sympati är inblandade parter förenade i ett 
känslotillstånd som ”vi” har. I detta tillstånd föreligger risken för en sam-
manblandning av vem känslan i grund och botten tillhör. Ett annat sätt att 
uttrycka det på är att en person smittas av någon annans känsla, oavsett 
om han eller hon vill det eller inte. Betydelsen av empati är att parterna 
är i grunden särskilda i ”din” och ”min” känsla. Empati utgör därför inget 
hinder för att båda kan förenas i en känsla, däremot vet åtminstone den 
ena parten vem som känslan i grund och botten hör hemma hos. Detta 
betyder att en person inte själv blir sorgsen för att denne delar en väns sorg. 
Däremot kan personen ifråga känslomässigt dela vännens sorgsenhet utan 
att helt förlora kontakten med sitt eget rådande känsloliv, vilket kanske 
inte alls präglas av sorg.

Det kan verka främmande att tillskriva empati ett avgörande värde för 
ledare, men egentligen är det inte så konstigt. Ledningsarbetet kommer, i 
takt med att enskilda anställda och arbetsgrupper blir alltmer självstän-
diga, sannolikt att få en mer erkänd servicebetonad innebörd. Med erkänd 

6  Kursiv stil i originalutgåvan.
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menas att ledningsarbetet alltid har varit inriktat mot service till under-
ställd, men det har funnits (och finns) olika meningar om hur ledarskap 
bör praktiseras för att uppnå önskvärd effektivitet (se exempelvis Beronius, 
1986, Herbst, 1971, Roethlisberger och Dickson, 1947 och Taylor, 1967). 
Ett annat sätt att uttrycka det på är att förmågan att förhålla sig empatiskt 
är en förutsättning för att kunna skilja en sakfråga från en personfråga.

Därför kan innebörden av det som Hochschild (1983) betecknar som 
”känsloarbete” (emotional labor) komma att få ökad betydelse för ledar-
skap och ledarskapsstilar som förknippas med implementering av kulturell 
mångfald. Känsloarbete handlar om att

frammana eller undertrycka känslor i syfte att behålla det utåtriktade 
ansiktsuttryck som producerar ett passande tillmötesgående av andra. 
/…/ Denna typ av arbete kräver en koordinering av tanke och känsla, 
och ibland utnyttjar det en del av självet som vi hedrar ett djup och en 
väsentlig del av vår personlighet (op.cit:7).

Poängen i detta är att ledare, som eftersträvar implementering av kul-
turell mångfald, behöver dels vara medvetna om sig själva och sina beteen-
den, dels lära sig att reflektera över hur de går tillväga för att bemöta olika 
individer och grupper. En oförsiktig läsning av ovanstående citat kan ge 
intryck av att Hochschild syftar på en ytlig form av ansiktsarbete, men det 
blir missvisande. Det går även att tolka henne som att det handlar om en 
(empatisk) kompetens som når djupt ner i den enskildes personlighet. 

Varför är då känsloarbete en viktig egenskap för ledare att bemästra? 
Svaret på den frågan går att finna på flera håll, se Kullén Engström (2009) 
ang. hälso- och sjukvård och Kern och Schuman (1984) ang. industri. Kern 
och Schuman menar att det har utvecklats ett subjektivt perspektiv på ar-
betare, som tillskriver arbetaren en personlighet med skiftande förmåga 
och mångfaldiga utvecklingsmöjligheter. Det senare grundar sig på arbe-
tarens förmåga till att uppleva självuppskattning och självaktning i sitt ar-
bete. Detta innebär att arbetaren skapar sig en identitet i arbetet som ligger 
till grund för dennes begrepp om sitt arbete.

Kern och Schuman (1984) använder begreppet ”social character” för 
att understryka en attitydutveckling som inbegriper kollektiva egenskaper. 
En poäng är att arbetsgruppen är den sociala enhet som idag utövar störst 
påverkan på socialt beteende. I detta ligger uppfattningen om en ny typ 
av arbetare vars effektivitet grundas i förmågan till ”reflektion, förståndig 
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och kritisk självständighet, beredskap inför det oväntade, någon som har 
tillräckligt förtroende för att direkt bli engagerad i arbetsprocessen, samt 
är oberoende” (op.cit:66). 

Avslutningsvis så definieras kulturell mångfald i litteraturen som en 
jämlik, systematisk och strategisk hantering av kunskaper, färdigheter och 
möjligheter hos individer med skilda sociala identiteter och grupptillhö-
righeter. Detta innebär en kontextbunden organisering av samarbete mel-
lan enskilda individer ur olika samhällsgrupper. Innebörden av kulturell 
mångfald är att det inte räcker med förekomsten av en blandning av kultu-
rella och sociala variationer inom en personalstyrka, utan denna blandning 
måste också ordnas utifrån en lärandemiljö som kombinerar rättvisa och 
organisatoriskt sett ändamålsenliga premisser.

Den kulturella mångfaldens bidrag till arbetslivet är att understödja en 
inriktning mot en gemensam grund som hjälper socialt heterogena grup-
per att momentant dela perspektiv. Detta ställer dock krav på att man i det 
enskilda fallet definierar den aktuella gemensamma grund som berörda in-
divider eller grupper ska vara riktade mot. Kulturell mångfald kan därför 
implementeras med hjälp av yttre miljöer som uppmärksammar männis-
kors behov, konstruerar organisatoriska mål, aktivt motverkar diskrimine-
ring och utövar ett ledarskap som bekräftar medarbetares både personliga 
och sociala sidor.
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Sociologisk teori och kulturell mångfald
Syftet med detta kapitel är att knyta kulturell mångfald till både en sam-
hällsutveckling i allmänhet och till en idealtypisk modell utifrån ett socio-
logiskt perspektiv.7 Det primära målet är att argumentera för att intresset 
för kulturell mångfald är en logisk följd av de förändringar som pågår i 
världen och de konsekvenser detta får för västerländska samhällen, särskilt 
de europeiska och därmed även det svenska. Det sekundära målet är att 
redovisa sociologiska och socialpsykologiska utgångspunkter som gör det 
möjligt att både förstå och förklara möjligheter och hinder för implemen-
tering av kulturell mångfald. Kulturell mångfald är inte en teori i sig självt 
utan behöver understödjas av teorier. Sådana teorier underlättar en för-
ståelse för och olika förklaringar till förhållanden mellan relevanta sociala 
sammanhang med kulturell mångfald. 

Sociala sammanhang ramar in förekommande  
sociala aktiviteter
Den övergripande teoretiska utgångspunkten har att göra med skillnaden 
mellan sociala sammanhang och de sociala aktiviteter som pågår inom 
dessa. Layders (1998) begrepp sociala sammanhang och social aktivitet an-
vänds här synonymt med Giddens (1984) begrepp social struktur och so-
cialt system. Sociala sammanhang kan förstås som mer eller mindre dolda 
ordningar för olika typer av lärande.

Sociala sammanhang [settings] är beroende av människor och deras 
sociala aktiviteter för sin kontinuitet eller varaktighet i socialt liv. Det 
betyder att det är social aktivitet (i allmänhet) som både producerar (i 
nuet) och reproducerar (över tid) sociala sammanhang i vilka denna 
aktivitet äger rum. Omvänt, social aktivitet äger alltid rum inom den 
omedelbara miljön av sociala sammanhang (och ett vidare socialt kon-
text) och har ingen existens utanför dem (Layder, 1998:157). 

7  I litteraturen förekommer det olika typer eller versioner av företeelsen mångfald (se 
t.ex. Lynch, 1997a). Då syftet i denna rapport är avgränsat till att utifrån ett utbildnings-
vetenskapligt perspektiv pröva mångfaldsidén på svensk arbetsmarknad görs inget försök 
att jämföra olika typer av mångfald med varandra. Här används rätt och slätt begreppet 
”kulturell mångfald”, vilket i detta sammanhang refererar till en jämlik, systematisk och 
strategisk optimering av kunskaper, färdigheter och möjligheter hos individer med 
varierande sociala identiteter och grupptillhörigheter.
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Det går att förstå innebörden av citatet med hjälp av ett introducerande 
exempel om vad lärande om mångfald kan antas föra med sig. Poängen 
med är att konstruera en miljö med arbetsorganisatoriska mål som tydligt 
ger uttryck för ett kontextbundet avståndstagande till diskriminering, ett 
erkännande av mellanmänskliga olikheter och en strategi för hur organisa-
tionsmålen ska uppnås. De yttre ramarna för målens giltighet kan definie-
ras i termer av sociala sammanhang, det vill säga lärandemiljöer. Det går 
att exempelvis slå fast att i de sammanhang där arbetsuppgifter fördelas 
och arbetsgrupper organiseras så ska ansvariga ledare/samordnare ta hän-
syn till och erkänna sådana olikheter som regleras i diskrimineringslagen 
(SFS 2008:567). Realiseringen av sådana hänsynstaganden nödvändiggör 
en systematisk organisering av de aktiviteter som arbetsgrupper eller en-
skilda individer ur olika sociala grupperingar ska utföra. 

Över tid antas den systematiska organiseringen av sådana aktiviteter 
prägla förhållandena inom arbetsstyrkan, arbetstillfredsställelse, personal-
omsättning, effektivitet och därmed produktiviteten. Detta kan i sin tur få 
betydelse för framtida beslut inom de sammanhang som arbetsuppgifter 
fördelas och arbetsgrupper organiseras. Det är här som reproduktion res-
pektive förändring av sociala sammanhang över tid kommer in i bilden.

Detta betyder att sociala sammanhang ska uppfattas som ”reproduce-
rade sociala omständigheter /…/ under vilka specifik social aktivitet äger 
rum” (Layder, 1998:157). I detta fall är socialt sammanhang synonymt 
med lärandemiljö och social aktivitet synonymt med lärande.

Den förhandenvarande aktiviteten har sin egen 

inre dynamik som hänger samman med deltagare och de meningar och 
verklighetskonstruktioner de förhandlar fram vilka skiljer sig från de 
reproducerade sociala positionerna, praxis och relationer som aggrege-
rats till att forma den grundläggande strukturen eller organiseringen av 
sammanhanget ifråga (Layder, 1998:157f).

Det går att uppfatta Layder som att social aktivitet är den nödvändiga 
förutsättningen för varje socialt sammanhang, samtidigt som aktivitet ger 
upphov till och vidmakthåller sammanhanget. Detta innebär att en för-
ändring av ett visst sammanhang förutsätter förändrade sociala aktivite-
ter. Poängen hos Layder (1998) är liksom hos Giddens (1984) att sociala 
sammanhang har sitt ursprung i och kan enbart utvecklas och bevaras via 
sociala aktiviteter. 
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Industrisamhället under förändring
Den grundläggande utgångspunkten för detta avsnitt är att den moderna 
och den postmoderna människan inte har förmågan att utifrån ändamåls-
enliga premisser till fullo lära sig hantera komplexa sociala relationer mel-
lan sig själv och sin omgivning. Innebörden av detta är att minst två indivi-
der eller grupper ofta har svårt att konstruera och/eller vidmakthålla (ett 
empatiskt) fokus på något utanför dem själva som de kan dela. Detta leder 
till att de istället uppmärksammar sig själva och varandra och då många 
gånger i negativa eller kritiska ”vi”- och ”dom”-grupper. 

Konsekvensen blir att såväl den enskilda individen som gruppen ofta 
behöver vägledning från en utomstående. Därmed understryks att beto-
ningen ligger på väg inte på ledning. I syfte att styrka denna utgångspunkt 
ägnas detta avsnitt åt en presentation av sociologiska makro- och mikro-
teorier som kan vara till hjälp för att finna en logisk koppling mellan sam-
hälleliga förändringar på makronivå och behov av strategiska lärandemil-
jöer för hantering av kulturell mångfald på mikronivå, exempelvis inom 
arbetsorganisationer.

De ändamålsenliga premisserna i detta sammanhang innefattar både 
en kollektiv och en personlig nivå. I båda fallen handlar det om tvånget 
att tillfredsställa vissa fysiologiskt betingade behov, exempelvis tillgång till 
mat, bostad, kläder, vatten, värme, etcetera (se Fromm, 1993/1943). Kon-
sekvensen är att oavsett om det är frågan om en global, lokal eller person-
lig angelägenhet så ställs människor inför komplexiteten att i förhållande 
till både natur och andra människor tillfredsställa såväl gemensamma som 
personliga behov. Innebörden av detta är att det finns både kollektiva och 
personliga (ändamålsenligt grundade) motiv för att människor går till job-
bet eller på annat sätt engagerar sig i något kollektivt delat.

En viktig fråga är vad som är karaktäristiskt för den moderna respek-
tive postmoderna människan? Ett sätt att besvara frågan är att undersöka 
det som skapas av människan och som i sin tur präglar henne, nämligen 
samhället i vid mening. Den i detta sammanhang aktuella utgångspunk-
ten är teorier om reflexiv modernisering. Sådana teorier grundas på upp-
fattningen att dagens sociala och naturliga världar genomsyras av reflexiv 
mänsklig kunskap. Med reflexiv kunskap menas att ” ju mer samhällen mo-
derniseras desto mer förmår agenter (subjekt) förvärva förmågan att reflek-
tera över existentiella sociala förhållanden och att på så vis förändra dessa 
förhållanden” (Beck, 1994:174). 
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Människan har under mycket lång tid varit förmögen att reflektera och 
planera, men det innebär inte att människan varit lika flitig med att för-
verkliga sina planer, som att konstruera dem. Det finns därför anledning 
att diskutera innebörden av förändring utifrån två perspektiv, dels utifrån 
relationen mellan individ och samhälle, dels utifrån relationen mellan 
människa och natur. Anledningen är att dessa perspektiv sannolikt hänger 
ihop likt olika sidor av ett och samma mynt.

Förändringsperspektivet utifrån relationen individ-samhälle
Det går att hos Fromm (1993/1943) finna belägg för människors tendens 
att undvika ett ansvarstagande för förändringar utifrån självständiga pre-
misser. Förändring är här synonymt med lärande. Fromm menar att män-
niskan, eller individen som han uttrycker det, har en tendens att successivt 
lösgöra sig ”från sina ursprungliga förankringar” och denna process kallar 
han ’individuation’ (op.cit:24). Begreppet refererar till individens frigörelse 
från såväl sin moder som sociala grupptillhörigheter och naturen i stort.

Eftersom individuationsprocessen består av två motsättningsfyllda si-
dor har den en dialektisk karaktär, det vill säga ena sidan står i motsats till 
den andra. Den ena sidan utgörs av att människor ”blir mera oberoende, 
hänvisade till sig själva och kritiska”, kort sagt jaget blir starkare (Fromm, 
1993/1943:77). Den andra sidan är att människor ”blir mera isolerade, en-
samma och ängsliga” (op.cit.). Konsekvensen av detta är att medvetenheten 
om den egna ensamheten i förhållande till omvärlden ökar; det är detta 
som Beck (1994) betecknar reflexivitet. När individualiteten väl är upp-
nådd kan människan uppfattas stå ”ensam ansikte mot ansikte med värl-
den i all dess makt och farlighet” (Fromm, 1993/1943:28). Motsvarande 
innebörd finns i förhållandet mellan sympati och empati. Sympati grundar 
sig på en sammanblandning mellan ’ jag’ och ’du’, medan empati represen-
terar ett särhållande av ’ jag’ från ’du’.

Insikten om denna åtskillnad och ensamhet kan övergå i ”impulser 
att ge upp sin individualitet, att övervinna känslan av ensamhet och van-
makt genom att helt smälta samman med miljön” (Fromm, 1993/1943:28). 
Fromm, som har ett psykologiskt perspektiv, menar att man kan ”förstå 
kraftspelet i det sociala skeendet” genom att ”förstå kraftspelet i de psyko-
logiska processer som avspeglas i individen” (op.cit:7). Det intressanta med 
Fromm, i detta sammanhang, är inte hans utgångspunkt i människans psy-
kiska varande, utan om synen på människans individuationsprocess. Det 
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är i denna process som individens oförmåga att lära sig hantera komplexa 
sociala relationer riskerar att aktualiseras. Komplexiteten ligger i att på ett 
flexibelt sätt röra sig mellan att i den ena sidan vara jag-stark och vi-svag 
och å den andra sidan vara jag-svag och vi-stark.

Den slutsats man kan dra av individuationsprocessen är att individen 
står inför valet att söka friheten (individuation) eller att förlora sig själv 
(sammansmältning) i förhållande till specifika sociala sammanhang och 
sociala aktiviteter. Detta betyder att en medarbetare som exempelvis und-
viker ett aktivt ansvarstagande (individuation) för sitt personliga lärande 
sannolikt är angelägen om att tillhöra en eller flera grupper (samman-
smältning), vill bli ledd av andra, söker stabilitet och lägger inte så stor vikt 
vid eget engagemang i olika sakfrågor. 

Förändringsperspektivet utifrån relationen natur – människa
Beck, Giddens och Lash (1994) har ett annorlunda perspektiv på föränd-
ring än Fromm (1993/1943). Det finns dock både skillnader och likheter i 
de argument som respektive författare använder. 

Beck (1994) menar att reflexiv modernisering refererar till ”möjligheten 
till en kreativ (själv-) förstörelse” av industrisamhällets hela epok (op.cit:2). 
Västvärldens modernisering utgör ett segertåg som leder fram till denna 
förstörelse. Vidare så menar han att detta sker ”utan föregående explosiv 
revolution, förbi politiska debatter och parlamentariska beslut” (op.cit:2). 
Det är utan tvekan en tendens till ett mycket obehagligt scenario som Beck 
lyfter upp ett varnade finger för. Han menar att detta föder ett risksam-
hälle, vilket refererar till ”en utvecklingsfas i det moderna samhället där 
sociala, politiska, ekonomiska och individuella risker i allt högre grad ten-
derar att undgå övervakande och skyddande institutioner i industrisam-
hället” (op.cit:5).

Konsekvensen av detta är en individualiseringstendens i samhället (jmf 
Fromms (1993/1943) individuationsprocess), vilket betyder att individen 
blir alltmer beroende av sin egen förmåga att ta hand om och hålla sam-
man sig/sitt själv (Beck, 1994:13). Hos både Beck och Fromm handlar det 
om att individen primärt måste förlita sig på sig själv. Poängen i detta är 
att reflexivitet refererar till a) en struktur där den ”sociala aktören frigjord 
från tvång i den sociala strukturen reflekterar över regler och resurser hos 
sådana strukturer”, det vill säga reflekterar över sina sociala existensvillkor 
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och b) ”själv-reflexivitet där den sociala aktören reflekterar över sig själv” 
(Lash, 1994:115). 

Både Becks och Lashs resonemang påminner i mycket hög grad om 
Fromms argumentation. Det som möjligtvis skiljer Beck och Lash från 
Fromm är att de förra underförstår att aktörer inte tidigare varit lika ut-
satta som de nu är och kommer att vara i framtiden. Detta kan dock med 
utgångspunkt i Fromm ifrågasättas. Mot bakgrund av Fromm går det dra 
slutsatsen att åtminstone den enskilde individen eller gruppen alltid har 
varit utsatt för ensamhet, tvivel, maktlöshet och eventuellt vanmakt. Beck, 
Giddens och Lash (1994) kan uppfattas föra motsvarande resonemang om 
det moderna samhället, men om egenskaper hos industrisamhället och 
inte grupper eller enskilda individer. Det är här som de har sitt viktigaste 
bidrag jämfört med Fromm, nämligen bestämningen av en annorlunda 
analysnivå. Likheten med Fromm ligger således i identifikationen av re-
flexivitet. En väsentlig skillnad utgörs av Becks tes om ett risksamhälle, 
vilket är mer kärnfullt än reflexivitetsbegreppet i sig. Fromm talar inte 
om ett risksamhälle, utan om kärlek till arbete och det fria livet respek-
tive flyktmekanismer hos gruppen eller den enskilde individen. Det, i detta 
sammanhang, centrala hos samtliga författare är att individuationsproces-
sen föder en hög grad av osäkerhet, vilket i sin tur väcker ett behov av att 
var och en blir sin egen expert i såväl det privata som det offentliga livet (se 
exempelvis Giddens, 1994a:59). 

Beck ser mycket allvarligt på dessa förändringar. Han säger att ” ju mer 
moderniseringen av det moderna samhället fortskrider, desto mer upp-
löses, konsumeras, förändras och hotas grunderna för industrisamhäl-
let” (Beck, 1994:176). Vidare så menar han att detta pågår avsiktligt men 
utan reflektion och bortom kunskap och medvetande. Resultatet kan bli 
ambivalens, det vill säga ”reflexiv modernisering kan leda till reflexion på 
själv-upplösningen och inre faror [self-endangerment] hos det industriella 
samhället” (op.cit:177). Det betyder att kärnfulla delar av det som Fromm 
tillskriver gruppen och den enskilde individen på 1940-talet, kan Beck, 
Giddens och Lash uppfattas föra fram om industrisamhället från och med 
1990-talet, nämligen reflexivitet, risk för självupplösning och inre faror.

Sammanfattningsvis är det grovt uttryckt möjligt att urskilja parallel-
ler mellan Fromm och Beck, Giddens och Lash, men med hänsyn tagen 
till skilda analysnivåer. Där Fromm använder begreppet ”individuation” 
på individnivå, använder Beck begreppet ”reflexiv modernisering” på sam-
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hällsnivå. När Fromm pekar på valet mellan individuation och samman-
smältning redovisar Beck tesen om ett ”risksamhälle”. Det är spänningen 
mellan dessa sidor; individuation och sammansmältning å den ena sidan 
och reflexivitet och risk å den andra sidan som är relevant för kombinatio-
nen av lärandemiljöer och kulturell mångfald.

Flexibilitet mellan individuation och sammansmältning
Eftersom individuationsprocessen består av två motsättningsfyllda sidor 
har den en dualistisk karaktär, vilket innebär att den ena sidan står i mot-
sats till den andra. Dualism behöver dock inte handla om ett antingen eller 
hos en och samma person, utan om ett både och men i olika sammanhang 
och situationer. 

Enligt Zerubavel (1991) är det teoretiskt möjligt att identifiera tre ty-
per av föreställningar i människors tänkande; rigida, gränslösa och flexibla. 
Dessa kommer till uttryck inom eller överskrider gränserna för tid, rum 
och meningsbärande sammanhang. Gränser skapas då man bestämmer sig 
för hur någonting ska förstås. “Att definiera något är att markera dess grän-
ser, att omge det med ett mentalt staket som skiljer ut det från allt annat” 
(Zerubavel, 1991:2). 

Zerubavels (1991) syn på gränsarbete gör det möjligt att identifiera 
aspekter som är särskilt betydelsefulla för individuationsprocessen inom 
en given arbetsorganisation. Sådana aspekter kan vara relaterade till a) 
skillnader i organisationen, arbetsstyrkan eller arbetsgruppen och b) till 
relationer inom personalgruppen i stort. Värdet i dessa aspekter ligger i att 
skilja på förklaringar till hantering av kulturell mångfald i olika organisa-
toriska sammanhang.

Det rigida tänkandet handlar om en överdriven tro på möjligheten att 
entydigt skilja ut individuation från sammansmältning. En sådan uppfatt-
ning innebär ett envist fasthållande till individuation eller till samman-
smältning. 

Det gränslösa tänkandet är de rigida föreställningarnas motsats. 
Gränslöst tänkande sammanblandar individuation och sammansmältning 
på ett sätt som gör det svårt att bestämma vad som skiljer det ena från 
det andra. I ett gränslöst tillstånd skulle medarbetaren uppleva stunder av 
betydelselöshet och kluvenhet inför individuation och sammansmältning.

Människor måste dock inte välja mellan rigida och gränslösa mentala 
tillstånd. Båda föreställningarna kan förenas i ett flexibelt tänkande som 
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präglas av en förmåga att vara både och. En sådan förmåga understryker 
det tvetydiga. För att förstå vad saker och ting är eller vad de hör samman 
med är det nödvändigt att relatera föreställningen ifråga till ett specifikt 
sammanhang. Någon kan praktisera individuation inom ramen för ett 
sammanhang eller en situation, medan han/hon föredrar sammansmält-
ning vid ett annat tillfälle.

Innebörden av ett flexibelt förhållningssätt är den informella kompe-
tensen att i olika organisatoriska sammanhang aktivt växla mellan indi-
viduation och sammansmältning, beroende vad som kan anses vara mest 
passande i den aktuella situationen.

Möjliggörande aspekter för kulturell mångfald
Den komplexitet som åsyftas i detta avsnitt går bortom etnicitets- och na-
tionalitetstillhörigheter. Det betyder att begreppet kulturell mångfald får 
en mycket vid, nästintill gränslös, innebörd. Detta framgår särskilt tydligt 
hos Hopkins (1997) som urskiljer följande övergripande socialt generali-
serad homogenitet; geografisk lokalisering, kulturell identifikation, kön, 
religion eller motsvarande, språk, funktionsnedsättning, sexuella pre-
ferenser och ålder. Förutom dessa överordnade homogeniteter används 
kulturell mångfald ofta även i termer av för arbetsmarknaden mer socialt 
signifikanta homogeniteter, exempelvis formell kompetens i termer av ut-
bildning, befattning och yrke. Utöver gruppfaktorer uppmärksammas in-
formella kompetenser såsom kroppslig förmåga och personliga preferenser 
i termer av kommunikationsstil, etcetera. Detta innebär att idén om kultu-
rell mångfald inte enbart sträcker sig bortom etnicitet och kön, utan också 
bortom den svenska diskrimineringslagens (SFS 2008:567) riktmärken.

Ett särskilt intressant område är hur dessa komplexiteter hanteras 
inom konkreta organisationsmiljöer: Leder de till förvirring och frustra-
tion eller medför de fruktbara reflexioner över omgivande förutsättningar 
och interna omständigheter?

Den sammanlagda konsekvensen av samhällets förändring är att verk-
samheten i en arbetsorganisation troligtvis kommer att betraktas som en 
ständigt pågående lärandeprocess, där arbetsorganisationen i sin helhet 
och dess ledare har till uppgift att strategiskt och organiserat integrera 
medlemmar i olika grupper på ett för verksamheten fruktbart sätt (se bl.a. 
Henderson, 1994, Herriot och Pemberton 1995, Lynch 1997b, Prasad och 
Mills, 1997, Robinson och Dechant, 1997). 
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Inom en arbetsorganisation går det sannolikt att urskilja tre typer av 
lärandemiljöer i form av moraliska hänsynstaganden vid integration av or-
ganisationsmedlemmar, vilka inte ska uppfattas helt utesluta varandra. 

Det ena utvecklas som en konsekvens av det som Giddens (1994b) be-
nämner ”generative politics”. Överfört på en arbetsorganisation innebär 
denna typ av hänsynstagande att organisationen tillhandahåller material 
och goda förutsättningar som stöd för de självständiga beslut och åtgärder 
som individer och grupper behöver vidta. I övrigt är det upp till individer-
na och grupperna att i stort sett sköta sig själva. Det går att benämna detta 
som en lärandemiljö i termer av liberal individualism, då det gäller för var 
och en att förvalta resurserna för att få ”saker att hända” (op.cit:15). Det vill 
säga en form av individualiserat ansvarstagande i arbetet.

Den andra typen av moraliskt hänsynstagande omfattar en lärandemil-
jöer med aktörer som enligt Giddens (1994b) har en insiktsfull ”förståelse 
av sin egen känslomässiga framtoning och som kan kommunicera effektivt” 
(op.cit:16). Detta är ett mycket intressant hänsynstagande som kan komma 
till uttryck på två sätt. Det ena sättet är aktörens kommunicerbarhet, det 
vill säga förmågan att föra ett personligt samtal och till vilket det går att 
använda begreppet hög eller låg grad av ”sociabilitet” (se även Augustsson, 
2001). Hög grad av sociabilitet motsvarar en, enligt de inblandade parter-
na, god förmåga att föra ett personligt samtal. Det betyder att värderingen 
av vad som är hög respektive låg grad varierar från den ena verbala inter-
aktionen till den andra. Förtjänster med en god förmåga att föra ett per-
sonligt samtal framgår i en studie av en gruppbaserad arbetsorganisation 
på svensk arbetsmarknad (se Augustsson, 1996). Det andra sättet hänger 
samman med förmågan att ställa sig själv åt sidan genom att fokusera den 
”andres” omständigheter i arbetet (eller livet). Med hänvisning till Bauman 
(1989) kan detta innebära förväntningar på att såväl ledare som kollegor 
ska axla den ”den moraliska plikten” om ”det grundläggande mänskliga 
ansvaret för den Andre” (op.cit:271). Lash (1994:144) benämner detta ”ra-
dikal individualism”. 

Lash (1994) är kritisk mot både liberal och radikal individualism. Han 
menar istället att rutiner i vardagen bygger på ”delade meningar” som i 
sig konstituerar lärandemiljöer som inkluderar tillhörigheten till ett ’vi’, 
i termer av sociala fält (op.cit:144, 162ff). Det är här som det tredje hän-
synstagandet aktualiseras. I en organisation torde poängen ligga i att syn-
liggöra det gemensamma, exempelvis praxis i relationer inom och mellan 
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olika grupperingar. Detta kan begreppsliggöras som ”kollegial samverkan”. 
En sådan samverkan kan uppfattas överensstämma med ledningsstrategier 
för kulturell mångfald som används i USA. Där finns ledare som under-
stryker vikten av att utveckla den gemensamma grunden mellan individ 
och befattningsgrupper.

Det går att uppfatta ”den gemensamma grunden” som synonym med 
det som Watson (2001) skriver om att leda en organisation med hjälp av 
kultur. Watsons syn på ledning är att det går ut på att ”leda en organisation 
så att olika människor som vill få ut någonting från den kommer att fort-
sätta stödja den på ett sätt som gör det möjligt att garantera organisatio-
nens framtida existens” (op.cit:10). Han menar dessutom att ledning är en 
okomplicerad process, som dock inte behöver vara lätt att utföra. Proces-
sen kan bli nog så sammansatt eftersom den har att göra med människor 
som är olika varandra.

Ett av Watsons budskap är att alla människor är ledare, alla kämpar 
med att hantera, att leda och att forma sina öden (Watson, 2001:12). Inne-
börden av detta är att man snarare bör överväga att leda en organisation via 
kultur än via extern kontroll, nära relationer och strategiska mellanmänsk-
liga utbyten. Detta går att tolka som att eftersom det inte är möjligt att veta 
vad som kommer att ske får man räkna med förvirring, osäkerhet och ett 
möjligt kaos, istället för tydlighet, självklarheter och rationalitet. 

Det går att uppfatta Watsons syn på kaos som att det är det som ord-
ning kommer ur. Han tycks uppfatta kaos som synonymt med planlöshet 
med ett visst drag av illavarslande meningslöshet (Watson, 2001:22, 23). 
Resonemanget kan uppfattas gå ut på att allt det som man som enskild 
individ inte kan finna någon ordning i kan betraktas som kaos. För att 
bringa ordning i kaos behöver vi ha ett kulturellt raster av något slag, som 
vi lägger över det kaotiska. Det som passerar genom rastret är det som kan 
kallas ordning. 

Mot denna bakgrund blir det intressant att väcka frågan: Vad är egent-
ligen ledning? En mycket viktig utgångspunkt som Watson (2001) slår fast 
är att ledning är att utföra så kallat organisationsarbete, vilket referera till 
att ledare leder organisationer för att göra det möjligt för organisationerna 
att leva vidare (op.cit:31). Det betyder att ledning i detta sammanhang är 
att ansvara för att organisationen över tid utvecklar en yttre lärandemiljö 
för kulturell mångfald i sin helhet och inte enbart inom begränsade an-
svarsområden.
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Sammanfattningsvis kan ingen av de tre ovanstående typerna av mora-
liska hänsynstagandena sägas utesluta varandra. Samtliga kan, åtminstone 
i teoretisk mening, komma till uttryck hos en och samma aktör men i olika 
sammanhang och situationer. Fortsättningsvis betraktas liberal individua-
lism, sociabilitet, radikal individualism och kollegial samverkan som fyra 
idealtyper för möjliggörande av kulturell mångfald.

Hindrande aspekter för kulturell mångfald
Ett viktigt begrepp i detta sammanhang är omtraditionalisering [detradi-
tionalization]. Innebörden av begreppet är att traditioner förändrar status 
(Beck, Giddens och Lash, 1994:vi). Poängen är att traditioner inte försvin-
ner eller upphör, utan de ifrågasätts och omvandlas. Särskilt viktigt är det 
författarna benämner modernitetens ’gömda skikt’, det vill säga att berörda 
traditioner medverkar till att ”könsroller, familjen, lokalsamhällen och an-
dra aspekter av det sociala vardagslivet, blir blottlagda för insyn och samtal 
i den offentliga debatten” (op.cit:vii). Giddens (1994a) uppfattar tradition 
som ett medium för personlig och kollektiv identitet som står för mening 
och varaktighet över tid (op.cit:80). Vidmakthållandet av personlig identi-
tet (individuation) är en förutsättning för trygghet [ontological security] i 
förhållande och tillit till vidomfattande sociala identiteter (sammansmält-
ning). 

Sammantaget bör detta innebära att det av tradition inlärda som ifrå-
gasätts och omvandlas kan uppfattas som ett hot mot såväl den personliga 
som den kollektiva identiteten.

I detta sammanhang är det värdefullt att ha Fromms (1993/1943) bud-
skap i åtanke, vilket innebär att självständighet (individualitet) kan leda 
till antingen frihet i termer av kärlek till arbete (lärande) och livet, eller 
till olika typer av flyktmekanismer. Fromm skiljer mellan tre övergripande 
former av flyktmekanismer, vilka kan gälla för såväl grupper som individer; 
auktoritär hållning, destruktiv hållning och automatisk likformighet.

Flyktmekanismen auktoritär hållning handlar om ”…benägenheten att 
uppge sitt eget individuella jags självständighet och låta sitt jag uppgå i 
något annat utanför det för att ernå den styrka som individen själv sak-
nar” (Fromm, 1993/1943:103f). Denna flyktmekanism visar sig genom två 
framträdande tendenser, masochism och sadism.

Masochistiska tendenser kommer ur ”känslor av underlägsenhet, makt-
löshet, obetydlighet” (Fromm, 1993/1943:104). Det kan handla om att
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• undervärdera sig själv

• underkasta sig yttre makter

• benägenhet att skada sig själv

• tillfoga sig själv lidande

Fortsättningsvis begreppsliggörs masochistiska tendenser som ett in-
slag av ”asketism”, vilket refererar till att man ställer sig själv åt sidan och 
på så vis riskerar att ge upphov till självförsakelse till förmån för andra eller 
något annat. 

Sadistiska tendenser karaktäriseras av raka motsatsen till de asketiska 
(Fromm, 1993/1943:105). Dessa kan bestå i 

• att göra andra beroende av sig

• att exploatera andra, utnyttja dem, bestjäla dem, rycka hjärtat ur 
kroppen på dem

• en önskan att få andra att lida eller att se dem lida.

De sadistiska tendenserna kommer i fortsättningen att begreppsliggö-
ras som ”regelstyrning”, vilket innebär att man i egenskap av regelryttare i 
första hand prioriterar regler, ordningen, etcetera. och på så vis låter saken 
gå före personen eller gruppen.

Den destruktiva hållningen präglas av målet att ”förinta sitt föremål”. 
Grunden ligger i ”oförmågan att uthärda den individuella maktlösheten 
och isoleringen” (Fromm, 1993/1943:132). Fromm syftar på en destruktiv 
tendens som ständigt lurar i bakgrunden och bara ”väntar på ett tillfälle 
att komma till uttryck” (op.cit:133). Vidare menar han att den kan visa 
sig genom hämningar av olika slag. Därtill kan den destruktiva hållningen 
växla hos olika individer och komma till uttryck i olika grader av intensi-
tet. Den destruktiva hållningen kommer att begreppsligörs som en form 
av ”terminatorskap”, där en terminator tenderar att visa upp en likgiltighet 
inför andra, det vill säga en form av oförståelse eller cynism.

Mekanismen automatisk likformighet anser Fromm (1993/1943) till-
grips av ”majoriteten av normala människor i det moderna samhället” (op.
cit:137). Mekanismen går ut på att ”individen upphör att vara sig själv”, 
vilket betyder att han eller hon framstår som, bildligt talat, en social kame-
leont (op.cit.). Uttrycket social kameleont kommer inte från Fromm, men 
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dess innebörd av villkorslös social anpassning kan härledas ur Fromms be-
skrivning av automatisk likformighet. Den sociala kameleonten är en per-
son som ”helt och hållet antar den personlighet som erbjuds honom [eller 
henne] av omgivningens beteendemönster och blir precis sådan som alla an-
dra och som de väntar sig att han [hon] ska vara” (Fromm, 1993/1943:137). 
Konsekvensen blir att en sådan person uppfattar att skillnaderna mellan 
omvärlden och jaget upphör, vilket för med sig att ”den medvetna fruktan 
för ensamhet och maktlöshet” hålls i schack, eller som Fromm menar, upp-
hör.

I fortsättningen används begreppen asketism, regelstyrning, ter-
minatorskap och social kameleontism som dimensioner hos Fromms 
(1993/1943) begrepp ”flyktmekanismer”. Syftet är att försöka förklara 
vad som kan komma till uttryck bland grupper och individer inom en viss 
lärandemiljö. Målet är att anknyta begreppen till det Beck, Giddens och 
Lash (1994) skriver om med avseende på inre faror inom industrisamhället.

Sammanfattningsvis kan man säga att traditioner lever kvar men i för-
ändrad form. Förväntningar på kreativa initiativ förskjuts alltmer i riktning 
mot den enskilde individen. Denna förskjutning leder till en ökad osäker-
het med viss risk för uppkomsten av sådana hinder som utmärker asketism 
(självförsakelse), regelstyrning (dominans), terminatorskap (likgiltighet 
inför andra) och social kameleontism (underkastelse). Under denna fas av 
omtraditionalisering hörs röster från två läger; de som förespråkar exklu-
dering (”individuation”) och de som föredrar inkludering (”sammansmält-
ning”) av sociala och kulturella olikheter i samhället. Det är i detta sam-
manhang som det ena lägret exempelvis efterfrågar restriktiv invandring 
medan det andra lägret förespråkar ökad pluralism och mångfald.

Den kulturella mångfaldens möjligheter och hinder 
som idealtyper för hantering av tidsbundna mellan-
mänskliga relationer
Innebörden av ovan beskrivna möjliggörande och hindrande aspekter för 
kulturell mångfald kommer att användas som en utgångspunkt för ana-
lysen av mellanmänskliga relationer inom ramen för olika lärandemiljöer. 
Detta görs med stöd av Webers begrepp ”idealtyp”. En sådan användning 
gör det möjligt att presentera kulturell mångfald som en tidsbunden ideal-
typisk normativ utgångspunkt.
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Enligt Lundquist (1983) kan en idealtyp konstrueras ”genom en ensi-
dig renodling /…/ av någon eller några aspekter /…/ och genom att under 
dessa inordna en samling enskilda företeelser – mer eller mindre verkliga – 
till en enhetlig teoretisk konstruktion” (op.cit:XXIV). Själv skriver Weber 
så här:

En idealtyp bildas av den ensidiga betoningen av en eller flera per-
spektiv och genom en syntes av ett stort antal diffusa, diskreta, mer 
eller mindre närvarande, och ibland frånvarande konkreta enskilda 
fenomen, som arrangeras enligt dessa ensidigt betonade perspektiv i 
en sammanslagen analytisk konstruktion /.../. I sin begreppsmässiga 
renhet, kan inte denna mentala konstruktion / ... / hittas empiriskt 
någonstans i verkligheten. Det är en utopi (Weber, 1994:264).

I detta sammanhang genomförs den analytiska konstruktionen utifrån 
ovan nämnda möjliggörande och hindrande aspekter för kulturell mång-
fald. Teorin redovisas i matris 2, nedan.

I matris 2 presenteras ett försök till integrering av post-traditionella 
dimensioner och olika analysnivåer för kulturell mångfald. I de celler där 
det finns ett snedstreck (/) skiljs på möjligheter före och hinder efter sned-
strecket för kulturell mångfald.

Ordningen i matrisen följer inte dispositionen i tidigare avsnitt om möj-
ligheter och hinder för kulturell mångfald. Skälet till omdisponeringen är 
att konstruera en matris som går från en abstrakt mot en konkret lärande-
miljö i de kolumner som löper från vänster till höger, och från ett yttre till 
ett inre innehåll i själva lärandet uppifrån och ner. Det är dock inte möjligt 
att bestämma några tydliga gränser mellan innehållet i olika celler. Cel-
lernas innehåll ska därför uppfattas som både delvis gränsöverskridande 
och komplementära varför man kan påstå att matrisen är ett försök att 
synliggöra ett mycket komplext förhållande mellan kulturell mångfald, lä-
randemiljöer och lärande 
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Matris 2: Integrering av post-traditionella analysnivåer och dimensioner för 
hantering av kulturell mångfald, lärandemiljöer och lärande.
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Matris 2 ska förstås på följande sätt. Den liberala individualismens er-
bjudande av material och goda förutsättningar kan ställas mot den aukto-
ritära hållningens sadistiska tendens, till exempel i form av regelryttarskap 
genom en prioritering av regler, ordning, etcetera. framför personer eller 
grupper. Sociabilitetens effektiva kommunicerbarhet kan relateras till au-
tomatisk likformighet i termer av social kameleontism som i sin tur kan 
visa sig i bristande eller utebliven kommunikation. Den radikala indivi-
dualismens fokus på andra kan kontrasteras mot terminatorskap i form av 
oförståelse för andra, cynism, etcetera. Slutligen, kan den kollegiala sam-
verkans gemensamma grund ställas mot den auktoritära hållningens ma-
sochistiska tendens till ett tillbakadragande från en sådan grund i form av 
asketism och självförsakelse. Detta betyder att ovanstående matris möjlig-
gör en komplex analys av såväl möjligheter som hinder för kulturell mång-
fald.

Det är viktigt att relativisera den ovan beskrivna dualismen. Zeruba-
vels (1991) teori om gränsarbete gör det möjligt att ta hänsyn till flexibla 
förhållningssätt till kulturell mångfald bland ledare och medarbetare. Ett 
flexibelt förhållningssätt inbjuder till en dialektik mellan ovan nämnda 
möjligheter och hinder. Det betyder att även en växling mellan möjligheter 
och hinder för kulturell mångfald inom ramen för ett givet organisatoriskt 
sammanhang kan leda till det ena eller det andra.

Frågan är vad man utifrån sociologisk och socialpsykologisk teoribild-
ning och perspektivet kulturell mångfald kan vänta sig att finna för rela-
tioner mellan yttre miljö och den lärandes användning av denna miljö i en 
arbetsorganisation. Det initiala lärandet med utgångspunkt i implemente-
ring av kulturell mångfald ligger i att stärka medvetenheten om förekom-
sten av olika typer av variationer i personalgruppen, både hos den enskilde 
individen och i dennes grupptillhörigheter. Implementering av kulturell 
mångfald bygger på lärandet av en aktiv syn på medarbetarna och en ut-
vecklad syn på ledarskap i termer av förebilder, insiktsfullhet i individers 
och gruppers egenskaper, förmåga att kommunicera och att vara känslo-
mässigt receptiv utan att glömma bort organisationens syfte och mål. 
Detta behöver inte utesluta hänsyn till maktrelationer i termer av över- 
och underordning inom den aktuella organisationen i sin helhet och inom 
dess delar. Sådana relationer är i stort sett alltid relevanta inom ramen för 
olika typer av mellangruppsrelationer (se exempelvis Augustsson, 2009). 
En väl planerad och systematisk realisering av en lärandemiljö som gyn-
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nar inlärning av och kompetensutveckling i kulturell mångfald resulterar 
förhoppningsvis i ökad arbetstillfredsställelse som i sin tur både kan stärka 
produktiviteten och minska otrivsel, sjuktal och personalomsättning. 
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Metod
I detta kapitel redovisas urvalsförfarande, datainsamlingsmetod och ana-
lytiskt tillvägagångssätt. Rapporten bygger på två (multipla) fallstudier, ett 
sjukhus och en bilfabriks lärandemiljö, om förutsättningar för att imple-
mentera kulturell mångfald (Yin, 1994:39). Argumenten för att använda 
fallstudier är att det handlar om ett samtida fenomen i arbetets vardag 
och att gränserna mellan fenomenet kulturell mångfald och dess lärande-
miljöer är oklara (Yin, 1994:13). De två lärandemiljöerna omfattar i sin 
tur vardera fyra analysenheter; organisation, ledarskap, arbetsstyrka och 
arbetsgrupp (Yin, 1994:39). 

Anledningen till att använda multipla fallstudier ligger i strävan efter 
att samla in datamaterial som gör det möjligt att analysera förutsättningar 
för att implementera kulturell mångfald utifrån skilda premisser. Tanken 
är att denna typ av data stärker resultaten på ett mer övertygande sätt, jäm-
fört med om endast en viss typ av lärandemiljö skulle ha använts. 

Skälet till att använda fyra analysenheter utgår från den ursprungliga 
idén att det finns en horisontell koppling mellan olika analysenheter inom 
varje lärandemiljö. I efterhand kan dock detta ifrågasättas. Sjukhusets un-
derordnade organisationsenheter framstår som mer oberoende (holistiska) 
av varandra än vad som är fallet i bilfabriken. Det betyder att sjukhuset 
som organisation bör uppfattas som mer differentierad än bilfabriken, vil-
ket är en skillnad som motiverar användningen av två fallstudier.

Rapporten omfattar samtalsintervjuer som genomförts på ett sjukhus 
och i en bilfabrik. Intervjuerna gjordes mellan april och augusti i bilfabri-
ken och maj och november på sjukhuset under 1998. Det fanns två syften 
med att genomföra intervjuer. Det första var att följa upp de uppgifter som 
var ett resultat från tidigare analyser av ett personalstatistiskt och ett en-
kätmaterial från samma verksamheter (se Augustsson, 2000). Det andra 
syftet var att erhålla primär information angående ledares uppfattningar 
om olika identitetsgruppers ställning i respektive organisation.8 Här in-
kluderades även frågor om olika identitetsgruppers framtida befordrings-
möjligheter.

8  Begreppet ”identitetsgrupp” refererar till de grupper som individer i organisationen 
tillskrivs eller tillskriver sig själva tillhörigheter till i ett visst sammanhang eller i en viss 
situation, exempelvis kön, etnicitet, yrke, ålder, med flera.
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En viktig konsekvens av att studien bygger på intervjudata är att re-
sultaten handlar om det intervjupersonerna tänker om förhållanden i 
respektive organisation. Det innebär att analysen går ut på att belysa vad 
intervjupersonerna pratar om och hur de presenterar detta. Innebörden är 
att de slutsatser som kan dras rör intervjupersonernas tankar om imple-
mentering av kulturell mångfald och inte de faktiska omständigheterna i 
respektive organisation.

Inför intervjuerna konstruerades ett intervjuunderlag (se bilaga 2) med 
utgångspunkt i litteratur om kulturell mångfald och aspekterna strukturell 
integration, kulturella skillnader och informell integration (se Augustsson, 
2000) för detaljerad information). På grund av intervjuernas natur följdes 
inte intervjuunderlaget i strikt mening. Underlaget användes dels som in-
ramning av samtalsämnet, dels som stöd för intervjuaren. Anledningen till 
detta var att undvika att tvinga på intervjupersonerna samtalsämnen som 
de inte visade något intresse för. Det betyder att efter varje presenterad 
fråga bedömde intervjuaren om intervjupersonen visade tillräckligt tydlig 
verbal och/eller ickeverbal respons för att fördjupa samtalet, eller om det 
om det var lämpligt att gå vidare i intervjuunderlaget.

Användningen av det omfattande intervjuunderlaget bygger på ambi-
tionen att inrikta studien mot implementering om kulturell mångfald. Vid 
den aktuella tidpunkten, 1996 då projektet planerades, hade fenomenet 
kulturell mångfald ännu inte anammats i arbetslivet. Man kan därför säga 
att det då i hög grad fortfarande handlade om en samhällspolitisk ambi-
tion. Däremot pågick det omfattande aktiviteter för att motivera offent-
liga och privata organisationer att påbörja en implementering. Mot denna 
bakgrund fungerade intervjuunderlaget som ett stöd för intervjuaren att 
introducera den aktuella sakfrågan. Ett alternativt tillvägagångssätt skulle 
kunna varit att låta intervjupersonerna prata fritt om sakfrågan, men detta 
skulle dock följts av risken att man pratat om det som för tillfället var brin-
nande aktuellt och konkret på arbetsplatsen, inte om det mer abstrakta 
fenomenets förutsättningar för att implementera kulturell mångfald.

Urvalsförfarande
Urvalet av intervjupersoner var kopplat till urvalsramen som omfattades 
av 4 772 personer på sjukhuset och 1 824 på bilfabriken. Det ingick inga 
primärvårdsenheter från sjukhuset. 
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Mot bakgrund av resultaten från analysen av personalstatistik och 
enkät valdes tre avdelningar ut för intervjustudien på både sjukhuset och 
bilfabriken (Augustsson, 2000). Huvuddelen av intervjupersonerna utsågs 
via administrativa tjänstemän i respektive verksamhet mot bakgrund av 
specifika önskemål från intervjuaren. Utöver dessa intervjupersoner utför-
des ytterligare ett antal intervjuer med personer som inte valdes ut från 
början. Dessa urval grundades helt på den information och de tips som 
intervjuade personer bidrog med. Det primära kriteriet för urvalet av in-
tervjupersonerna var deras funktion i organisationen, vilket innebar att 
det inte togs någon hänsyn till kön, kulturellt ursprung eller ålder. Om 
det skulle funnits någon intervjuperson med annat kulturellt ursprung än 
svenskt i någon av de prioriterade funktionerna hade denne valts ut till 
intervju i första hand, men så var inte fallet.

Utfallet av intervjupersoner blev följande: Inför och under datainsam-
lingen på sjukhuset planerades 22 st intervjuer i enlighet med följande för-
delning; administrationspersonal (1 st), verksamhetschefer (3 st), vårdche-
fer (3 st), överläkare (4 st), avdelningschefer (6 st), sektionsledare (3 st) och 
fackligt förtroendevald i Vårdförbundet (1 st). En av dessa avböjde att låta 
sig intervjuas och ett kassettband blev helt oanvändbart på grund av brus i 
bandspelaren. Då det förflöt en tid från intervjun till utskrift av densamma 
kunde ingen information från den intervjun användas. 

Intervjuerna i bilfabriken omfattade sammanlagt 17 inplanerade inter-
vjuer varav; administrationspersonal (1st), driftschefer (3 st), produktions-
ledare (5 st), gruppombud (5 st) och förtroendevalda (3 st). Två av dessa 
intervjuer blev delvis oanvändbara, på grund av brus i bandspelaren.

Varje intervjuperson informerades om syftet med forskningsprojektet 
och datainsamlingen. I detta ingick upplysningar om att det var frivilligt 
att delta och att man hade rätt att när som helst på eget initiativ och utan 
negativa påföljder avbryta sin medverkan. En viktig del i detta var att un-
derstryka för intervjupersonerna att de ger sitt samtycke till i att delta i 
undersökningen genom att de medverkar i intervjun. I samband med re-
dovisningen av intervjuerna görs inga referenser till intervjupersonernas 
befattningar eftersom det skulle underlätta en identifiering av individerna.

Samtalsintervjuer
Intervjuerna har varit öppna i den meningen att frågorna inte ställts på 
exakt samma sätt till varje enskild intervjuperson. Istället har intervjuper-
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sonerna tillåtits prata fritt kring olika frågor, mer om vissa mindre om an-
dra. Det som intervjupersonerna tagit upp har följts upp med följdfrågor, 
såsom kan du ge ett exempel?, hur menar du? och kan du utveckla det? 
Målsättningen har varit att skapa en otvungen samtalsatmosfär. Samtliga 
intervjuer spelades in på band och de tog mellan 35 och 80 minuter. Den 
vanligaste längden på intervjuerna var 55-70 minuter.

Intervjuerna har täckt det som Berg Sørensen (1988) benämner sam-
mansatta fenomen och enskilda fenomen; objekt, enskilda handlingar och 
symboler. Det betyder att samtalen kopplats till det som har med organi-
sationerna i sin helhet att göra, och sådant som kan förknippas med spe-
cifika avdelningar, platser och handlingsförlopp. Syftet har varit att täcka 
in strukturella fenomen, det som pågår mellan människor i arbete och hur 
detta kan tänkas reproducera och eventuellt påverka regler och resurstill-
delningar i strukturen. 

En viktig konsekvens av att studien bygger på intervjudata är att re-
sultaten handlar om det intervjupersonerna tänkte om förhållanden i res-
pektive organisation (se Silverman, 1993). Det innebär att analysen går ut 
på att belysa vad intervjupersonerna pratade om och hur de presenterade 
detta. Innebörden är att de slutsatser som kan dras rör intervjupersonernas 
tankar och inte faktiska omständigheter i organisationerna. Detta utgör 
dock inget hinder för möjligheten att även pröva teorin på andra organisa-
tioner än sjukhuset och bilfabriken. Detta eftersom rapporten bygger på 
att två fallstudier prövats mot samma teori och resultaten visar att teorin 
är tillämplig på båda fallen, vilket innebär att det föreligger en så kallad 
”analytisk generalisering” mellan fallen (Yin, 1994).

Analys och redigering av intervjuer
Intervjusvaren har både tolkats under intervjun och efter densamma i sam-
band med analysen. De tolkningar som gjordes i samband med analysen 
har kommenterats med utgångspunkt i matris 2 i kapitel 3. Tillvägagångs-
sättet påminner i hög grad om följande beskrivning:

Ett intervjuförfarande i en hermeneutiskt baserad studie inbegriper 
sålunda tolkningar såväl i själva intervjusituationen som i analyssi-
tuationen, samt en transformeringsprocess däremellan som eventuellt 
förändrar tolkningsmöjligheterna. Reflektion över både tolkningar och 
transformering, likväl som över hur något sägs i det kontext i vilket 
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intervjun genomförs, berikar förståelsen (From och Holmgren, 
2000:227).

Det viktiga med rapporten har, med utgångspunkt i citatet ovan, varit 
att för det första genomföra intervjuerna utifrån olika idéer om kulturell 
mångfald. För det andra har detta lett till val av citat bland en stor mängd 
av olika utsagor från intervjupersonerna. För det tredje har utvalda citat 
prövats mot idéer om kulturell mångfald, pedagogisk, sociologisk och so-
cialpsykologisk forskning enligt ett abduktivt tillvägagångssätt. Detta har, 
för det fjärde, i sin tur fördjupat förståelsen för vad som framkommit i ter-
mer av för- och nackdelar med att implementera kulturell mångfald i de 
båda organisationerna.

Analyserna har genomförts med utgångspunkt i pappersutskrifter av 
bandinspelade intervjuer. Utskriften av intervjuerna utfördes av en annan 
person än den som genomfört och analyserat dem. Det är dock samma 
person som genomfört och analyserat intervjuerna. Pappersutskrifterna 
har legat till grund för en grovanalys som gjordes i datorprogrammet NU-
DIST. Därefter har en ingående analys gjorts av det texturval som den 
grova analysen resulterade i. 

Analysen har primärt legat på en nivå om ordval och utsagor i förhål-
lande till olika samtalsteman och meningsbärande sammanhang. Innebör-
den är att den enskilde intervjupersonen har uppfattats vara representant 
för ett organisatoriskt sammanhang som dels föregått henne/honom, dels 
som han/hon delade med andra personer. Det betyder att citat i första 
hand presenteras med vägledning om idén om kulturell mångfald och till-
hörande aspekter som framkommer av matris 2. Vid tolkning av utsagor 
har hänsyn tagits till det aktuella meningsbärande sammanhanget i inter-
vjusituationen. Detta för att eliminera risken för att citat används i felak-
tiga meningsbärande sammanhang. 

Alla typer av datainsamlingar behöver leva upp till god validitet och 
reliabilitet. I denna rapport görs detta med hjälp av strategin ”fenomenolo-
gisk epoché” (Sandberg, 2005:59f). Syftet med fenomenologisk epoché är 
att forskaren ska undvika sina egna teorier och fördomar vid tolkning och 
analys av intervjupersoners utsagor, för att istället lyfta fram intervjuper-
sonernas. I detta sammanhang har det skett i de fem steg som Sandberg 
(2005:59-61) redogör för. Det första steget gick ut på att vara uppmärk-
sam på och öppen för variationer och komplexa omständigheter. Det andra 
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präglas av försök att beskriva istället för att förklara intervjupersonernas 
upplevelser och uppfattningar. Innebörden är att forskaren strävat efter att 
hålla tillbaka sina egna uppfattningar. Det tredje steget har inneburit att 
betrakta alla aspekter som tagits upp som lika betydelsefulla, det vill säga 
en horisontell istället för en vertikal tolkningsriktning. Det fjärde steget 
har handlat om att söka efter grundläggande och meningsbärande struk-
turer. Detta skedde med hjälp av ett abduktivt förfaringssätt, det vill säga 
att pröva olika tolkningar på samma datamaterial. Avslutningsvis gick det 
femte steget ut på att söka efter samband i intervjupersonernas avsikter, 
eller med andra ord intentioner. Detta kan, enligt Sandberg, åstadkommas 
genom att sammanföra vad intervjupersonerna upplever som sin verklighet 
med hur de upplever den.

De första fyra stegen i Sandbergs (2005) fenomenologiska epoché har 
tillämpats under datainsamlingen och i den efterföljande analysen, utan 
några särskilda komplikationer. Det femte steget är dock mer komplicerat. 
Komplexiteten ligger i att under intervjusituationen har intervjupersoner-
nas svar styrts mot ett detaljerat intervjuunderlag (bilaga 2). Innebörden är 
att alla intervjupersoner förmodligen inte upplevt sig helt fria i att beskriva 
vad de upplever. Detta kan ha påverkat dem ifråga om förhållandet mellan 
vad och hur de upplever förutsättningar för kulturell mångfald på sin ar-
betsplats. Som motvikt till detta har intervjuaren eftersträvat en lyhördhet 
för att momentant tona ned sin egen insats och att följa intervjupersonens 
verbala initiativ. Utfallet av intervjuarens strävan är dock svårt att bedöma. 
Det femte steget har dock kunnat tillämpas på utskrifterna från intervju-
erna.

Alla namn på intervjupersoner är pseudonymer. Namnen valdes genom 
att följa almanackan från januari och framåt, det finns med andra ord ingen 
baktanke med valet av namn som kan kopplas till det äkta namnet eller till 
personlighet.

Återgivningen av utsagor har gjorts utifrån ambitionen att ändra så lite 
som möjligt i intervjucitatet. Detta på grund av antagandet att intervjuper-
sonernas formuleringar har mer att säga än de aktuella orden, exempelvis 
svårigheter att finna ord kan indikera ilska eller att det man berättar om är 
svårt att beskriva med ord och därmed svårt att hantera reflexivt. 

Detta har dock inte uteslutit ett visst redigeringsarbete med utsagorna. 
Redigeringsarbetet har främst bestått i att ibland byta ut eller lägga till 
något enstaka ’att’, ’och’, ’eller’, etcetera. för att göra citaten lättare att läsa 
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och svårare att identifiera för kollegor till intervjupersonen. Dessutom har 
också liten bokstav mitt i en mening ersatts med stor bokstav, där det fun-
nits minimal risk för förvanskning av det intervjupersonen menar i förhål-
lande till det aktuella meningsbärande sammanhanget.

Följande åtgärder och hänsynstaganden har vidtagits vid redigering av 
intervjucitaten, så kallad begriplighetsredigering:

• /…/ = markerar radering av text som ingår i sammanhanget, men 
som är en för den aktuella poängen betydelselös utvikning.

• Konsekvent radering av alla äkta personnamn som använts i citat, 
dessa har ersatts med den position eller funktion den omnämnda 
personen har.

• ’[N]är’ = ett uttalande har huggits av genom att bilda en ny mening 
mitt i det ursprungliga uttalandet. Syftet har varit att utesluta käns-
lig information, exempelvis angivelse av tidigare arbetserfarenheter 
eller att helt enkelt att ta bort sekvenser där intervjupersonen ”tän-
ker högt” utan att avsluta tankespåret.

• I fall där det i tolkningsprocessen av ett citat uppstått osäkerhet om 
huruvida citatet används i ett korrekt meningsbärande samman-
hang har det medfört en omläsning av den utskrivna intervjun i sin 
helhet. Detta för att eliminera risken att intervjupersonen ifråga 
missförstås.
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Sjukhuset och bilfabriken  
som yttre miljöer
Syftet med detta kapitel är att beskriva sjukhusets och bilfabrikens orga-
nisationer som yttre miljöer för det som händer inom dessa ramar. Be-
skrivningen relateras till matris 2 i kapitel 3. Den nedanstående empiriska 
beskrivningen går från det övergripande till det mer underordnade i den 
meningen att den börjar med att beskriva sjukhuset och bilfabriken i ter-
mer av institutionaliserad praxis, för att fortsätta med att analysera vilka 
konsekvenser denna praxis har för olika organisatoriska sammanhang och 
de sociala aktiviteter som förs på tal. Målet är att både placera in verk-
samheterna i ett samhälleligt sammanhang och att ge en grundläggande 
beskrivning för de externa och interna villkor som personalen inom orga-
nisationerna har att ta hänsyn till.

Skälet till att tillägna ett speciellt kapitel åt yttre miljöer är att undgå 
misstaget att uppfatta yttre miljöer i meningen av sociala sammanhang 
som social aktivitet. Detta innebär målsättningen att betrakta respektive 
organisation som ett övergripande sammanhang vari det inte enbart finns 
underordnade sammanhang, utan också olika typer av sociala aktiviteter. 
Även om underordnade sammanhang och sociala aktiviteter kan uppfattas 
som knutna till varandra innebär inte det att det i alla lägen finns ett direkt 
samband mellan dem.

…sammanhang skiljer sig från aktiviteter på så vis att de utgör sociala 
platser för aktiviteter och som sådana representerar de reproducerade 
sociala omständigheter (relationer, praxis, resurser, kontroll, diskurser, 
ideologier, med mera) under vilka specifika sociala aktiviteter tar form 
[operate]. /…/ …aktivitet, å den andra sidan, är alltid förutbestämd 
av den existentiella ’närvaron’ [thereness] av deltagarna och blir 
avbrutna av deras anslutning och lämnande (Goffman, 1967). Förhan-
denvarande [situated] aktivitet har sin egen inre dynamik som har att 
göra med specifika deltagare och den menings- och verklighetskonstruk-
tion de förhandlar fram vilken skiljer sig från de reproducerade sociala 
positionerna, praktikerna och relationerna som är aggregerade att 
forma den grundläggande strukturen eller organisationen hos samman-
hanget ifråga (Layder, 1998:157f).
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Citatet visar att det kan förekomma olika typer av sociala aktiviteter 
inom ett och samma sociala sammanhang. 

Yttre miljöer, i termer av sociala bakgrunder, kan, enligt Layder (1998), 
variera från höggradigt formaliserade, definierade och kristalliserade for-
mer för byråkratiska och hierarkiska organisationer, etcetera, som till ex-
empel fabriker, militära och religiösa organisationer, till mycket informella 
och personliga relationer som finns i familjer, vänskap, personliga och 
sexuella relationer. I detta sammanhang är det frågan om två arbetsorga-
nisationer, men huruvida de är höggradigt formaliserade, definierade och 
kristalliserade former återstår att diskutera.

Kapitlet är disponerat på följande sätt. Först redovisas begrepp som 
gör det möjligt att förstå de organisatoriska skillnaderna och likheterna 
mellan sjukhuset och bilfabriken. Därefter presenteras och diskuteras or-
ganisationernas externa beroenden i termer av utifrån kommande regler 
och resurser. På detta följer redogörelser för sjukhusets och bilfabrikens 
strukturer och därmed lärandemiljöer. 
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En organisationsteoretisk ansats
De två arbetsorganisationer som valts ut till denna studie företräder helt 
skilda grundläggande verksamhetsidéer. I detta avsnitt ges en övergripande 
teoretisk redogörelse för dessa skillnader. Redogörelsen baserar sig uteslu-
tande på Bergs (1999) korsmodell, som han kallar den. Den ena organisa-
tionen, sjukhuset, är en offentlig och externt reglerad verksamhet som leds 
utifrån politiska beslut och statliga förordningar. Den andra, bilfabriken, 
är en privat och marknadsorienterad verksamhet som leds genom angivelse 
av de mål och resultat vilka den ska uppfylla.

Det går att illustrera skillnaderna mellan de olika verksamheterna på 
följande sätt.

Matris 3: Idealtypiska verksamheter på en vertikal skala mellan centralisering 
(C) och decentralisering (D) och en horisontell skala mellan marknadsoriente-
ring (M) och regelstyrning (R).

C

M

Produktionsstyrning, dvs. 
anpassa produkter till order-
ingång
-Anpassning till en relativt 
stabil omvärld
-Hierarki
-Definitioner av rättigheter 
och skyldigheter
-Kommunikation via tjäns-
tevägar

Regelstyrning, dvs. följa 
givna regler
-Entydiga verksamhetsmål
-Uppdragsgivare tillhanda-
håller medel för verksamhe-
ten
-Överordnad och detaljerad 
reglering

R
Kundstyrning, dvs. 
-Anpassning till en föränder-
lig omvärld
-Kundens behov i centrum
-Flexibel verksamhet för att 
möta kundens behov

Ramregelstyrning, dvs. regler 
tillämpas inom ramen för 
gränser och ansvarsområden 
som inte får överskridas
-Mångtydiga verksamhets-
mål
-mål- och resultatstyrning
Tolkning av aktörers ramreg-
ler, dvs. viss självstyrning och 
visst handlingsutrym

D
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Matris 3 visar fyra typfall av organisationer vars innebörder är hämta-
de från Bergs (1999) ”korsmodell”. Syftet med korsmodellen är att visa det 
idealtypiska utfallet när en vertikal dimension kombineras med en hori-
sontell. I sin mest renodlade form representerar sjukhuset den regelstyrda 
och bilfabriken den kundstyrda idealtypen. Detta hindrar dock inte före-
komsten av avdelningar som gjort försök till förflyttningar från centralise-
rad till decentraliserad dimension när det gäller sjukhuset. Motsvarande 
gäller för bilfabriken, men då främst ifråga om chefs- respektive ledarskap.

Berg (1999) skiljer på chefs- och ledarskap på motsvarande sätt som 
han skiljer på centralisering och decentralisering. Chefskap refererar till 
personer ”som har den formella [centraliserade] makten att inom en or-
ganisation fatta sådana beslut som berör andra organisationsaktörer” (op.
cit:24). Ledarskap har att göra med decentraliserade ”informella maktre-
lationer, dvs makten baseras på att ledaren åtnjuter ett förtroendekapital 
bland dem han/hon leder” (op.cit:24). Korsmodellen för chefs- och ledar-
skap ser ut på följande sätt.
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Matris 4: Förhållandet mellan Bergs (1999) idealtypiska chefs- och ledarskaps-
dimensioner inom ramen för en vertikal skala mellan centralisering (C) och 
decentralisering (D) och en horisontell skala mellan marknadsorientering (M) 
och regelstyrning (R).

C

M

Produktionsstyr-
ning, patriarkaliskt 
chef- och ledarskap
-Formell maktha-
vare

Regelstyrning, förvaltande 
och ytterst ansvarigt chef- 
och ledarskap
-Expert på detaljregler
-Kontroll av efterlevnad av 
regler
-Instruktion av hur regler ska 
efterlevas

RKundstyrning, entrepre-
nörs- och strategiskt chef- 
och ledarskap
-Anpassa organisationen till 
förändringar
-Karisma

Ramregelstyrning, profes-
sionellt och ytterst ansvarigt 
chef- och ledarskap
-Agerar inom frirum och 
gränser
-”Tolka oklara och mångty-
diga uppdragsgivarintentio-
ner och konkretisera dem i 
form av verksamhetsplaner” 
(op.cit:11)
-”Uppmuntra och stödja 
handlingar inom” aktuellt 
handlingsutrymme

D
Matris 4 illustrerar fyra idealtypiska chef- och ledare som hämtats från 

Berg (1999). Modellen visar att idealtypiska produktionsstyrda verksam-
heter bygger på ett patriarkaliskt chefskap, medan kundstyrda rymmer 
ett med entreprenörsinriktat och strategiskt ledarskap. För regelstyrda 
idealtypiska verksamheter gäller ett förvaltande chefskap och för ramre-
gelstyrda verksamheter är det frågan om ett professionellt ledarskap. På 
sjukhuset går det att delvis belägga försök till en förändring från ett förval-
tande chefskap mot ett professionellt ledarskap och i bilfabriken kan man 
ana ambitioner mot en förflyttning från ett patriarkaliskt chefskap till ett 
entreprenörsinriktat och strategiskt ledarskap.
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Fördelen med att använda Bergs (1999) korsmodell är att det blir möj-
ligt att identifiera två vitt skilda organisatoriska sammanhang inom ramen 
för samma modell. Detta hjälper till att öka förståelsen för de stora skill-
naderna och de analytiska likheterna mellan verksamheterna på ett sådant 
sätt att de inte upplevs som helt ojämförbara.

Erfarenhets- och utbildningsgrundad verksamhet 
Det finns två mycket viktiga skillnader mellan sjukhuset och bilfabriken. 
Den ena rör villkoren för anställning och det andra handlar om flödet av å 
den ena sidan patienten och å den andra sidan lastbilshytten genom respek-
tive verksamhet. Villkoren för anställning i de mest centrala yrkesgrupper-
na skiljer sig radikalt åt i den meningen att en anställning på sjukhuset i de 
flesta fall förutsätter en viss typ av yrkesutbildning, exempelvis underskö-
terske-, sjuksköterske- eller läkareutbildning. Det förekommer även en rad 
andra mycket viktiga akademiska utbildningar, men det är dessa tre som 
är i centrum i detta sammanhang. Villkoren i bilfabriken är annorlunda på 
så vis att det inte finns några egentliga krav i den meningen att man måste 
ha en viss yrkesutbildning eller legitimation för anställning. Detta hindrar 
inte att det är önskvärt att arbetssökande, exempelvis har fordonsteknisk 
eller fyraårig teknisk gymnasieutbildning eller motsvarande. Med ”eller 
motsvarande” menas att man kan ha erfarenheter av den aktuella typen 
av arbetsuppgifter, utan att ha adekvat utbildning för just produkten bi-
lar. Detta betyder att bilfabriken kan betraktas som en erfarenhetsgrundad 
medan sjukhuset kan betecknas som en utbildningsgrundad verksamhet.

En annan mycket viktig skillnad finns i olikheten hos de (produktions-) 
flöden som präglar sjuk- och hälsovård respektive lastbilshytter. På sjukhu-
set kommer patienten till en viss större eller mindre enhet för diagnostice-
ring, behandling och eftervård. Efter detta går patienten i bästa fall, bild-
ligt talat, ut genom samma dörr som han/hon kom in igenom. I bilfabriken 
kommer råmaterialet, bokstavligt talat, in genom ena änden av fabriken, 
passerar genom en variation av behandlings- och förädlingsställen för att 
så småningom komma ut på den andra sidan. 

För det första handlar det om två helt olika typer av objekt, om uttryck-
et tillåts, som ska passera genom respektive organisation. För det andra 
synes bilfabrikens flöde kunna erbjuda en större möjlighet för utvecklandet 
av en uppfattning om organisationen som en helhet. Detta är inte möj-
ligt på ett sjukhus, här ska patienten vanligen behandlas på en klinik, en 
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centrumbildning eller ett, i komplicerade fall, begränsat antal vårdställen. 
Den avgörande skillnaden med en bilfabrik är att patienten inte passerar 
genom samtliga avdelningar på sjukhuset.

Dessa skillnader kan uppfattas som att organisationernas struktur och 
sociala system underställs olika typer av krav och förväntningar från om-
världen. Konsekvensen är att verksamheten på sjukhuset är mer formellt 
reglerad än verksamheten i bilfabriken. Regleringen gäller såväl organisa-
tionen i sin helhet som enskilda befattningar. Sammantaget torde detta 
för det första påverka organisationernas formaliserade strukturer, det vill 
säga vem som har professionell legitimitet att verka i vissa positioner och 
därmed utföra specifika arbetsuppgifter men inte andra, och för det andra 
möjligheterna för att överblicka respektive organisations totala verksam-
het. Detta är viktigt att ha i åtanke. Formalisering i termer av legitimiteten 
och överblickbarhet påverkar sannolikt förutsättningarna för att organi-
sera genomgripande system av olika slag, exempelvis ledarskapsstrukturer.

Organisationernas externa regler och resurser
Både sjukhuset och bilfabriken är på många olika sätt beroende av omvärl-
den. Ingen av dem undgår juridiska regleringar av exempelvis arbetsrätt, 
arbetsmiljö och diskrimineringslagen.

En väsentlig skillnad mellan sjukhuset och bilfabriken är att bilfabri-
ken är privatägd och därmed utsatt för en marknadskonkurrens på ett sätt 
som inte gäller för sjukhuset. Detta medverkar till att produktivitet och 
kvalitet är mycket centrala (ekonomiska) begrepp i bilfabriken. Utöver det-
ta är även bilfabriken beroende av huvudkontoret som ligger i Göteborg, 
varifrån orderbeställningarna kommer. 

Sjukhuset ingår i den offentliga sektorn vilket gör att verksamheten är 
ställd under en politisk press, särskilt ifråga om tilldelningen av ekono-
miska medel. Den interna verksamheten på sjukhuset är å sin sida bero-
ende av förordningar som utverkas av Socialstyrelsen. Nedan ges exempel 
på en sådan förordning, främst på grund av att dess innehåll åberopas av 
flera informanter utan att någon av dem kunnat ge en säker bestämning 
av innehållet i den. Frågan gäller om verksamhetschefen måste vara läkare 
eller inte och svaret är både ja och nej.

Det är alltid vårdgivaren som har det yttersta ansvaret för den hälso- 
och sjukvård som bedrivs (SOSFS 1997:8). Med ”vårdgivare avses fysisk el-
ler juridisk person som bedriver hälso- och sjukvård” (op.cit:2). Vårdgivare 
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är dock fria att inom hälso- och sjukvården ”organisera och bedriva verk-
samheten efter lokala förutsättningar så att den tillgodoser lagens krav” 
(op.cit:3). Det betyder att verksamhetschefen på vårdgivarens uppdrag kan 
både ha och inte ha hälso- och sjukvårdsutbildning, beroende på lokala 
förutsättningar. Till verksamhetschefens allmänna uppgifter hör:

• att ha en funktion som gör det möjlig för henne/honom att vara tyd-
lig och ha effektiv kontroll över verksamheten.

• att ha ett ansvarsområde som inte är större än att det är möjligt för 
patienter, anhöriga och personal att vända sig till henne/honom.

• att tillgodose hög patientsäkerhet och god kvalitet i vården samt 
främja kostnadseffektivitet.

• att utföra administrativa uppgifter.

• att via ändamålsenligt kvalitetssystem fortlöpande styra, följa upp, 
utveckla och dokumentera verksamheten för att uppnå kvalitetsmå-
len och främja kostnadseffektivitet.

• att ansvara för att den löpande verksamheten fungerar på ett till-
fredsställande sätt.

• att tillgodose det medicinska omhändertagandet av patienten.

• att tillse att samverkan och samordning med andra enheter fungerar 
på ett för patienten tillfredsställande sätt.

• att tillse att det finns de direktiv och instruktioner som verksamhe-
ten kräver.

• att tillse att personalens kompetens upprätthålls genom adekvata 
vidareutbildningsinsatser.

Detta innebär dock inte att verksamhetschefen ska utföra alla dessa ar-
betsuppgifter på egen hand. Han eller hon kan uppdra åt andra att utföra 
arbetsuppgifterna, det viktiga är att de blir utförda. 

Det intressanta är dock att i vissa fall ska verksamhetschefen vara 
(chefsöver-) läkare. Detta gäller främst där det bedrivs psykiatrisk tvångs-
vård och rättspsykiatrisk vård, samt områden ”där den slutna och den öpp-
na vården bedrivs integrerat med gemensam personal” (SOSFS 1997:8). I 
övrigt så gäller principen att den verksamhetschef som inte har erforderliga 
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kunskaper kan uppdra åt någon annan att utföra sådana arbetsuppgifter 
som kräver det. 

Det finns dock ett otydligt område och det är där ledningsuppgiften 
kräver specifik sakkunskap, exempelvis vid ”enheter där medicinsk diag-
nos och behandling utgör det dominerande innehållet i verksamheten” 
(SOSFS 1997:8). Här ställs inte krav på chefsöverläkarekompetens, däre-
mot måste vederbörande ha ”god medicinsk sakkunskap inom det område 
som är aktuellt” (op.cit.). 

Inom en av de avdelningar som ingår i nedanstående analys gäller kra-
vet att verksamhetschefen är läkare med specialistkompetens, det vill säga 
chefsöverläkare. Men inom de andra två är det inte lika uppenbart. Däre-
mot kan förmodligen sjuk- och hälsovård inom de andra två avdelningarna 
betraktas som områden som kräver ”god medicinsk sakkunskap”.

Sammanfattningsvis finns det olika typer av externa regler och resurser 
som inverkar på verksamheten i respektive organisation. Det handlar om 
formella regler i form av lagar och förordningar, och det handlar om eko-
nomiska beslut och konkurrensförhållanden. Innehållet i SOSFS 1997:8 
kan betraktas som formaliserade regler, men det viktiga är inte reglernas 
exakta formulering, utan hur de tolkas av informanterna. Det är dessa tolk-
ningar som inverkar på informanternas hänsynstaganden och därmed ut-
sagor. Det är också dessa tolkningar som bidrar till utformningen av verk-
samheterna i termer av lärandemiljöer.

Norrlands universitetssjukhus
Syftet med detta avsnitt är att beskriva sjukhusets organisation som en ytt-
re miljö. Norrlands universitetssjukhus i Umeå grundades som ett hospital 
år 1785. Hospitalet bestod av 8 sängplatser plus ytterligare några för sin-
nessjuka och obotliga. År 1962 blev dåvarande Umeå lasarett ett undervis-
nings- och forskningssjukhus och 1992 fick det sin nuvarande benämning, 
Norrlands Universitetssjukhus eller kort och gott NUS. Vid tidpunkten 
för denna studies genomförande, 1998, var sjukhuset ett region- och un-
dervisningssjukhus vars syfte är att förse invånare i Norrland med sådan 
kvalificerad vård som man inte kan i primärvården och länet i övrigt. 

I en broschyr med titeln, Umeå sjukvård 1997-1998, beskrevs sjukhuset 
som ”Halva Sveriges sjukhus, resurser för en hel region, kompetenscen-
trum och Norrlands största arbetsplats” (op.cit.). Sjukhuset omfattar en 
organisation som, med både ”primärvård och basal sjukhusvård i öppen 
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och sluten form, ska tillgodose hälso- och sjukvårdsbehovet för ca 130 000 
invånare i närområdet”, ca 260 000 st i länet och knappt en miljon invånare 
i regionen (op.cit.).

Den främsta uppgiften består i att ”ge sjukvård till en hel landsända” och 
den andra uppgiften är att ”trygga Norrlands läkarförsörjning genom att 
aktivt delta i universitetets läkarutbildning” (Umeå sjukvård 1997-1998). 
År 1997 fanns det ca 5 300 anställda på sjukhuset och i primärvården. 
Under ett år besöktes sjukhuset och primärvården av 340 000 patienter. 

Sjukhuset har också till uppgift att upprätthålla samverkan med tre 
omkringliggande län, Norrbotten, Jämtland och Västernorrland. En typ 
av samverkan handlar om vidareutbildning av läkare och en annan om ge-
mensam planering så att patienterna får den vård de behöver, oberoende av 
var vården kommer att ges. Denna samverkan, som genomförs mellan olika 
verksamhetschefer, sker i första hand på planeringsstadiet. Den innebär 
inte att patienten i alla lägen flyttas till NUS för behandling. De konkreta 
åtgärderna försöker man att genomföra ute i länen i så stor utsträckning 
som möjligt.

Ekonomiska hinder för att placera patienten i centrum
Sjukvården vid NUS har varit uppbyggd av 52 stycken organisatoriska 
enheter som utgår från den mänskliga kroppens olika organ. Men från 
mitten av 1990-talet förändrades detta genom att utveckla en organisa-
tion med utgångspunkt i patientens sjukdomsbild. Det har inneburit att 
man startat så kallad centrumbildningar där man för samman olika typer 
av kliniker eller verksamheter inom en och samma organisatoriska enhet. 
En centrumbildning innebär att patienten rör sig inom samma organisato-
riska enhet genom hela sin så kallad vårdepisod. Vid tidpunkten för denna 
studies datainsamling fanns bl.a. Neurocentrum och Hjärtcentrum. Men 
det fanns planer på att fortsätta bygga upp ytterligare centrumbildningar. 

Andra påbörjade organisationsförändringar tar hänsyn till patientens 
väg genom hela vårdprocessen. Det innebär att man inom primärvården 
och i samarbete med kommunen startat projekt som syftar till att finna 
gränsöverskridande samverkansformer kring patienten. 

Sjukhuset och liksom många andra verksamheter har varit tvunget att 
dra ner på sina kostnader, vilket inneburit vissa komplikationer under upp-
byggnadsperioden för centrumbildningarna. 
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…just för närvarande så har vi en specialsituation därför att sjukvårds-
ledningen har funnit för gott att säga upp vårt väldigt speciella arbets-
tids- och ersättningsavtal /…/vilket innebär att det har varit en hel del 
turbulens bland vår personal. Vilket innebär då att vi måste nyanställa 
och... och...  inskola, vidareutbilda och ... trimma in på olika sätt. Och 
det här är ju, är ju väldigt viktigt och det är ganska besvärligt också 
därför att... få in människor i ett... en fin arbetsgemenskap, det tar ju 
tid. Det tar minst trekvarts år. Det tar ett år från det man beslutar sig 
för att nu måste vi ha en ny person (Max, NUS).

Max pekar på de konsekvenser som regelstyrningen för den ekonomis-
ka tilldelningen fått för den praktiska verksamheten. I citatet ges exempel 
på personalomsättning, vilket fått till följd att kontinuiteten i verksam-
heten inte varit den man önskat. Detta kan uppfattas som en strukturell 
motsättning mellan övergripande byråkratiska rutiner och ambitionen att 
sätta patientens vårdepisod i centrum. Motsättningen tycks ligga i svårig-
heten att ha kontinuitet i tillgången till erfaren och kompetent personal. 
Aktuella byråkratiska rutiner kan uppfattas hämma initiativförmågan och 
aktivitetsgraden ute i organisationen.

Hierarkisk organisation
Ett annat problem är att sjukvårdsorganisationen tenderar vara både by-
råkratisk och hierarkisk, vilket resulterar i en mycket svårförändrad verk-
samhet.

…den här fina medarbetarpolitiken så att säga, som jag tycker är i ord 
helt förträfflig, jag vill inte ändra nånting, den är jättebra. Samtidigt så 
vet jag att det är, ... det fungerar inte så, det går inte att få det att funka 
där nere, så att säga. Utan det har med dom olika förvaltningsledning-
arna. Och sen kommer det en till nivå då, i form av, om man tar Umeå 
då, så har du basenhetsledningarna, och så kommer det på avdelnings-
nivå, och då har man ju avdelningsföreståndare, och sektionsledare och 
sen kommer vi ner då (Tora, NUS).

Intervjuaren: Så det är för många nivåer, alltså, och idéerna urvattnas 
på vägen ner, är det så det ser ut?
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…ja delvis tycker jag det, jag tycker det är alldeles för hierarkiskt 
uppbyggt, sjukvården så att säga. Dom här... vad ska jag säga, ja, fina 
orden, eller bra tankarna som man kan ha både bland politiker och 
landsting, dom ... dom får ingen förankring (Tora, NUS).

Tora har uppenbarligen tydliga reservationer mot att det skulle vara 
möjligt att åstadkomma förändringar. Dessutom presenterar hon dem i en 
ganska uppgiven sinnesstämning. Hon ger följande exempel som ett för-
tydligande på vad hon menar.

…jag har ett fruktansvärt roligt jobb, även om det är tekniskt och så. 
Men jobbet är jättekul, jag trivs med arbetskamraterna, och trivs med 
patienterna och jag tycker arbetsledarna är bra och allt det här är bra. 
Men arbetsvillkoren, där nere/…/ Att man har en idé, så vet jag att 
arbetsledningen skulle säga, att ja men visst, det låter jättebra, tänk om 
vi hade möjligheter att göra det. Men skulle jag göra det så skulle det 
bli, ett tillfälligt stopp i produktionen så att säga, det blir ju så när man 
ska inleda ett projekt eller påbörja nånting. /…/ vi måste hela tiden 
producera /…/ det står folk i kö som ska opereras så att säga. Man 
kan inte plötsligt stanna upp och göra nåt (Tora, NUS).

…det finns en enorm kreativitet att utveckla, det gör det. Men det är 
hela tiden, så bromsas den upp och det är ju dom här personerna, det 
är som du sa från början, det är ju dom här personerna som ger kapa-
citet så att säga, med energi och entusiasm och ja, det är dom som söker 
sig bort från vården, tyvärr (Tora, NUS).

Den tröga styrning som präglar sjukhusets övergripande organisation, 
när det gäller förändringsbenägenheten leder, enligt Tora, till att de mest 
entusiastiska medarbetarna slutar, vilket torde kunna uppfattas som en 
mycket allvarlig konsekvens.9 

Sjukhuset som social bakgrund, kan av informanterna, uppfattas be-
skrivas som en byråkratisk och motsättningsfylld organisation med inslag 
av regelryttarskap. De angivna konsekvenserna är personalomsättning 
och ineffektivitet, resultatet kan bli uppkomsten av social kameleontism. 

9  Det Tora berättade om 1998 har framkommit än mer tydligt sedan dess. Under 
våren 1999 har det ena hotet om uppsägning efter det andra från sjukvårdspersonal, som 
arbetar på olika vårdställen i landet, rapporterats i massmedia.
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Denna typ av strukturella motsättningar är just en av de faktorer kultu-
rell mångfald avser att överbrygga. Överbryggandet skulle kunna ligga i ett 
annorlunda hänsynstagande till den praktiska verksamheten och ett mer 
strategiskt ledarskap så att alla (yrkes-) gruppers intressen och ambitioner 
tas tillvara.

Den splittrade organisationen
Ytterligare ett problem i sjukhusorganisationen är den delning som finns 
mellan det medicinska och vården. Delningen innebär att sjukhusets olika 
enheter består av två parallella organisationer, en för läkarnas medicinska 
sida och en för sköterskornas omvårdnadssida. Det är dock så att den hög-
sta chefen för en enhet, exempelvis centrumbildning, är läkare. Förr kall-
lades de för chefsöverläkare, men numera är det vanligare att de benämns 
verksamhetschefer.

Och dom flesta cheferna här uppe är läkare, det är liksom tradition. 
/…/ lagen säger att verksamhetschef inte behöver vara läkare. Men 
med automatik så blir det en läkare ändå. /…/ För att orka upprätt-
hålla sin specialitet måste [läkaren] delegera väldigt mycket och då gör 
han det till en vårdchef. Förut hette det basenhetsföreståndare, det vill 
säga kvinnlig sjuksköterska (Tora, NUS).

Citatet avslöjar att det förekommer en delning mellan läkares medicin-
ska sida och sköterskornas vårdsida. Chefen är sannolikt också läkare och 
som läkare vill man även hålla sig á jour med vad som händer inom ens 
specialitet, och för att klara det behöver man delegera arbetsuppgifter till 
en vårdchef som ofta är en kvinna med sjuksköterskeutbildning.

Inom en organisationsenhet finns det med andra ord två överordnade 
chefer, verksamhetschefen och vårdchefen. Vårdcheferna kallades tidi-
gare för basenhetsföreståndare och dessa tjänster innehas vanligtvis av 
en kvinna med sjuksköterskeutbildning och omfattande erfarenhet från 
sjukvårdsarbete. Vårdchefen är i sin tur chef över ett antal avdelningsche-
fer, vilka tidigare kallades avdelningsföreståndare. Avdelningscheferna är 
sjuksköter- och undersköterskornas närmaste överordnade. Sammantaget 
innebär detta att organisationen torde vara könsegregerad. 

Det faktum att verksamhetschefen är läkare får i detta fall konsekven-
sen att denne också bestämmer över vårdchefen och därmed omvårdnads-
sidan. Samtidigt tycks det inte finnas mycket gemensamt mellan läkare 
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och sjuksköterskor, vilket avslöjar en strukturell motsättning, nämligen 
den mellan de båda yrkesgruppernas olikartade arbetsuppgifter. Frågan är 
vad det får för konsekvenser, både strukturellt och i sköterskornas dagliga 
arbete?

Och det är ju det här som gör att organisationen blir så oerhört knölig. 
Hur i jösse namn ska man i en sån här organisation kunna åstadkom-
ma en förändring, en förnyelse, hur ska jag som har idéer och tankar 
om arbetsorganisation, arbetstider, kunna förverkliga någonting när 
[läkarna] här hänger utanför. Vad är det som säger att vi ska ha rond 
klockan nio, eller röntgenronden alltid ska vara halv nio. Eller städa 
läkarexpeditionen mellan fyra och fem, jag kanske vill städa den mel-
lan tio och elva. Liksom, det är så här småsaker, sånt går inte att ändra 
när [läkarna] inte är med. För dom är utanför organisationen (Tora, 
NUS).

Tora anser att delningen mellan läkarsidan och sköterskesidan i kom-
bination med att läkarna befinner sig i en maktposition, leder till två svå-
righeter. För det första blir det svårt att åstadkomma organisatoriska för-
ändringar om man inte har med sig läkarna och det tycks det vara svårt 
att få. För det andra inverkar det på sköterskans möjlighet att lägga upp 
sina arbetsrutiner, på grund av att hon i första hand måste rätta sig efter 
läkarnas rutiner. Här i den sista delen av citatet tydliggörs de omedelbara 
konsekvenserna av splittringen mellan den medicinska sidan och omvård-
nadssidan, den ena parten, sköterskan, har att rätta sig efter den andra 
parten, läkaren! 

Något liknande har noterats av Lindgren (1992). ”Information är en-
kelriktad uppifrån och ned i organisationen. På samma sätt värderas kun-
skaper, dvs de har större värde om de kommer uppifrån” (op.cit:31). De 
aktuella förhållandena på sjukhuset kan liknas vid regelryttarskap, i me-
ningen av att man följer en sedan tidigare etablerad ordning. Konsekvensen 
blir att omvårdnadssidan riskerar att försakas eller negligeras. 

Man kan då fråga sig vad sjukvårdsledningen säger om detta?

…dom är mycket väl medveten om att läkarna har den här, det gäller 
liksom att ha en tuff sjukvårdsledning, och det trodde vi sen dom rekry-
terade [personnamn] hit, och jag trodde att han skulle vara så tuff så 
att han skulle kunna stå emot det här. Men det är han inte. Han följer 
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med istället. /…/ det är så av tradition, det är så, [läkarna] har den 
här makten fortfarande/…/ (Tora, NUS).

Toras åsikt är glasklar om vem som bestämmer om vad inom sjukvår-
den. Läkarna sitter sedan lång tid tillbaka i historien högst på maktbrädet 
och sjukvårdsledningen räcker inte till för att förändra denna obalans.

Så här långt går det att identifiera två olika typer av yttre miljöer i ter-
mer av strukturella motsättningar. Den ena motsättningen finns mellan 
byråkratiska ekonomiska rutiner och anställningsvillkor, vilket tycks re-
sultera i personalomsättning. Den andra finns mellan läkaren som är chef 
över både läkare och sjuksköterskor, samtidigt som läkare inte verkar ha så 
mycket med sköterskors ansvarsområde att göra. Detta leder till en ganska 
splittrad bild av organisationen, där sköterskor och därmed kvinnor fram-
står som exkluderade från makten. 

Syftet med detta avsnitt har varit att beskriva sjukhusets övergripande 
organisation som yttre miljö för det som händer inom dess ramar. Det som 
framkommit är att sjukhuset bedriver ett länsöverskridande samarbete och 
regional samplanering med lasarett inom regionen. Man har också vidtagit 
organisationsförändringar i termer av centrumbildningar och samverkan 
mellan primärvård och kommunen. Mot denna bakgrund är det möjligt 
att urskilja olika typer av faktorer såsom byråkrati, splittring mellan den 
medicinska sidan och omvårdnadssidan, bristande kommunikation mel-
lan läkare och sköterskor, och personalomsättning vad gäller entusiastisk 
personal. 

Förekomsten av ’bråkrati’ visar sig genom att det förekommer utifrån-
kommande besparingsåtgärder samtidigt som det pågår en utveckling av 
nya centrumbildningar. Konsekvensen är att kontinuiteten i centrumbild-
ningarnas verksamhet riskeras. Utöver detta tycks de byråkratiska ruti-
nerna och den hierarki detta leder till att medföra att organisationen blir 
mycket svår att förändra. Byråkrati och hierarki tenderar att påverka verk-
samheten i både stort och smått.

Tre andra betydelsefulla faktorer är; splittring mellan den medicin-
ska sidan och omvårdnadssidan, bristande kommunikation mellan läkare 
och sköterskor, och personalomsättning vad gäller entusiastisk personal. 
Splittringen innebär att läkarna har den absoluta makten över verksamhe-
ten, vilket påverkar möjligheter till organisatoriska förändringar generellt 
men framför allt förändringar som rör omvårdnadssidan. Då läkare oftare 
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är män och sköterskor kvinnor framträder också ett segregerat kommu-
nikations- och könsrollsmönster. Dessutom finns det en tendens till att 
kreativa och entusiastiska medarbetare ger upp och söker sig någon an-
nanstans. 

Sammantaget leder regelstyrningen av sjukhuset fram till ”regelryt-
tarskap” och ”social kameleontism”. I detta sammanhang innebär det att 
befattningsgrupper på olika nivåer i hierarkin väljer eller bildligt talat på-
tvingas ett inåtvänt perspektiv. Konsekvensen är att det inte utvecklas någ-
ra konstruktiva och vidareutvecklande relationer mellan grupperna ifråga. 
Istället så vidmakthålls segregationen dem emellan. Det går dock inte mot 
bakgrund av hittills presenterade data att dra slutsatser om huruvida det 
råder några öppna konflikter mellan olika befattningsgrupper, däremot 
tenderar konflikter mellan vissa av dem att vara latenta i strukturell me-
ning (se Simmel, 1955/64.

Volvo Lastvagnar AB, Umeverken
Syftet med detta avsnitt är att beskriva Volvo Lastvagnar AB, Umever-
ken (UMV) som ett yttre sammanhang för lärandemiljöer inom dess fa-
briksområde. UMV startade som ett privatägt möbelsnickeri 1929 (Violin 
Trucks, 1998). Den första förarhytten byggdes 1930 av trä, men från och 
med mitten av 1930-talet började man att använda tunn plåt. År 1964 köp-
tes fabriken upp av AB Volvo och den fick namnet UMV. 

Vid tidpunkten för denna studie var bilfabriken en produktionsenhet 
åt Volvo Lastvagnar AB i Göteborg. Det betyder att UMV är beroende av 
de beställningar som kommer från Göteborg. När hytterna väl är produce-
rade levereras de till olika håll i Europa. 

Samarbetet med Göteborg innebär dock inte någon trygghet för bilfa-
briken. UMV är inte en självklar leverantör av lastbilshytter i framtiden. 
Detta betyder att bilfabriken, till skillnad från sjukhuset, är konkurrensut-
satt i förhållande till andra leverantörer av lastbilshytter i Europa. 

Beroendet till Göteborg framkommer inte minst genom att bilfabriken 
först och främst är en renodlad produktionsenhet, även om man utför vis-
sa konstruktioner. De konstruktioner som genomförs på hytterna i Umeå 
kan dock snarare betecknas som justeringar av den ursprungliga produk-
ten än att det är frågan om grundläggande uppfinningar.
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Mot en integrerad arbetsorganisation
Verksamheten i bilfabriken är uppbyggd av tre stora övergripande avdel-
ningar; kaross, måleri och montering. Mellan dessa avdelningar finns ett 
kundstyrt förfaringssätt. Förutom dessa avdelningar finns det ett antal 
andra som både är underordnade och som ligger lite vid sidan om. De vid 
sidan om kallas för presshall, dörrbana, detaljtillverkning, etcetera. Ett av 
huvudproblemen har varit att kaross, måleri och montering haft olika typ 
av organisatorisk design, varför ett syfte med pågående organisationsför-
ändringar är att göra dem mer lika varandra. En informant önskade att 
man skulle kunna känna igen sig i var och en av dem, oavsett i vilken man 
arbetade. En viktig uppgift i den nya organisationen kommer att tillskrivas 
olika typer av ledningsfunktioner.

Arbetsorganisationen i bilfabriken har förändrats på olika sätt i takt 
med att ny teknik kommit till användning. Under denna studies gång höll 
man på med en mer omfattande organisationsförändring vars syfte var att 
platta till organisationen och på så vis eftersträva en ökad integration av 
dess olika delar. Tanken var att organisera produktionsorganisationen så 
att respektive produktionsledare kommer att ha ett totalt ansvar för sitt 
område. 

Organisationsförändringen kan illustreras på följande sätt.
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Matris 5: Tidigare och framtida ansvarsfördelning mellan olika chefs- och 
ledarnivåer i bilfabriken.10

Tidigare ansvarsfördelning Framtida ansvarsfördelning

Platschef; högsta chefen för fabriken Platschef

Produktionschef (1 st)

Fabrikschefer (3 st); kaross-, måleri- 
och montering

Driftområdeschefer (6 st)

Driftchefer Produktionsledare

Produktionsledare
Gruppombud
Arbetsgrupper

Gruppombud

Arbetsombud

—— = Heldragen linje symboliserar distinkta ansvarsområden.

- - - - = Streckad linje symboliserar ökad rörlighet mellan olika ansvarsområden.

Tillplattningen av organisationen ligger i att driftområdescheferna inte 
enbart kommer att ansvara för underställda produktionsledare, utan att de 
även kommer att ansvara för hela avsnitt inom produktionen och de kon-
takter som tas med respektive kund. Förändringen av produktionsledarnas 
ansvarsområde väntas leda till att gruppombuden tar på sig ett större an-
svar för den produktiva verksamheten på avdelningen11. Detta påminner 
om en förändring av chefs- och ledarskapet; från en patriark till en entre-
prenör/strateg (Berg, 1999).

Organisationsförändringen leder sannolikt till både en ökad integra-
tion av fabrikens olika produktionsområden och en vidgad överblick för 
vad som händer inom respektive driftområde.

10  Matris 3 baserar sig på författarens tolkning av informanternas utsagor, varför den 
kanske inte ger en formellt rättvisande bild över de exakta förändringar som planeras. 
Informationen har dock genererats ur datamaterialet.

11 Informanterna växlar mellan att använda benämningen gruppombud, gruppsam-
ordnare och gruppledare. De två första benämningarna kan uppfattas som synonyma 
eftersom de antyder någon form av språkrör för gruppen. Den tredje benämningen, 
gruppledare, används vanligen av chefer och antyder förhoppningen om en ledare för 
och ibland till och med över gruppen. Jag försöker att växla mellan dessa benämningar 
i samklang med vilken av dem som informanterna föredrara att använda, men samtliga 
refererar till en och samma funktion. vc                                                                                                                 
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Omvänd produktionsstyrning
Det finns tre centrala frågor att ställa med anslutning till organisations-
förändringarna i bilfabriken. Eftersom förändringarna i första hand är in-
riktade mot ledarskapsfunktioner knyts också frågeställningarna till detta 
fenomen: Vad är problemet i ledarskapet? Hur planerar man att åtgärda 
problemet? Hur kommer dessa åtgärder att påverka arbetsgrupperna? 

Det huvudsakliga problemet är att ledarskapet är alltför svagt. De per-
soner som utses till ledare klarar inte alltid av den uppgift de står inför. 
Med andra ord har de inte den kompetens som krävs i den aktuella organi-
sationen. Frågan är vad detta kan bero på?

Nu är ju jag inte nån expert på hur man burit sig åt. Jag vet bara hur 
det brukar gå till. Dom chefer, dom höga chefer som är chefer idag. 
Dom vart tillsatt som arbetsledare för många, många år sen. Och innan 
det var dom själv arbetare och inte särskilt bra såna heller. Och sen 
blev dom arbetsledare, och sen så kom dom som chef. Och nu är ju dom 
höga chefer som tillsätter arbetsledare i sin tur. Problemet är att, det, 
det är liksom en sjuk verksamhet hela vägen, förstår du. Det har fått gå 
för långt (Blenda, UMV).

Enligt Blenda har arbetsledare tillsatts på andra grunder än sina goda 
ledaregenskaper. Det går att tolka henne som att man bör tillsätta che-
fer och arbetsledare utifrån kompetens och inte mot bakgrund av anställ-
ningsår eller goda kontakter. 

Och jag tror att ibland, därför att produktionsledarkåren har ju varit 
lite speciellt utsatt får man ju säga. Det är alltså, du hade dom gamla 
traditionella, dom som har varit van, dom har lärt sig ett område, dom 
har varit ut och dom vet precis vad som händer och man har pekat med 
hela handen och talat om vad alla ska göra. Sen när man då liksom 
börjar på svänga om, det blir lite modernare, kommer in ny automatik, 
datoriseringen tar fart och det, och så hinner dom inte vara med liksom 
i svängen och har liksom inte tillräckligt snabbt tagit åt sig utav det här, 
utan man är den där, hellre som är ute och skruvar i ett verktyg eller 
jobbar man på en bilverkstad som står man under motorhuven och 
hjälper mekarna att meka. Till sist är man ju körd. Man alltså, man, 
man, man hinner helt enkelt inte med, följa med tåget (Artur, UMV).
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Arturs beskrivning kan tolkas som att produktionsledare inte enbart 
haft en auktoritär ledarstil utan också haft svårt att kommunicera sitt le-
darskap. Å ena sidan har de ”pekat med hela handen”, å den andra sidan 
har de bokstavligen lagt sig i hur det konkreta arbetet skall utföras. Detta 
borde innebära att många produktionsledare enbart fått en annan titel och 
kanske högre lön, men de har egentligen aldrig frigjort sig från den direkta 
produktionen. Det betyder att de inte ägnat sig åt att dämpa strukturella 
motsättningar på ett proaktivt sätt.

Det Artur säger kan illustreras med konstruktionen av begreppet ”per-
spektivfällan” och tillämpningen av begreppet ”regelryttarskap”. Begreppet 
perspektivfällan refererar till en risk för att inneslutas i ett socialt delsys-
tem utan möjlighet att förnimma och förhålla sig till detta delsystems posi-
tion i förhållande till andra delsystem, samt ha en inblick i den omgivande 
struktur som de mänskliga aktiviteterna i dessa delsystem reproducerar 
(jmf begreppet ”perspektivfällan” med begreppet ”konsekvensernas para-
dox” hos Watson (2001:137)). 

I Arturs utsaga visar sig ”perspektivfällan” genom att den aktuella ty-
pen av arbetsledare inte klarat av att urskilja skillnaden mellan att arbeta i 
produktionen och att leda densamma på ett övergripande och strategiskt 
sätt. Man har en överordnad befattning, men betraktar arbetet utifrån ett 
underordnat perspektiv. Detta har kombinerats med ett beteende som un-
derförstått talar om för underordnade att de ska följa en viss typ av ord-
ning, det vill säga en form av regelryttarskap.

Men frågan är hur man ska förändra detta och på så vis ta sig ur dilem-
mat att många ledare antagligen har en annan kompetens än den som krävs 
för dagens produktionsteknik och arbetsorganisatoriska design. En stra-
tegi är att ge chefer konkretare mål för vad som ska uppnås. Uppnåendet 
av dessa mål kommer att vara kopplade till chefens löneutveckling. Frågan 
är hur det ska gå till?

Det sätt som redovisas går ut på att inkludera samtliga ledare i en kon-
tinuerlig kompetensutveckling baserad på 1) uppnådd effektiv ledning av 
arbetsgrupper 2) personlig utveckling 3) handhavandet av personal. Det 
viktiga kan uppfattas vara att man börjar resonera i termer av att kompe-
tensutveckling av ledare är en lönsam investering, men inte enbart för före-
taget. En sådan utveckling ökar också ledarens värde inom företaget, vilket 
leder till uppskattning av hans/hennes egna arbetsinsatser som i sin tur 
kan påverka lönen på lite längre sikt än vad ledare och övriga medarbetare 
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vanligen tänker sig. Men en sådan här utveckling kan inte enbart omfatta 
ledarna, ledarna är ju delar av den organisation de verkar i.

…det kommer att innebära att vi får medverka till att öka medveten-
heten här hos chefer och produktionsledare, dom människor som vi 
har i vår organisation, det är ju inte... det är ju inte... vad ska vi säga... 
dom representerar samhället egentligen, vi har 2200 anställda, och 
dom representerar mycket väl hur samhällsstrukturen ser ut... och med 
dom värderingar och sånt där som finns i samhället, dom finns ju här i 
företaget, och vi har säkert... vi har chefer, vi har ledare, som har, som 
har påverkats av det samhälle vi lever i, men det är ju vårt ansvar, vår 
uppgift då i personalorganisationen här att förmedla en syn och en 
uppfattning som är giltig för när vi finns på det här företaget, och som 
vi ska försöka att leva efter, och fungera efter.. (Harald, UMV).

Innebörden av det Harald säger är förståelsen för att samtliga medar-
betare i bilfabriken tar med sig intryck från samhället in i verksamheten. 
Men, menar han, det hindrar inte att man i bilfabriken medvetet styr per-
sonalutvecklingen i den riktning som är önskvärt inom organisationens 
ramar. Detta stämmer överens med det pragmatiska förhållningssätt som 
ligger bakom mångfald, i detta exempel ledarskapsutveckling. Det betyder 
att man mot bakgrund av olika typer av samhällsnormer ska utveckla och 
kommunicera normer inom organisationen och inför arbetsstyrkan som är 
anpassade till verksamheten i bilfabriken, ”volvonormer”. 

Dessa volvonormer ska fastställas i en policy som ska vara avgörande för 
huruvida man bedöms vara lämplig eller olämplig som chef. Frågan är vad 
det är man strävar efter?

…vi ska ha ledare då som har omtanke om människor och alla dom 
här bitarna. Men vi ska också ha ledare som har, som har framåtanda 
och som naturligtvis bidrar till att vi kommer att finnas kvar som 
företag, med allt vad det innebär. Det som innebär att vi kommer att 
ha en samsyn när det gäller ledarskap inom företaget är att, vi har 
ett verksamhetsutvecklingsprojekt, på gång i det här företaget och där 
träffas alla ledare, där man går igenom liksom förutsättningar och 
går igenom på vilket sätt vi ska fungera och hur vi ska verka. Och det 
här verksamhetsutvecklingsprojektet här det omfattar alla människor 
i det här företaget. Där man då har träff varannan vecka eller i vissa 
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fall då det är skiftgående personal, varje månad. Och där man träffas, 
grupper om, det kan variera då mellan, ja allt tror jag, mellan sex och 
upp till femton, tjugo stycken, beroende på hur det ser ut. Och där man 
har en.... tanken med det här verksamhetsutvecklingsprojektet är ju att 
man ska så satt säga, få upp allting som berör ens verksamhet för att 
förbättra (Harald, UMV).

Harald menar att man eftersträvar en samsyn bland ledare som leds av 
målet att med hjälp av ledares aktiva känsloarbete värna om människorna i 
organisationen. Haralds utsaga kan jämföras med den ”skarpsynta medve-
tenhet” som Horwitz, Bowmaker-Falconer och Searll (1995) talar om. Det 
man strävar efter är med andra ord ökad reflexivitet bland ledare. Detta 
innebär att ledare och arbetsgrupper under sina sammankomster

…har en dagordning /…/ där man ska diskutera lite kring strategiskt 
resonemang, man ska fundera över varför finns vi här? Varför sitter 
vi här? Vad är syftet med det och så vidare? Och där man ska liksom 
ta upp saker och ting då som kan påverka och förbättra ens situation. 
Och det kan vara att man ska, det är allt, det kan vara att man inte 
fungerar i gruppen, det kan vara att man inte, för att saker inte åtgär-
das i produkten eller förändra i utrustningar, eller precis allt, som har 
nånting att göra med att vi finns här (Harald, UMV).

Ledarskapsfilosofin som både går ut på att utveckla konstruktiva sam-
arbeten och att hantera konflikter gäller inte enbart chefer och ledare utan 
även arbetsgrupper och enskilda medlemmar i dessa. Artur beskriver detta 
på ett lite annorlunda sätt.

…få organisationen att ta åt sig mera, liksom känna det alltså att, 
det finns ingen däruppe som liksom ger direktivet att jag ska göra just 
det utan, vet jag det att vi ska klara dom här hytterna, då måste man 
liksom suga åt sig ansvaret och liksom försöka då att genomdriva det, 
då och med hjälp, och det.... det kan ju genomsyras hela vägen (Artur, 
UMV).

Av Arturs beskrivning framgår att det inte är chefer eller ledare som or-
ganisationsförändringar primärt riktar sig till inom bilfabriken. Det är is-
tället organisationen som sådan och i organisationen är produktionsledarna 
tillsammans med arbetsgrupperna mycket centrala. Beskrivningen ligger 
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väl i linje med det Watson (2001) skriver om att styra och ansvara för or-
ganisationen i sin helhet istället för enbart den egna organisationsenheten. 

Men vad är produktionsledarna och arbetsgrupperna centrala för? Det 
centrala handlar om att produktionsledarna och arbetsgrupperna är de 
grundläggande faktorerna för en lärandemiljö med ett utvecklat självsty-
rande ansvarstagande inom organisationen. Hela verksamheten bygger på 
att produktionsledare och arbetsgrupper, inte bara gör sitt jobb, utan också 
att tar personligt ansvar för att göra ett jobb som tillfredsställer kundens 
önskemål och behov. 

…tidigare så var det egentligen chefen som helt och hållet satt och på 
nåt vis dikterade hur det skulle vara där. Idag så är det ju avdelningar 
som vad ska jag säga, talar om vilka förutsättningar, hur man ska gå 
tillväga och det här. Och då är det som gäller, i nio fall av tio (Artur, 
UMV).

I ovanstående utsaga kan Artur uppfattas sätta tummen på bulten. Det 
är möjligt att tolka Arturs beskrivning som att man eftersträvar en helom-
vändning av kravspecifikationer och uttryckta behov. Organisationen ska 
”ledas” nerifrån och upp istället för uppifrån och ned. Detta torde betyda 
att den kompetens som finns och som utvecklas på verkstadsgolvet till-
skrivs, inte enbart ett mycket högt, utan också ett centralt värde för själv-
styrning inom organisationen. 

Sjukhuset och bilfabriken som yttre miljöer
Sjukhuset och bilfabriken kan beskrivas som två olikartade yttre miljöer. 
Hindren för mångfald på sjukhuset ligger främst i två strukturella mot-
sättningar. Den första har att göra med förekomsten av regelstyrning och 
byråkratiska rutiner för ekonomisk tilldelning, vilka snarare leder till ökad 
personalomsättning än kontinuitet och effektivitet i verksamheten. Den 
andra hänger samman med en splittring mellan läkares medicinska sida 
och sköterskors omvårdnadssida. 

Möjligheterna för mångfald på sjukhuset ligger i en annorlunda syn 
på organisationen i form av ökad integration genom exempelvis centrum-
bildningar och nya samverkansformer med primärvården. Men det senare 
är riktat mot patienten. Personalmotiverade förändringar, och då särskilt 
på omvårdnadssidan, lyser så här långt med sin frånvaro. De signaler som 
tycks förmedlas till underordnade är att acceptera rådande ordning genom 
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att snäva in sina perspektiv. Detta ökar riskerna för att personalen ifråga 
går in i perspektivfällan.

Hindren för mångfald i bilfabriken föreligger i första hand i form av 
bristfällig strategisk ledning av arbetsgrupper, vilket i sin tur påverkar de 
sociala relationerna inom arbetsgrupperna. 

Möjligheterna för mångfald ligger i planerna på och initiativen till en 
förändrad kundstyrd organisation som utgår från den enskilda arbets-
gruppens behov och ett mer aktivt och strategiskt ledarskap. 

Skillnaderna ligger i att sjukhuset tenderar att vara mer beroende av 
externa aktörer än bilfabriken. Därtill finns det en grundläggande skillnad 
mellan ledningsstrukturerna, där sjukhuset framstår som splittrat mel-
lan läkare och sjuksköterskor. Någon motsvarande splittring mellan olika 
befattningsområden går inte att urskilja i bilfabriken. Likheterna mellan 
sjukhuset och bilfabriken är att man i båda fallen strävar efter att integrera 
organisationerna, men på olika nivåer. På sjukhuset är man inriktad på 
avdelningsnivå och i bilfabriken handlar det framför allt om arbetsgrupp-
snivån.
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Enskilda arbetsenheter på sjuk-
huset och bilfabriken

Här i kapitel 6 analyseras organisatoriska sammanhang för kulturell 
mångfald. Dessa omfattar tre avdelningar inom sjukhuset och inom bil-
fabriken. Syftet är att studera lärandemiljöer i termer av underordnade 
sammanhang och förhållandet mellan organisationsstruktur och sociala 
processer. Kapitlet disponeras så att verksamheternas olika avdelningar 
presenteras och diskuteras var för sig, vilket följs upp av en sammanfatt-
ning för respektive verksamhet. Sist presenteras en kort reflexion över 
skillnader och likheter mellan verksamheterna.

Sjukhusets olikartade organisationsformer
I kapitel 5 konstaterades förekomsten av fyra problematiska omständig-
heter. En omständighet var de kostnadsbesparande åtgärder som ålagts 
verksamheten och som också fått olyckliga konsekvenser för personalom-
sättningen. En annan omständighet var att sjukhusorganisationen fram-
stod som både byråkratisk och hierarkisk vilket påverkar personalens 
trivsel och verksamhetens effektivitet. Därtill tycks det föreligga en splitt-
ring mellan läkare och omvårdnadspersonal, vilket försvårar ledningen av 
verksamheten eftersom den högsta enhetschefen vanligtvis är en läkare. 
Den fjärde, och sista, omständigheten var att delningen mellan läkare och 
vårdpersonal kan föra med sig ett segregerat könsrollsmönster.

Syftet med detta avsnitt är att analysera lärandemiljöerna på de tre 
organisatoriska enheter som ingick i enkätundersökningen och som följts 
upp i intervjustudien. De aktuella enheterna är Neurocentrum, Hjärtcen-
trum och den Psykiatriska kliniken. Sammantaget utgjorde dessa enheter 
21,7 procent av den totala populationen på sjukhuset (N=4 772). Målet 
med analysen är att dels jämföra dessa enheter med sjukhusets övergri-
pande organisation, dels analysera skillnaderna respektive likheterna mel-
lan enheterna ifråga. 

Neurocentrum; Organiserad flexibilitet och stärkt byråkrati
Neurocentrum är en relativt regioninriktad paraplyorganisa tion som be-
står av fyra specialiteter; neurokirurgi, neurologi, neuro rehabilitering och 
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neurofysiologiskt laboratorium.12 Neurocentrum har ca 12 000 intagna 
patienter/år och det genomförs ungefär 1000 operationer/år. Utöver det 
tillkommer patienter som är anknutna till öppen vård.

Ökad flexibilitet mellan olika underavdel-
ningar och förenklad administration 

Det är vanligt att Neurocentrum samarbetar både nationellt och inter-
nationellt. 

…vi [har] många invandrare som jobbar, speciellt läkare, och sen, dom 
här specialiteterna är så små, så att i Sverige finns till exempel unge-
fär bara 90 neurokirurger, av 25 000 läkare. Så samarbetet mellan 
neurokirurger och olika andra länder är väldigt vanligt. Vi har varje år 
kanske två, tre utländska läkare som är här olika perioder. Och våra 
läkare åker ut mycket ofta (Anton, NUS)

Av Antons utsaga framgår att Neurocentrum har både nationella och 
internationella kontakter. Dessa kontakter tar sig bland annat i uttryck i 
form av att egna läkare vistas på andra platser och att det periodvis kom-
mer läkare till Umeå från andra sjukhus i världen. 

Centrumbildningen har inte funnits särskilt länge och man kan nog 
säga att den befinner sig i ett uppbyggnadsskede, så det finns mycket kvar 
att göra innan man lyckats organisera den som man vill ha den.

Den kan säkert bli bättre… men det finns fördelar om man tar organi-
sationen i sig med centrumledningen, då har det här inneburit att pa-
tienter mycket lättare kan flyttas mellan dom här olika avdelningarna. 
Och överföringar av kunskaper, rapporter och sånt, det är förenklat. Så 
jag tycker den här organisationen i sig /…/ är bra (Anton, NUS).

Anton är dock nöjd med det man hittills uppnått, det vill säga ökad 
flexibilitet med patienter som flyttas mellan olika delar av centrumbild-
ningen och förenkling av de administrativa rutinerna. Mot bakgrund av 
Antons utsagor har bildandet av Neurocentrum inneburit en integration 
i termer av effektiv kommunikation mellan enhetens specialiteter. I det-
ta sammanhang går det att förstå centrumbildningen som ett försök att 
kombinera en sammanslagning av fyra specialiteter med försök att frångå 

12 Fakta som rör de studerade organisationerna i denna rapport var giltiga 1998.
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viss regelstyrning genom att planmässigt och systematiskt organisera bort 
strukturella motsättningar mellan olika avdelningar.

En supertankers vändradie 
Det finns baksidor med en stor integrerad organisation, jämfört med 

en mindre.

I den lilla organisationen [i början av 1980-talet] var det som att 
svänga en racerbåt, i den stora organisationen [nu på 1990-talet] ska 
man svänga en supertanker, eller också styra om mot ny kurs (Göte, 
NUS).

Götes kritik går att uppfatta som ganska allvarlig med tanke på att man 
strävat efter att öka flexibiliteten mellan olika medicinska specialiteter. 
Kritiken går ut på att den stora organisationen är mer byråkratisk än den 
lilla, vilket gör den trög att styra. Utöver denna tröghet finns det även an-
dra mer konkreta problem. 

Intervjuare: Är det några speciella flaskhalsar…

[J]a, hur många vill du höra (skratt)... nej det är många. Oh ja. Det är 
tyvärr. Det är som jag säger, som jag har sett här idag, vi har, allt för 
få undersökningsrum för att göra så mycket som vi ska. /…/ lokaler, 
i första hand, men det finns mycket annat, mycket beroende på dessa 
sammanslagningar som är g jorda. Man har inte tänkt, om jag så ut-
trycker mig på ren svenska. Man har g jort en sammanslagning utifrån 
idéer som säkert har varit bra va, men man har inte tänkt klart ända 
ut så att säga (Gunhild, NUS).

Gunhilds poäng är att ’man’ inte lyckats planera för de olika funktio-
nella delarna när man dragit upp riktlinjerna för paraplyorganisationen. 
Det är intressant att notera att hon inte använder uttrycket ’vi’. Ordvalet 
’man’ kan därför uppfattas som att det i detta exempel refererar till en över-
ordnad eller till och med en tredje part i förhållande till Neurocentrum. 
Konsekvensen av de vidtagna förändringarna är att systemet, i termer av 
relationer mellan organisationsstrukturens olika delar, inte fungerar.

[N]ej det tycker jag inte, inte så bra som det skulle kunna göra. Det är 
ju en plågsam process för alla att gå igenom det här. Det måste jag säga. 



92

Kulturell mångfald är inte detsamma som kulturell pluralism

[V]i var ju en av dom första som bildade centrum. /…/ Nu känner 
man väl ändå att det är bra va, men det kommer ju hela tiden upp 
saker och ting, och vad fasen gjorde vi inte så där va. Och varför tänkte 
ingen på det. Och det klart, det kanske är övermänskligt att tro att 
man skulle ha tänkt ända ut va, men vissa saker tycker man ju är rent 
banala (Gunhild, NUS).

Gunhilds kritik är mycket intressant, eftersom hon redogör för att det 
var en kämpig tid under utvecklingen av centrumbildningen. I efterhand 
har personal kommit på hur det skulle kunna gjorts istället, vilket i sig 
skulle kunna uppfattas som en ganska rimlig process. Det är svårt att pla-
nera för den perfekta organisationen och sedan också att från början få den 
att fungera enligt planerna. Men det går ana att planerna är uppgjorda av 
andra än dem som nu förverkligar dem, vilket betyder att man genom den 
byråkratiska ordningen har utvecklat en mekanism som innebär att man 
istället för självständighet, reproducerar uppbundenhet till yttre byråkra-
tiska faktorer. Med hänsyn till Götes tidigare kritik angående svårigheten 
med att ändra kurs blir kritiken synnerligen allvarlig. Kritiken gör det möj-
ligt att ana tendenser till regelryttarskap inom sjukhusorganisationen.

Ett exempel är tillgången på lokaler.

[S]om jag ser det, om jag nu tar den här biten som jag nämnde då med 
lokaliteter alltså, det känns ju som att det går inte. Jag kan inte bygga 
i den låda jag är nu idag va. Det går inte. Och tittar jag mig runt så, 
finns det ändå, alla skriker att det är få rum och det finns inte expedi-
tioner (Gunhild, NUS).

Intervjuare: Det är som en omöjlig situation…

…ja det känns, så känns det nu, men det ska bli intressant och se hur vi 
kan lösa det. Då sitter man i en sån här, man ska prestera, vi ska ta in 
lite intäkter, vi har underlag för det, men vi har kanske inte utrymme 
helt plötsligt att ta emot det vi kan göra, beroende på att vi [är] begrän-
sade i utrymme. Det är som en snara som dras åt… (Gunhild, NUS).

Gunhilds poäng är att det inte bara är svårt att ändra lokaliteterna så 
att de skulle passa verksamheten, det synes omöjligt för henne. Den sista 
oavslutade meningen är särskilt illavarslande, eftersom en snara som håller 
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på att dras åt kommer förmodligen att så småningom stänga av till- och 
frånförsel mellan olika enheter. Gunhild antyder också förekomsten av 
missnöje med antalet tillgängliga rum, vilket i sig kan uppfattas som en 
nonchalerad strukturell motsättning. För att ge en rättvisande tolkning av 
Gunhilds utsaga är det viktigt att understryka att kritiken i första hand är 
riktad mot Neurocentrums då aktuella (1998) struktur och hur dess olika 
delar saknar systematik.

Detta betyder att den regelstyrning som präglar sjukhusets överord-
nade verksamhet återfinns inom Neurocentrum. Det finns med andra ord 
inte plats för en förändringsprocess mot exempelvis en ramreglerad orga-
nisation, utan förändringar det vidtar man en gång för alla, därefter är det 
bara att ”gilla läget”.

Sammanfattningsvis är Neurocentrum en paraplyorganisation med re-
gionansvar. Inom dess organisation finns det fyra specialiteter. Försök till 
att överbrygga den rigida strukturen som präglar sjukhuset i sin helhet har 
skett i form av ökat samarbete mellan dessa specialiteter. Centrumbild-
ningen har ökat flexibiliteten genom att flytta patienter mellan dessa speci-
aliteter och underlättat den administrativa hantering som en sådan flexibi-
litet kräver. Det finns dock förändringsproblem som påminner om kritiken 
mot sjukhuset i sin helhet och som präglar lärandemiljön på avdelningen. 
Centrumbildningen har medfört svårigheter att påverka systemet och på så 
vis blivit mer byråkratiskt. Det är också svårt att förändra grundläggande 
misstag man gjort under planeringsstadiet. I det aktuella exemplet är det 
frågan om lokalbrist och det tycks inte finnas några utsikter om att detta 
kan lösas inom överskådlig framtid. 

Hjärtcentrum; Funktionella förbättringar 
och gamla sociala ordningar
Hjärtcentrum har, liksom Neurocentrum både läns- och regionansvar 
men för hjärtpatienter. Framför allt handlar det dock om Umeå sjukvårds-
distrikts egna patienter. Patienter som både har problem med hjärtat och 
annat kan också gå till medicinavdelningen (cardiologi). Hjärtcentrum 
innefattar enheterna; cardiologi, röntgen, kirurgi och klinisk fysiologi som 
utgör en stödfunktion för diagnostiken. Varje enhet, det vill säga varje spe-
cialitet, har en ansvarig överläkare som också ingår i hjärtcentrums led-
ningsgrupp.
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Läkaren bestämmer, oftast… 
I intervjuerna framkommer inte samma typ av kritik mot strukturen som 
på Neurocentrum, utan på Hjärtcentrum är det mest de sociala relationer-
na som kommenteras. En överläkare kan enligt informanterna antingen 
vara öppen och diskutera omständigheterna kring en patient eller så kan 
denne utnyttja möjligheten att handla utifrån egna idéer. Detta betyder 
att det förekommer en tydlig hierarki som alltid finns i bakgrunden, men 
som med hänsyn till läkarens personlighet kan framträda mer eller mindre 
påtagligt. Detta går att uppfatta som att det överordnade regelryttarska-
pet i att läkare bestämmer har övergått till en personberoende sociabilitet, 
där förekomsten av låg respektive hög grad av kommunikation är avhängig 
den enskilde läkarens person. Därmed förekommer det en öppning för ett 
förändrat chefs- och ledarskap bland överläkarna. Från expert, kontrollant 
och instruktör till att respektera andras tolkningar och att uppmuntra och 
stödja visst handlingsutrymme. 

Den hierarkiska ordningen framkommer i följande exempel.

…på avdelningen så har vi två underläkare och när inte dom kan ta 
beslut eller att sköterskan inte tycker att underläkaren tar beslutet, då 
kan hon gå förbi honom, [eller be] honom att ta kontakt med överlä-
karen eller att han gör det självmant /…/ [om han inte gör det] kan 
sjuksköterskan gå förbi underläkaren och upp till överläkaren direkt 
(Fanny, NUS).

Underläkaren har det formella ansvaret för att det tas beslut, men om 
han/hon inte förmår göra det kan sköterskan på olika sätt försöka få hen-
ne/honom att komma fram till ett beslut. Ett exempel när en sådan situa-
tion kan uppstå är när det är frågan om en oerfaren underläkare.

…det kan vara att dom är unga, inte unga i ålder utan unga på av-
delningen att dom inte vet hur man gör vid en hemskickning till annat 
sjukhus…(Fanny, NUS).

Det hör dock inte alls till rutinerna att gå förbi underläkaren. Det vill 
säga att man från överläkarnas sida skulle ha sagt att; vi har så stort förtro-
ende för er sjuksköterskor så att om det är så att det finns någon underlä-
kare som vid något tillfälle visar en viss brist på erfarenhet så kom till oss 
istället för att gå via henne/honom.
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Utan det är informellt. …ja man gör det för att man tycker att under-
läkaren [inte] fyller sin funktion. Men man ska gå till underläkaren. 
Det är den gången (Fanny, NUS).

Intervjuare: …det är den gången som egentligen gäller

…ja, och [om] han i sin tur, inte kan klara en situation så ska han bolla 
vidare (Fanny, NUS).

Intervjuare: Så det är ganska hierarkiskt…

…ja, det är det. Det sitter kvar (Fanny, NUS).

Den sista citatserien visar att en sköterska som vänder sig direkt till 
överläkaren handlar stick i stäv mot den hierarkiska ordningen som gäller 
på Hjärtcentrum. Mot bakgrund av tidigare avsnitt handlar det inte heller 
om ordningen på Hjärtcentrum, utan om hela sjukhusstrukturen. Läkar-
personalen tycks ha ett genomgående inflytande i hela beslutsproceduren, 
alltifrån övergripande nivåer till den konkreta diskussionen om huruvida 
en patient ska skickas hem eller inte. Exemplet från Hjärtcentrum visar 
dock att detta inflytande inte alltid reproduceras utifrån den formella ord-
ningen. Det betyder att den formella ordningen inte förutbestämmer alla 
sociala aktiviteter som kommer till uttryck i den dagliga verksamheten.

Förbigåendet av underläkaren kan uppfattas som en latent konflikt, i 
den meningen att sköterskor inte för den på tal med berörd underläkare 
(Simmel, 1955/64). Genom detta förfaringssätt, vilket påbjuds av den hie-
rarkiska ordningen, vidmakthålls (och kanske till och med stärks) istället 
för att dämpas den strukturella motsättning som föreligger mellan sköter-
skor och läkare.

Sjuksköterskor, en missgynnad grupp
Det intressanta är om det finns tendenser till att överbrygga sjukhus-
organisationens stela beslutsstrukturer. Det är ju det som är syftet med 
centrumbildningar. Centrumbildningen på Hjärtcentrum har dock inte 
förändrat den formaliserade beslutshierarkin, däremot har den underlät-
tat sjukvårdsprocessen genom att öka samarbetet mellan tidigare åtskilda 
avdelningar.
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…samarbetet, det ser jag, det kommer ju bara att öka i och med att vi 
är ett hjärtcentrum. Det har kanske inte varit så hemskt mycket tidi-
gare men nu försöker vi... hjälpas åt lite mer (Frida, NUS).

Men detta samarbete kommer i första hand patienterna till del.

…det är lite smidigare för patienterna, det är inte så mycket papper… 
Utan som det nu är så kan vi /…/ kalla en patient, och så visar det sig 
att vi har jättefullt för det har hänt nåt, dom har fått operera på natten, 
då kan den här patienten få ligga på hjärtintensiven till att börja med 
istället och så tar vi över honom hit och så kan vi hålla på och byta så 
att /…/ det blir ju mindre väntetider, mindre administration runt om-
kring. Då går man över och pratar... man behöver inte skriva en massa 
papper.. (Frida, NUS).

Centrumbildningens främsta förtjänster kan därmed sägas finnas i ar-
betsprocessen. Det betyder att systemet förändrats till det bättre genom 
att det konstruktiva samarbetet mellan olika underavdelningar har ökat. 
Det är därför möjligt att personal ur olika yrkesgrupper koordinerar verk-
samheten så att patienten hamnar i centrum. Men maktstrukturen har 
inte förändrats nämnvärt, läkarna är fortfarande en privilegierad grupp.

Sammanfattningsvis så är Hjärtcentrum, i likhet med Neurocentrum, 
en paraplyorganisation med regionansvar och även i denna centrumbild-
ning ingår det fyra specialiteter. De problem som framkommer och som 
sannolikt präglar lärandemiljön handlar i första hand om den splittrade 
relationen mellan överläkare och sjuksköterskor. Sammantaget kan dessa 
problem uppfattas lägga grunden för en latent konflikt mellan befattnings-
grupperna läkare och sköterskor. Det betyder att konflikten inte nöd-
vändigtvis visar sig i konkreta situationer, med undantag av exemplet om 
underläkare, utan den finns där lurande under ytan. De överbryggnings-
försök som vidtagits handlar framför allt om ökad flexibilitet mellan de 
olika specialiteterna, vilket fört med sig ett smidigare samarbete, mindre 
byråkrati av patienthandlingar och ett bättre utnyttjande av lokaler. Funk-
tionellt sett verkar centrumbildningen inneburit stora förbättringar, men 
socialt sett tenderar gamla ordningar att vidmakthållas.
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Psykiatriska; Utvecklad kollegial samverkan
Den Psykiatriska kliniken skiljer sig från både Neurocentrum och Hjärt-
centrum i två avseenden, dels är det ingen centrumbildning, dels är region-
ansvaret mycket mer begränsat, det omfattar endast rättspsykiatri. I övrigt 
finns inte mycket regionvård. Det förekommer dock nationellt samarbete 
mellan kliniker, men det tycks vara ytterst begränsat jämfört med de ovan 
nämnda centrumbildningarna. Däremot har man vidtagit organisatoriska 
förändringar som i viss mån ökat samarbetet med andra kliniker. Innebör-
den är att man ansträngt sig för att förändra verksamheten från att vara 
entydig och regelstyrd till att bli måntydig och ramreglerad.

…mycket av det vi har g jort inom psykiatrin här, det händer också na-
tionellt, man lägger ned dom stora /…/ vårdavdelningar, man satsar... 
på nya vårdformer, och en del av dom här nya vårdformerna, innebär 
också att man /…/ jämför hur det går på olika delar av landet. Som 
till exempel det här med tidig intervention vid debut av psykos, för unga 
människor som debuterar med en psykos. Det har vi ett /…/ team här 
som arbetar väldigt intensivt med dom patienterna och gör det väldigt 
snabbt och åker hem och ut och träffar anhöriga och patienter. Och det 
är ett nationellt ... projekt, det kallas för Fallskärmsprojektet. Där det, 
tror jag, är sexton eller tjugo olika kliniker runt om i Sverige som gör 
det här och där man träffas och jämför resultat. Och det finns flera såna 
liknande så att säga nationella projekt (Laura, NUS).

Om man undantar specialistkompetenserna i rättspsykiatriska under-
sökningar och det nationella erfarenhetsutbytet är den Psykiatriska klini-
ken först och främst lokalt orienterad. Det hänger antagligen samman med 
den typ av symptom och sjukdomsbilder man behandlar.

…vår verksamhet [är] också så oerhört beroende av hur det ser ut i 
andra verksamheter, som till exempel socialtjänsten. För att vi, våra 
patienter /…/ som har ett socialt handikapp också på grund av sin 
psykiska sjukdom eller psykiskt långtidssjuka som vi säger, /…/ ska 
kunna fungera bra så måste dom ha ett bra stöd utanför sjukhuset. En 
bra bostad, ett bra stöd från socialtjänsten. Annars kommer dom med 
en gång till oss… (Laura, NUS).

Lauras uttalande understyrker behovet av en samordnad vårdprocess 
för patienten, både inom kliniken och i förhållande till yttre kommu-
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nala insatser. Eventuella brister i den kommunala omsorgen kan sanno-
likt hämma eller förhindra en framgångsrik vårdprocess inom klinikens 
behandlingsområde. Här finns med andra ord en intressant skillnad med 
centrumbildningarna. En god vårdprocess för patienten förutsätter ett 
samordnat och ramreglerat ansvarstagande mellan kliniken och kommu-
nala instanser. Det innebär att kliniken ingår i ett system som sträcker sig 
utanför dess egna fysiska gränser. Frågan är om detta inverkar på den inre 
funktionen?

Med det sociala systemet i centrum
Liksom andra organisatoriska enheter har även den Psykiatriska kliniken 
vidtagit organisatoriska förändringar.

Vi har just genomfört en organisationsförändring... Och den föränd-
ringen genomförde vi bland annat därför att vi hade för mycket av 
revir... mellan dom olika sektionerna. Då hade vi fem sektioner, och 
ett ständigt revirbevakande mellan dom här sektionerna, som gjorde 
att patienter ibland hamnade i kläm. Man kom inte över till rätt nivå, 
utan man... fick, vad ska jag säga, patientens bästa kom i kläm (Laura, 
NUS).

Av citatet ovan framgår att man upplevt problem som varit knutna till 
det organisatoriska systemet och därmed behandlingsprocessen av patien-
terna. Det går att tolka Laura som att man med dessa organisationsför-
ändringar försöker att dämpa de strukturella motsättningarna genom att 
överbrygga förekomsten av olika typer av vattentäta skott mellan sektioner. 

… den nuvarande organisationen är ju då ett försök att åstadkomma 
ett bättre flöde mellan klinikerna. Att inte ha strikta sektionsgränser 
utan att ... enheter[erna] ska vara funktionella och där patientens behov 
i högre grad ska komma, synas och kunna hitta rätt nivå till patienten. 
För att få det fungera har vi lagt ut alltså, ... såna här samarbetsmöten 
som /…/ återkommer varje vecka, där såna här gränssvårigheter ska 
försöka att överbryggas (Laura, NUS).

I citatet ovan formulerar sig Laura på ett mycket intressant sätt. När 
hon säger att ”vi lagt ut” antyder det en strukturell förändring med beto-
ning på decentralisering (eliminering av vattentäta skott mellan sektioner). 
Detta är särskilt intressant på grund av att den Psykiatriska kliniken inte 
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försökt att utveckla en ny organisation, exempelvis i form av en centrum-
bildning, utan strävat efter att vidta förändringar inom givna organisato-
riska ramar. Detta är förmodligen en anledning till att det inte går att finna 
konkreta svar på frågan om sjukhusets övergripande förändringsproblem 
återfinns på kliniken. 

Däremot finns det uttalanden som tyder på försök att överbrygga den 
hierarki som präglar den övergripande organisationen.

…vi hade tidigare sektionschefer som alla var läkare. Det har vi inte 
längre. Utan nu har varje avdelning eller enhet har sin, antingen avdel-
ningschef eller öppenvårdsföreståndare. Och en medicinskt ledningsan-
svarig, eller en läkare… (Laura, NUS).

Den aktuella förändringen på den Psykiatriska kliniken tycks ha inne-
burit en planmässig och systematisk organisering i termer av en integrering 
av olika befattningsgrupper. Detta tyder på en nedtoning av expertrollen, 
kontroll och instruktioner till förmån för ökad autonomi inom ramen för 
ett visst frirum och dess gränser (Berg, 1999).

Avdelningschefen och den medicinskt ansvarige som ett ledarpar
Man kan då fråga sig hur förhållandet ser ut mellan olika positioner, sär-
skilt läkare och övrig personal.

…varje enhet har egentligen en chef eller föreståndare och en medicinsk 
ledningsansvarig, för på varje enhet så är de ledarparet. För att får dom 
här, ledarparet, problem /…/ så får dom antingen [gå] till [vårdchefen] 
eller [verksamhetschefen]... man går och diskuterar. Och är det då, ja, 
föreståndaren som har problem, då går hon till [vårdchefen], är det 
doktorn som har nåt problem, så går han till [verksamhetschefen]. Har 
dom problem sinsemellan det här paret, då blir det till [verksamhetsche-
fen] (Martina, NUS).

Martina pekar på två mycket betydelsefulla funktioner i verksamheten. 
För det första talar hon om föreståndare (avdelningschef) och läkare som 
ett ”ledarpar”. För det andra redogör Martina för en tydlig väg om hur man 
ska lösa problem. Det går att tolka hennes utsaga som att ledarparet i första 
hand ska lösa problemen sinsemellan. I andra hand kan de gå till vårdche-
fen eller verksamhetschefen. I tredje hand kan de gå till var sin direkt över-
ordnad; föreståndaren till vårdchefen och läkaren till verksamhetschefen. 
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Slutligen så kan de gå till verksamhetschefen båda två. En annan sak som 
framkommer i citaten i detta avsnitt är att man föredrar att tala i termer av 
medicinskt ansvarig istället för läkare, det vill säga en markerad nedtoning 
av läkare som traditionell auktoritet. 

Sammanfattningsvis så har den Psykiatriska kliniken ett mer begrän-
sat regionansvar än Neuro- och Hjärtcentrum, som enbart omfattar rätts-
psykiatri. Organisatoriskt har man brutit ner tidigare sektionsgränser i 
syfte att uppmärksamma patientens behov. Samordningen sker med hjälp 
av samarbetsmöten över dessa gränser. Det finns inga uttalade föränd-
ringsproblem i intervjusvaren som kan kopplas till sjukhuset i sin helhet. 
De överbryggningsförsök man vidtagit ligger i första hand i skapandet av 
ett ledarpar som omfattar avdelningschef och överläkare. Detta betyder att 
verksamheten på den psykiatriska kliniken kan vara präglad av ett antal 
olika lärandemiljöer med, exempelvis effektiv kommunikation mellan be-
fattningsgrupper, ramreglerande ansvar för patientens situation inom både 
den egna och den kommunala verksamheten, samt kollegial samverkan på 
flera plan. 

Det går också att urskilja tydliga gränser för hur man ska gå tillväga i 
problemsituationer som ledarparet inte kan lösa på egen hand. Lösningen 
ligger i en tydlig uppdelning av vilken chef de kan vända sig till, men det 
viktiga är att denna auktoritetsstruktur inte presenteras i andemeningen 
av en rigid hierarki utan som olika problemlösningsvägar. 

Bilfabriken: En enhetligare verksamhet
I ett tidigare avsnitt om bilfabriken framkom att många ledare inte besit-
ter den ledarkompetens som utvecklats i samband med implementering av 
ny teknologi och teknik samt de arbetsorganisatoriska förändringar som 
detta fört med sig.

I detta avsnitt analyseras de kundorienterade lärandemiljöerna på de 
tre avdelningarna inom bilfabriken som ingick i enkätundersökningen och 
som följts upp i intervjustudien.13 Avdelningarna är kaross-, måleri- och 
monteringsavdelningen. Sammantaget sysselsätter dessa 83,2 procent av 
populationen i bilfabriken (N=1 824). Målet är att dels jämföra dessa av-
delningar med för bilfabriken övergripande omständigheter, dels utifrån 

13 Uppgifterna för bilfabriken var aktuella 1998.
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begreppet ”lärandemiljöer” granska skillnaderna respektive likheterna 
mellan de tre enheterna ifråga.

Karossavdelningen
Karossavdelningen utgör ett led i en sammanlänkad produktionsprocess. 
Det innebär ett stort beroende mellan de delar av processen som föregår 
avdelningen och den del som följer efter den. 

Så vi träffas ju varje morgon och stämmer av. Vet vi, är det nånting 
nu eller är det personal, är det hög frånvaro, kommer vi att bygga nån 
[hytt] eller blir det mindre och så där. Så vi har väldigt god, täta kon-
takter (Otto, UMV).

Detta beroende ställer krav på noggrann planering och en välorganise-
rad samordning mellan olika avdelningar. Samordningen är mycket kom-
plicerad. Det handlar inte enbart om att planera den egna verksamheten 
inom angivna ramar utan man måste också ta hänsyn till omgivande av-
delningars aktuella omständigheter. Tillvägagångssättet stämmer överens 
med den hänsyn till organisationen i sin helhet som Watson (2001) under-
stryker att ledare behöver ta. Detta resulterar i ett ömsesidigt beroende 
mellan olika avdelningar. 

Beroendet gäller inte enbart mellan avdelningar utan också olika delar 
inom en och samma avdelning. 

…vi är ju beroende av... andra skiftet också, att det fungerar för att, vi 
lämnar ju, när [vårt skift] tar över ska det finnas visst mycket grejer 
så att vi kan köra igång. Delkomplett det är som, ja.... Om du börjar 
bygga hytt, kommer man dit på morgonen så finns det inga [delar], då 
måste man först stå och vänta medan man [tillverkar dem]. [Sedan] …
måste ju lämna till nästa skift hela tiden också och förbereda för dom 
(Georg, UMV).

Det Georg säger innebär att det finns ett produktionsflöde som hela ti-
den måste fungera. Detta flöde ställer höga krav på samarbete mellan både 
enskilda individer och arbetsgrupper. 

På individnivån handlar det om en samordning av alla typer av aktivite-
ter som individen kan ta sig för.
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…du ska ha ett visst flyt, tempo, du måste vara mera inriktad, för det 
är väldigt beroende av varann då, så att det är en uppgift på stationen, 
det står ett antal man, två där, en där, två där, ungefär, när dom här 
är klara då står dom och väntar på att han blir klar. Om den här då 
går iväg på toaletten och blir borta en kvart. Så dels tappar produktion, 
tappar tempo, tappar flytet, och blir irritation. Så det måste som vara 
samkört, så här gör vi, man ska kunna komma överens och ... hjälpas 
åt vid behov, alla ska dra sitt strå (Georg, UMV).

Georg pekar på vikten av att hålla ett visst tempo för att samarbetet ska 
fungera. Det betyder att alla måste kommunicera, det vill säga ”komma 
överens” om vad, hur och vem i anslutning till det arbete som ska utföras. 
Innebörden av detta är förekomsten av kollegial samverkan, det vill säga 
konstruktivt samarbete. Georgs utsaga pekar dock på förekomsten av en 
strukturell motsättning mellan produktionstempo och individuella behov. 
Uppstår en störning i tempot utvecklas det omedelbart irritation.

Sammantaget ställer integration inom och mellan avdelning/arbets-
grupp krav på en hög grad av sociabilitet mellan individer och grupper. 
För att samarbete ska fungera krävs en flexibel och god samordning av ar-
betsgruppen vilket i sin tur ställer krav på att det finns ett konstruktivt 
samarbete. Det är i detta sammanhang som gruppens talesman/-kvinna 
kommer in i bilden.

…på morgonen och vid skiftskarvarna måste jag gå in till [produk-
tionsledaren] och berätta hur många vi är. Och han berättar även hur 
balansen ser ut….
 Och vi slår ihop och ser hur många man vi ska vara på banan för att 
få ut det rätta hyttantalet. [Det] ska stämma överens med balansen 
(Markus, UMV).

Det första gruppombudet gör är således att kontrollera olika typer av 
produktionsfaktorer med produktionsledaren. Därefter går

…jag in i gruppen, eller, i vår grupp då, och svetsar och gör dom dag-
liga sysslorna så att säga. Och... sen om det blir nåt, ena dan är inte lik 
den andra, det blir alltid ett problem med nånting, och då måste det tas 
ett beslut, och då har vi g jort som så att vi, vi allihop pratar om det, och 
så kommer vi överens om en sak. Om det blir så [att] vi inte kommer 
överens så får jag ha sista rösten att… (Markus, UMV).
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Intervjuare: Om det är en konflikt, hur hanterar du det?

…det brukar inte bli så mycket konflikter, men är det så /…/ brukar 
[vi] köra på den här majoriteten får bestämma, vill han eller dom det 
och då blir det /…/ så. Och det blir rättvist... det brukar vi köra på, det 
är en bra grej (Markus, UMV).

Av citaten ovan framgår att gruppombudet arbetar tillsammans med 
gruppen tills det uppstår en anledning för honom att frigöra sig från de 
egna produktionsuppgifterna för att ta på sig ombudsrollen. I öppna kon-
fliktsituationer använder man sig av majoritetsbeslut. Det framgår inte av 
intervjun vilken typ av konflikter det är frågan om, men eftersom det inte 
tycks vara en stor fråga går det att sluta sig till att det troligtvis är frågan 
om det Simmel (1955/64) benämner legala konflikter, vilket betyder en 
konflikt där en sakfråga står i centrum.

Den komplexa samordningen av individuell prestation och gruppmål
Det förekommer vissa förändringsproblem inom Karossavdelningen. Dessa 
problem handlar i första hand om arbetsledning och individuellt ansvarstagan-
de. Arbetsledningsproblemet kan visa sig i att enskilda gruppmedlemmar, som 
noterar att en nytillkommen gruppmedlem arbetar på ett olämpligt sätt, inte vet 
hur de ska göra för att lära den nytillkomne ett korrekt förfaringssätt. 

…det finns dom som har jobbat på banan lika länge som jag, kanske 
längre, och så ska lära en som precis har börjat och så, lär dom på ett 
dåligt sätt, dom undervisar dåligt och dom är sträng (Markus, UMV).

…om den där nya killen svetsar fel och då kommer, ja vi säger då, Uffe, 
vi kallar ett namn, och så kommer han fram och - ja, nu svetsar du fel, 
så här kan du inte göra, och så gå tillbaks. Jag har hört att det har varit 
sån där nån gång när jag har stått där, då blir jag så, då bör man visa 
vad det är istället för att bara stå och säga att det är fel och sånt där. 
Det irriterar mig nåt otroligt mycket (Markus, UMV).

Markus berättar att det ibland blir fel då någon nytillkommen ska till-
rättavisas. Detta på grund av att man har svårt att inom gruppen hantera 
en inlärningssituation. För det första tycks man ha svårt att veta hur man 
ska bete sig i sådana situationer, för det andra verkar inte orden räcka till 
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för en förklaring om bästa (eller kanske till och med olika) tillvägagångs-
sätt. Det går att uppfatta Markus som att gruppen verkar vara utelämnad 
åt sig själv att hantera sådana situationer. En trolig konsekvens är att det 
utvecklas en låg grad av sociabilitet som i sin tur kan övergå i social kame-
leontism, det vill säga kommunikationen blir låg och var och en håller sig 
till ”sitt eget”. Detta betyder att produktionsledare viker undan för latenta 
konflikter i kombination med uteblivet kommunikativt engagemang och 
aktiverad psykologisk närhet.

Det andra förändringsproblemet har att göra med att alla i en arbets-
grupp kanske inte ansluter sig till gruppens produktiva och där med eko-
nomiska målsättning. 

…[man] håller inte tempot, maskar undan, det syns vansinnigt lätt, jag 
har jobbat här så länge, och flera här på banan har jobbat här så länge 
så att det syns direkt när folk sätter sånt här i system. Skapar en otrolig 
irritation... väldigt snabbt, för här gäller det att hålla ihop, här kan 
man inte tjura, är det nån som har problem då hjälper man till! Man 
sätter sig inte... det märks direkt, och det skapar en väldig irritation 
(Markus, UMV).

I citatet ovan beskriver Markus först hur det kan vara då någon inte 
följer den överenskomna ordningen i gruppen. Detta påverkar klimatet i 
gruppen på ett genomsyrande sätt. Därefter antyder Markus normerna att 
hålla ihop, inte tjura och att hjälpa till. Förändringsproblemet handlar med 
andra ord om sammanhållningen inom gruppen. Markus understryker 
vikten av att hålla fast vid befintliga normer och värden att hjälpa varandra.

Vad händer i gruppen då någon avviker från den gängse ordningen?

…så ställer dom sig och står och snackar skit, om han där borta, just 
om den här personen, som har lite dåligt tempo och lite dålig attityd 
/…/ dom kommer fram och säger, den där killen, han är så jävla sen 
på det där och det, får stå och vänta där /…/ en liten vägg blir jag 
väl kanske, då dom kommer fram och säger sitt missnöje (Markus, 
UMV).

I citatet ovan berättar Markus tre saker. För det första utvecklas en 
subgrupp som ger uttryck för sitt missnöje i termer av dåligt tempo och 
dålig attityd hos andra. Därefter berättar han att subgruppen kommer till 
honom och berättar om problemet, vilket innebär att han istället för pro-
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duktionsledaren får ta emot klagomålen. Därmed går det att ana inslag av 
något som illustrerar begreppet ”rättevisefällan”. Begreppet refererar till 
ett anspråk på rättvisa som riskerar att leda till delat elände istället för 
progressiv förändring. Vanligtvis kommer detta till uttryck genom anspråk 
på lika fördelning eller en föreställning om att alla åtnjuter likartade förut-
sättningar. Med progressiv förändring menas beaktandet av skillnader som 
över tid kan leda till konstruktiva resultat för samtliga inblandade parter. 
Rättvisefällan kan komma till uttryck på olika sätt. I Markus uttalande 
ligger giltigheten i begreppet i att någon eller några medarbetare håller 
igen på takten på grund av att de anser att de redan gjort mer än andra.

Produktionsledaren finns överhuvudtaget inte med i sådana här situa-
tioner. Förvärras det hela kommer han/hon förmodligen att bli inblandad, 
men i första hand stannar det inom gruppen och hos gruppombuden. Det-
ta ställer stora krav på gruppombuden, som inte har vare sig grund- el-
ler vidareutbildning för att identifiera och hantera konfliktsituationer av 
denna typ. Detta tyder på att den formellt utsedda produktionsledaren har 
abdikerat som både patriark och strateg. Detta har skett i kombination 
med att gruppombudet inte har tagit på sig en tydlig ledarroll.

Den beskrivna problematiken, vars källa finns i motsättningen mel-
lan produktionen i centrum och bristande ledarskap inom arbetsgruppen, 
sträcker sig över innebörderna i de båda begreppen ”perspektivfällan” och 
”rättvisefällan”. Det vore olyckligt att tolka begreppen på individnivå, istäl-
let handlar det om en strukturell motsättning som finns mellan individuell 
prestation och gruppmål vilken ständigt behöver överbryggas i det dagliga 
arbetet. Frånvaron av ett observant och kompetent gruppombud skulle 
kunna leda till en rad olika typer av konflikter mellan individ och grupp. 
Dessvärre verkar dock gruppombudens förkunskaper inte att räcka till i 
vissa situationer. 

Sammanfattningsvis präglas lärandemiljön på karossavdelningen av att 
den utgör ett led i en integrerad produktionsprocess, vilket innebär ett stort 
ansvar mellan olika enheter såväl utanför som inom avdelningen. Det tycks 
vara oerhört viktigt med ett kontinuerligt produktionsflöde och att man 
kommer överens inom arbetsgrupperna. Det förekommer en strukturell 
motsättning mellan gruppombudets uppgifter att leda och att företräda 
gruppen. Det finns också problem i själva hanteringen av de sociala relatio-
nerna. Ett problem är att gruppen tycks vara bristfälligt förberedd på att 
förmedla nödvändiga kunskaper till nytillkomna gruppmedlemmar. Ett 
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annat problem är att missnöje inom gruppen förmedlas till gruppombudet, 
som kanske inte alltid förmår att hantera sådana konfliktsituationer. Kort 
sagt: Arbetsgrupper och gruppombud tycks utgöra både intressanta och 
betydelsefulla funktioner, men det är inte alltid som deras förkunskaper 
räcker till för att hantera komplicerade sociala problemsituationer. 

Måleriavdelningen
Måleriavdelningen befinner sig i likhet med karossavdelningen inom ra-
men för en kundstyrning mellan intern leverantör och intern kund. 

Och det är ju jätteviktigt för oss att vi har... rätt produkt till oss, att inte 
det redan är fel på den när den kommer till oss, likaväl som det är jätte-
viktigt att /…/ när vi lämnar ifrån oss produkten så ska det jobb vi har 
g jort vara bra. /…/ jag har ju /…/ kontakt med produktionsledaren 
före och efter… (Filip, UMV).

Filip understryker betydelsen av att avdelningen både får en bra pro-
dukt att bearbeta och att den lämnar ifrån sig en bra produkt till nästa 
led i produktionsprocessen. Detta ställer krav på kontakter mellan olika 
produktionsledareområden. Motsvarande kontakter gäller för gruppom-
buden.

[Dom] har ju /…/ kontakt med sina... dom är helt beroende om 
[andra avdelningar] tar rast /…/ dom måste ju ha en kommunikation 
hela tiden, för att det ska flyta igenom anläggningen (Filip, UMV).

Av dessa citat går det utläsa att det handlar om en känslig produktions-
process, som påverkas av tidsförskjutningar av det ena eller det andra skä-
let. De mest betydelsefulla funktionerna för att hantera känsligheten är 
kommunikation och samordning. Detta ställer krav på att personalen har 
något att sträva mot.

[Vi] tittar på målen, var är vi idag, vart ska vi? Försöker förmedla det 
budskapet att så här är det nu, men vi måste hit. Hur gör vi? [V]arje 
vecka har ju jag ett, ett processledningsmöte, där jag då samlar teknik, 
underhåll, alla lagledare och dom maskinskötarna, dom som sköter 
robotarna här ute. Och där går vi igenom, där går vi igenom då, hela 
den biten... kvalitetsmässigt, ja alla såna här bitar, och så samlas vi, och 
så, vad behöver vi göra på våran avdelning idag (Filip, UMV).
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Känsligheten gör att alla behöver vara informerade om vart man är och 
vart man ska ifråga om produktionsmålen. Här har produktionsledaren 
en viktig uppgift i att utgöra en länk mellan produktionsmål och grupp-
ombud.

…vi försöker ju utnyttja våra lagledare ganska mycket då, med all-
daglig, hålla ihop dom olika skiften, och det är ju ett otroligt stort stöd. 
/…/ Dom sköter ju... den personella biten då det gäller ledigheter och 
så där. Det kan ju dom avgöra bättre än jag.... Hur många gubbar kan 
vara lediga i dag. /…/ dom rapporterar inte ens till mig, utan dom vet 
precis hur många som behövs för att köra produktionen, och därifrån 
sköter dom ledigheterna (Filip, UMV).

Gruppombuden utgör en viktig och grundläggande resurs för de flesta 
beslut som tas rörande personalen. I särskilda och akuta situationer, som 
exempelvis kräver en minskning av takten på den bana som hytterna följer, 
inte bara kan utan också ska produktionsledaren ta beslut. Gruppombu-
dens ansvar innebär att de kan ställas inför mycket komplicerade situatio-
ner.

…vi kör ju enligt ett sånt här roteringsschema, men då måste man ju 
alltid kolla, om man kommer på dagen och det är lite, och fullt uppe el-
ler, tvärtom, så måste man ju vara lite flexibel och flytta på folk (Göta, 
UMV).

Det tycks vara så att gruppombudens arbetssituation präglas av stän-
diga kompromisslösningar av olika slag. Detta betyder att gruppombuden 
behöver besitta en hög grad av sociabilitet, det vill säga att dämpa eventu-
ella strukturella motsättningar genom att vara engagerade, mentalt närva-
rande och tydliga. Utöver det behöver de också besitta en överblick av den 
samverkan mellan kolleger som är nödvändig för en effektiv måluppfyllnad. 

Överbelastade och gränslösa produktionsledare
Ett problem som kom fram i måleriet är att man har så pass många un-
derordnade per produktionsledare att det inte är möjligt att upprätthålla 
kontinuiteten i och uppföljningen av medarbetarsamtalen.

...ja... det största nackdelen vi har just nu... eller jag har just nu... det 
är jag har alldeles för mycket folk. ... Jag har alltså 74 pers då... och det 
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är ju ingen mangrann uppgift att... ha medarbetarsamtal och ... på 74 
pers, det är... det är jäklar helt omöjligt (Filip, UMV).

…konsekvenserna är ju ganska enkla det är ju det att... personalut-
vecklingen går ju inte i den takt som jag tänkt mig (Filip, UMV).

Av citatet framgår att konsekvenserna av eftersatta medarbetarsamtal 
är undermålig personalutveckling.

Ett annat problem som kommer fram i intervjuerna är förekomsten av 
motstånd bland personalen mot att rotera mellan olika arbetsställen inom 
avdelningen. 

…det är väldigt inrotat den här biten att ” ja men jag har ju alltid, jag 
har ju stått här i sex år”. Och det är ju en, jag menar, det är ju en.... en 
otrygghet för dom när det börjar liksom...”ska jag flytta på mig?” (Filip, 
UMV).

Den här typen av motstånd var det flera informanter som tog upp i 
måleriet. Motstånd av denna typ kan associeras till radikal individualism, 
det vill säga ett behov av att utveckla nya normer och värden, eftersom den 
aktuella individen visar upp en viss grad av likgiltighet inför både organi-
satoriskt system och kolleger. Det pågår också ett intensivt försök med att 
komma tillrätta med detta. Men det kan uppfattas som både ett mödosamt 
och ibland otacksamt jobb, särskilt på grund av att det finns en historia 
med förlegade ledarskapsstilar som idag orsakar problem.

Dom med ganska, vad ska vi säga, lång och trogen tjänst inom bolaget 
har nog en, en, vad ska vi säga.... En historisk del i sin ryggsäck där 
en utav ledarens uppgifter har väl i större omfattning tidigare varit att 
vara den som har varit med i enskilda saker, och mycket mer detalj-
fixerad, än det ledarskap vi försöker att jobba med idag. /…/ men det 
är ju klart att för då den enskilda ledarens grupp så kan det ju finnas 
områden... där man, där den individen [produktionsledaren] då, i sitt 
arbete, är bristfällig (Ulf, UMV).

Ulf antyder att det finns två typer av problem med ledarskapet. Det 
första rör det historiska arvet, det vill säga att ledarna varit regelstyrda, det 
vill säga mer patriarkaliska och arbetsuppgiftsorienterade än strategiska 
och relationsorienterade. Det betyder att underordnade är ovana vid att 
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flyttas mellan olika funktioner och på så vis få pröva olika typer av arbets-
uppgifter. Ulfs uttalande är intressant då det antyder förekomsten av ett 
strukturellt dilemma, istället för att anklaga den enskilde individen. 

Det andra problemet är att ledare, som i övrigt fungerar bra, kan ha 
blinda fläckar i sitt ledarskap som gör att gruppombud och arbetsgrup-
per riskerar att känna sig både hjälp- och rådlösa. Här finns bara en sak 
att göra, enligt vissa, nämligen att byta produktionsledare. Med en annan 
bättre produktionsledare 

…har man kunnat få till en förändring mycket snabbare och mycket 
mer.... naturligtvis mera styrd, men då har det inte varit mitt... gnäll 
eller mitt... det här att nu skulle jag vilja att vi prövar, utan då kom-
mer det, nu ska [vi] köra så här. Och det kan ju också vara på prov, en 
vecka. Men jag vill att vi prövar det här nu (Monika, UMV).

Monika ger uttryck för att det ibland krävs att någon, och då företrä-
desvis en produktionsledare, går in i gruppen och sätter tydliga gränser 
för vad som gäller. Hon tycks efterlysa en identifiering av något som kan 
benämnas som ’vår’ angelägenhet att pröva ett nytt arbetssätt. Detta ’vårt’ 
skulle gå bortom polariseringen mellan ’mitt’ och ’vi’. Mot bakgrund av 
mångfaldidén går det att dra slutsatsen att Monika efterfrågar utveckling-
en av en strategisk sociabilitet på arbetsgruppsnivå. 

Sammanfattningsvis är lärandemiljöer med kommunikation och sam-
ordning utomordentligt viktiga faktorer i måleriet, detta såväl gentemot 
omgivande avdelningar som inom avdelningen. Gruppombuden har allt 
ansvar för personalen, utom i de fall som medför förändring av produk-
tionsflödet. Avdelningen består dock av alltför många underordnade för 
att produktionsledaren ska hinna med utvecklingssamtal med samtliga 
inom rimlig tid. Det förekommer också ett motstånd bland underordnade 
inför att rotera mellan olika arbetsställen inom avdelningen. Detta mot-
stånd har givit upphov till kritik mot brister i ledarskapet när det gäller att 
dra gränser inför motsträviga underordnade. De åtgärder som kom fram i 
intervjuerna omfattar minskade produktionsledarområden, genomtänkta 
strategier för att sätta samman arbetsgrupper med avseende på olikartade 
kompetenser och erfarenheter, samt öppna, tydliga och inkännande (pro-
duktions-) ledare.
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Monteringsavdelningen
Monteringsavdelningen är det sista ledet i produktionsprocessen i bilfa-
briken. Efter utfört arbete skickas hytten vidare till chassifabriken. Det 
betyder att man framför allt är beroende av hur tidigare avdelningar har 
utfört sitt arbete. Samtidigt föreligger det beroendeförhållanden mellan 
olika produktionsenheter inom avdelningen. 

Produktionen är huvudsakligen organiserad i så kallade ”kortflöden”.

…man har fyra arbetsstationer i ett kortflöde och på dom här /…/ sta-
tionerna monterar man hytten från att den kommer in målad plåtren 
och sedan så börjar monteringsarbetet, och där monterar man på dom 
här fyra stationerna då, så monterar man en komplett hytt.... Syftet 
med det är att man ska få så mycket arbetsuppgifter som möjligt och 
varierande arbetsuppgifter som möjligt på individen (Harald, UMV).

Kring dessa kortflöden finns det ett antal mindre enheter som servar 
kortflöden med delkomponenter. Det innebär att arbetsorganisationen är 
både omfattande och komplicerad.

…den avdelning jag [jobbar på] nu, det är 220 personer och [det finns] 
tre produktionsledare /…/ i dom här produktionsledareområdena 
har vi det här med grupper, självständiga grupper. Vi har, nu ska vi se 
så att inte jag ljuger... vi har 17 grupper... med gruppombud (Ingvar, 
UMV).

Av Ingvars beskrivning kan man förstå att det inte enbart är mycket 
personal utan också många delstationer att hantera. 

På varje delstation finns det gruppombud som behöver samordna sig 
med varandra.

…på morgonen kollar vi upp olika gruppombud då för varje flöde, 
hur mycket folk finns det och hur ska vi placera oss nu för att det här 
ska fungera bra. Så att, dom sköter mycket av det arbetsledaren gjorde 
tidigare. Och nu är det bra mycket enklare för att, tidigare så var det 
ju, nån gång för flera år tillbaka, då kunde en gubbe det jobbet och en 
gubbe det jobbet. Då var det väldigt svårt att pussla ihop. Nu kan dom 
alla jobb, dom flesta. Så dom han ju i princip göra en hytt ensam. Så 
det är ju väldigt stor skillnad sen tio år tillbaka i tiden, för då var det ju 
svårt att pussla ihop (Erik, UMV).
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Erik beskriver det övergripande ansvaret för gruppombuden och den 
viktigaste delen i detta är samordningsansvaret mellan olika gruppom-
budsområden. Men hur ser det ut inom ett sådant område?

…vi då har plats för arton man, men då är vi lite granna fler om dom 
är 21 eller 22 gubbar tror jag, för att täcka sjukfrånvaro och så. Och 
jobbar då normalt två och två, ibland kan det om kompisen är sjuk 
kanske man måste stå själv och jobba då. Eller om det blir en gubbe för 
mycket så kan man peta in, så man kan jobba tre också. I övrigt, vi gör 
26 hytter i veckan per docka om man är två, förutsätter man är två på 
en vecka. /…/ vi har ju ett lönesystem som ... som är byggt på grup-
pansvar, och i och med att vi har tagit på oss dom här bitarna, så har 
hela gruppen fått del av det i form av gruppansvar, och pengar.
 (Patrik, UMV).

Organiseringen inom en grupp innebär att det kan bli ett ganska kom-
plicerat pussel för gruppombudet om det saknas personal eller om man 
är för många. Den överordnade teoretiska innebörden ligger i gruppom-
budets strategiska arbetsuppgift att tillhandahålla goda självstyrande för-
utsättningar för arbetsgruppen, det vill säga en tillämpad form av liberal 
individualism.

Det otydliga ledarskapet 
De problem som kan uppstå i arbetsorganisationen är vanligen kopplade 
till produktionsledarens förhållningssätt till gruppombud och grupp, samt 
till gruppombudens relation till gruppen.

…ja då måste han ju vara väldigt, väldigt anpassningsbar till situatio-
nen för att, det är ju en väldigt knepig situation som han sa [person-
namn], vet jag en gång tidigare, att, han var ensam arbetsledare och 
hade över 70 pers att hand om, han sa att - jag hinner ju inte göra 
dom här... grupp- och personliga, vi skulle ha, vad heter det... vi ska ha 
personliga samtal (Erik, UMV).

Erik antyder att produktionsledaren riskerar att inte räcka till. De pro-
blem som finns handlar inte enbart om otillräckligt med tid utan de tycks 
också hänga samman med undermåliga förkunskaper bland de som fung-
erar som produktionsledare.
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En intressant grej som jag har lagt märke som just när man blir chef så 
förväntas man veta så mycket mer. Jag har alltså gått då, från att, så 
att säga, vara vanlig montör, om man ska kalla det för det, till direkta 
att bli produktionsledare. Så kommer det in killar som är... bortåt tio 
femton år äldre, som har då bekymmer med frun och barn och så, och 
i vissa fall även ber om råd, det har varit skilsmässor och såna saker. 
Och när jag började så var jag [mycket ung]. Och hade ju bara en tjej, 
då var jag inte ens förlovad. Inga barn. Men ändå så förväntas man på 
nåt sätt... ha mer livserfarenhet bara för att man har blivit chef (Åke, 
UMV).

Åke berättar att det inte räcker med att ha varit montör för att göra 
ett bra jobb i funktionen som produktionsledare. Det ställs också krav på 
att man är en person med olika typer av livserfarenheter och någon som 
kan lyssna på både arbetsrelaterade och privatrelaterade spörsmål. Det kan 
uppfattas som ett önskemål av ledare som är förmögna till att bidra med en 
hög grad av sociabilitet och radikal individualism. 

Detta tycks vara något som man inte räknat med eller något som man 
tar för givet att de som blir utnämnda till produktionsledare ska kunna 
klara av. Men så är inte alltid fallet.

Dom förmännen har förmodligen gått en hel del utbildningar och så 
vidare, och då vet jag inte om det fungerar bättre, utan snarare tvärtom 
att det fungerar sämre om, när det gäller just konflikthantering och så 
vidare (Patrik, UMV).

Patriks beskrivning antyder att det förekommer en och annan produk-
tionsledare som kan uppträda villrådigt i sin funktion.

…frågan är ju egentligen bara, nån gång att det är lite tydligare signa-
ler, trots allt är det han som har ansvar för avdelningen, det går ju som 
inte att bortse från, han är chef /…/ vi hade en diskussion här nu i, nu 
inför sommaren om vi skulle få ta femte veckan eller inte, och då vart 
det lite så här, han hade släppt alla ledigheter till oss, det är vi som ska 
sköta det då, samtidigt som han sa att vi inte skulle ta ut femte veckan i 
ledighet i samband med semester (Patrik, UMV).

Poängen i Patriks kritik är att produktionsledaren antingen ska lämna 
över allt ansvar eller ge tydliga signaler för vilka restriktioner som gäller för 
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den aktuella ansvarstilldelningen. Det betyder att kommunikativ tydlig-
het, kanske i vissa sammanhang till och med övertydlighet, är oerhört 
viktigt. Andemeningen i Patriks framställning av problemet är att det har 
att göra med produktionsledaren, men det är inte så säkert att så är fallet. 
Eftersom problemet återfinns på olika avdelningar tycks det snarare ha att 
göra med arbetsorganisationen i sig. Därmed är det möjligt att dra slut-
satsen att det återstår strukturella och sociala motsättningar som behöver 
dämpas. Detta betyder inte att det är fel på arbetsorganisationen, men det 
tycks finnas vissa behov i en grupporganiserad arbetsorganisation som är 
nödvändiga att tillgodose, exempelvis tydlighet från produktionsledarens 
sida. Vid tillfället för denna studie av Monteringsavdelningen hade man 
dock inte nått så långt så att dessa behov var tillgodosedda tillfullo.

Med utgångspunkt i matris 4 i kapitel 5 går det att förstå chefs- och le-
darskapet på monteringsavdelningen på följande sätt. Man har inte lyckats 
förändra chefskapet från att vara patriarkaliskt till att bli ett strategiskt le-
darskap. Istället har det uppstått en klyfta mellan produktionsledaren som 
formell ledare och gruppombudet som karismatisk strateg. Flera grupp-
ombud ger uttryck för behovet av att kunna vända sig till en patriark eller 
att själva få fullt ledningsmandat.

Det finns också andra typer av kritiska reaktioner som har att göra med 
arbetsorganisationen.

För där måste jag säga att jag själv är lite skeptisk eller lite negativ till 
just det här gruppbaserade arbetssättet. Det går bra om gruppen inte 
är beroende av varann, hela tiden. Utan att det finns utrymme för att 
jobba lite mer självständigt. Då tror jag att det går bra, men ifall hela 
gruppen är beroende av varann, det bygger på att alla ska hålla ungefär 
samma arbetstakt och jobba lika fort, hela dagen. Man får inte jobba 
snabbare på förmiddagen och långsammare på eftermiddagen. Såna 
grupper tycker jag inte är bra, eller rättare sagt, när gruppen måste 
jobba på ett sånt sätt, då tycker jag inte det är bra (Åke, UMV).

Åke tror mer på en gruppbaserad arbetsorganisation där det finns ut-
rymme för individuell flexibilitet inom arbetsgruppen. Det betyder att den 
enskilda medlemmen ska ha möjligt att följa sin takt utan att det medför 
att hon eller han stoppar upp eller skyndar på övriga medlemmar. Åke kan 
uppfattas instämma med Kerns och Schumanns (1984) syn på det moder-
na arbetets arbetare och dennes sociala karaktär (se teoriavsnittet, ovan). 



114

Kulturell mångfald är inte detsamma som kulturell pluralism

Ett annat sätt att uttrycka det på är att Åke efterfrågar en realisering av 
självstyrning på individnivå.

En annan typ av problem uppstår då produktionsledare är oklara över 
gränsen mellan det egna och gruppombudets eller gruppens ansvar,

[T]ill en början måste jag säga då det var väldigt svårt, alltså va›, man 
satt där med allt det där ansvarat på nåt vis /… Fast vår chef var ju 
sin vana trogen, han kom ju också varje måndag och var och ryckte 
i lite tåtar och så här, till sist så sa vi ifrån, det går ju inte, du kan ju 
inte först ge oss hela kakan och säga sköt det här nu, och sen komma in 
och [sedan vara] /…/ där och greja lite grann, det blir lite grann som 
underminera det vi håller på med (Patrik, UMV).

Patrik kan uppfattas beskriva en form av ömsesidig osäkerhet där pro-
duktionsledaren inte var klar över gränsen för sina handlingar och grupp-
ombudet var osäker på hur långt dennes (och gruppens) ansvar sträckte sig. 

Sammanfattningsvis utgör monteringsavdelningen sista ledet i produk-
tionsprocessen i bilfabriken. Lärandemiljön inom avdelningen karaktärise-
ras av en komplicerad gruppbaserad arbetsorganisation. De problem som 
kommer fram i intervjuerna handlar för det första om att produktions-
ledare ansvarar för alltför många underordnade. För det andra tenderar 
produktionsledare att vara bristfälligt utbildade i förhållande till de för-
väntningar på kommunikativt engagemang och psykologiska närhet som 
möter dem från de underordnades sida. För det tredje förekommer det svå-
righeter bland produktionsledare att kombinera en konsekvent fördelning 
av ansvar med ett åtföljande överlämnande av ansvaret till gruppombudet 
och gruppen ifråga. För det fjärde, förekommer det situationer då grupp-
medlemmar har svårt att konsekvent hålla sig till den gemensamma pro-
duktionsplanen. Slutligen, för det femte, befinner sig gruppombuden i en 
utsatt situation i kombination med ett otillfredsställt behov av kunskaper 
i konflikthantering inom arbetsgruppen. Detta femte problem fanns även i 
måleriet, det uttrycktes då som ett produktionsledareproblem och inte ett 
problem för gruppombuden. 

Likheter och skillnader mellan sjukhusets 
och bilfabrikens enskilda avdelningar
Detta kapitel behandlar egenskaper och kvaliteter i sjukhusets och bilfa-
brikens lärandemiljöer som i första hand är av extern natur, det vill säga de 
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finns där oberoende av vem som vistas i miljöerna. Det handlar också om 
yttre sammanhang i termer av organisatoriska förutsättningar för imple-
mentering av kulturell mångfald. 

På två av sjukhusets enheter återkommer svårigheter med att överbryg-
ga byråkratiska hinder och splittringen mellan läkarpersonal och vårdper-
sonal. På den tredje enheten framkommer inga sådana problem, istället an-
tyds förekomsten av ett intimt samarbete mellan läkare och representanter 
för vårdpersonalen.

Bilfabrikens tre enheter uppvisar liknande svårigheter med integratio-
nen av över- och underordnade organisationsnivåer. Det har för det första 
att göra med ledning av produktionsavdelningar. De mest framträdande 
problemen rör svårigheter med att dels tillfredsställa individers och grup-
pers behov, dels att förmedla en tydlig gränsdragning och arbetsfördel-
ning mellan vem som ska göra vad. Det andra problemet i bilfabriken har 
att göra med svårigheten att överbrygga skillnaden mellan den enskilda 
gruppmedlemmens och gruppens intressen och behov. Det tredje, och det 
sista, problemet är förknippat med gruppombuds bristande beredskap för 
hantering av missnöje och konflikter inom arbetsgruppen.

Sjukhusorganisationen rymmer olikartade organisationsformer. De 
problem som kan identifieras på sjukhuset rör huvudsakligen den övergri-
pande organisationsstrukturen i termer av förändringströghet och yrkes-
gruppers olikartade status. Detta gäller dock inte för den Psykiatriska kli-
niken. Bilfabriken tycks inte erfara samma typ av övergripande strukturell 
motsättningar som man gör på sjukhuset. Organisationen framstår därför 
som mer enhetlig än sjukhusets. I bilfabriken är det istället ansvarsfördel-
ningen mellan produktionsledare, gruppombud och gruppmedlemmarna 
som står i centrum. Det betyder att det föreligger en skillnad i grad av kom-
plexitet, där bilfabrikens problem tycks vara mer komplexa i den meningen 
att de är mer processuella än strukturella och har att göra med konkreta 
sociala möten mellan ovan nämnda befattningshavare.
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Ledarskap på sjukhuset och bilfabriken
Här i kapitel 7 utvecklas studiet av de lärandemiljöer på sjukhuset och i 
bilfabriken som analyserades i föregående kapitel. Syftet med kapitlet är 
studera skillnader och likheter både inom och mellan verksamheterna med 
avseende på hur ledningsfunktionerna är organiserade vertikalt och hori-
sontellt. Målet är att undersöka de yttre organisatoriska sammanhangen 
för relationerna mellan över- och underordnade genom att studera på vilka 
sätt man försöker att utöva inflytande inom respektive avdelning. Kapitlet 
disponeras så att verksamheternas olika avdelningar presenteras och dis-
kuteras var för sig, vilket följs upp av en sammanfattning för respektive 
verksamhet. Sist presenteras en kort reflexion över skillnader och likheter 
mellan verksamheterna.

Ledarskap på sjukhuset 
I detta avsnitt presenteras ledarskapsstrukturen för Neurocentrum, Hjärt-
centrum och den Psykiatriska kliniken. Följande frågor är aktuella att be-
svara: Hur är ledarskapsfunktionerna organiserade? Vilken typ av samspel 
föreligger mellan överordnad och underordnad ledare? Vilken typ av ledar-
skapsstil förordas inom enheten i sin helhet eller på enskilda ledarnivåer?

Neurocentrum
Den ledarstruktur som presenteras för Neurocentrum omfattar verksam-
hetschef, vårdchef och avdelningschef.

Splittrat ledarskap och byråkratiska rutiner
Den översta ledningsfunktionen innehas av en verksamhetschef som är en 
manlig läkare.

…det är ju i nio fall av tio en läkare, men ... framtiden och visionen är 
ju att, och man har också börjat annonsera efter, göra yrkesneutrala 
annonser, för att det kanske inte är så säkert att det ska vara en läkare 
som är verksamhetschef (Agata, NUS).

Agata framhåller att 90 procent av verksamhetscheferna är läkare, men 
att man åtminstone funderar på att förändra denna trend. 
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Sen alla tider så har ju läkaren varit chef och, om vi går långt tillbaka 
så var det ju inte så vanligt med kvinnliga läkare, utan det var ju av 
gammal hävd, men det har ju uppluckrats, tack och lov. Och det har ju 
varit så, med författningar som har styrts från socialstyrelsen, att det 
skall vara en som har det medicinska ansvaret tillika vara chef (Agata, 
NUS).

Enligt Agata ska den som har det medicinska ansvaret vara chef för 
verksamheten. Detta stämmer inte längre för varken Neurocentrum eller 
Hjärtcentrum. Därmed kan det vara så att verksamhetschefen måste ha ”god 
medicinsk sakkunskap”, men det torde antagligen även en sjuksköterska 
kunna besitta (se SOSFS: 1997:8). Agata verkar dock se fram emot en fak-
tisk förändring av att den högsta chefen ska vara läkare, för citatet innehåller 
en vag antydan om en önskan att det också ska finnas fler kvinnliga läkare.
 

Denna önskan om fler kvinnliga läkare kan uppfattas vara malplacerad 
eftersom samtalsämnet egentligen handlar om att verksamhetschefer mås-
te vara läkare, eller inte. Den association som sker till kön kan dock upp-
fattas som en underförstådd koppling mellan läkaryrket och män. Därför 
föreligger det en risk för att yrkesgruppen läkare ibland blandas samman 
med kategorin män. Detta belägger inte enbart ett behov av fler kvinnliga 
läkare, utan också ett önskemål om en annorlunda ledningsstruktur.

Verksamhetschefen är visserligen chef för kliniken, men han är framför 
allt chef för de överläkare som i sin tur är så kallade sektorsledare. På Neu-
rocentrum finns det fyra stycken sektorsledare för neurokirurgi, neurologi, 
neurorehabilitering och neurofysiologiskt laboratorium. Det är med dessa 
överläkare som verksamhetschefen har sin mesta och tätaste kontakt. På 
frågan om vad dessa ledare har för åligganden som chefer svarar Anton 
följande:

Det finns ju en formell åliggandeförteckning eller delegation. Som dom 
antagligen läser och stoppar ned den i byrålådan. Men den existerar 
(Anton, NUS).

Det går att uppfatta Antons utsaga som att det överhuvudtaget inte 
finns någon intern strategi för hur man ska uppträda som arbetsledande 
läkare. Ledarskapet tycks i första hand styras av en regelstyrd åliggande-
förteckning som man i bästa fall läser pliktskyldigast. Detta betyder att det 
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inte finns någon formaliserad överenskommelse om hur Neurocentrum 
ska ledas på olika nivåer. Det innebär att det är upp till varje arbetsledande 
läkare att utifrån eget intresse och på egen hand lära sig hur man bör han-
tera personalen och de olikheter som finns mellan olika personalgrupper. 

Under verksamhetschefen finns omvårdnadssidans högsta chef, vård-
chefen. Vårdchefens huvudsakliga uppgifter omfattar ekonomiansvar, ar-
betsmiljö och samordning av ”kliniken”. 

Då inbegriper det också paramedicinerna, som ju består av psykologer, 
kuratorer, arbetsterapeuter, sjukgymnaster, och här har du också klini-
kassistenten då, som då, hon är arbetsledare för samtliga läkarsekrete-
rare /…/ men dom har i nuläget klinikassistenten som sin arbetsledare 
(Agata, NUS).

Det betyder att vårdchefen ansvarar för olika personalgrupper som är 
knutna till omvårdnadssidan och verksamhetschefen för läkarsidan. Led-
ningsstrukturen på Neurocentrum kan därmed uppfattas återspegla den 
splittring som finns mellan läkarsidan och omvårdnadssidan på sjukhuset i 
stort (se kapitel 5 ovan), vilket i sig hämmar en möjlig kollegial samverkan.

På nästa underliggande nivå av ledningsstrukturen finns avdelningsche-
ferna. Avdelningscheferna ansvarar för all personal som är verksamma på 
olika arbetsenheter av skilda slag, det vill säga vårdavdelningar, mottag-
ningar, etcetera.

…ja det är ju personalansvaret då fullt ut, att leda och fördela arbetet 
så att säga. Och se till att, jag säger som en som sa till mig, du äger mot-
tagningen och utifrån det får du handla, och det är ju faktiskt så. Det 
tänkte jag aldrig på men det är precis, så är det ju på nåt sätt. Det här 
är min mottagning. Eller jag går inte ut och säger det så va, men på nåt 
sätt så om man tänker så, så jobbar man på ett helt annat sätt va. Det 
är mina lokaler, det är, rår om folket och doktorerna kommer hit va, 
dom har sina patienter här (Gunhild, NUS).

Gunhild antyder att hon befinner sig i mötespunkten mellan olika yr-
kesgrupper, såväl hennes egen underordnade personal som läkare och pa-
tienter. På senare år har avdelningschefsnivån blivit alltmer belastad med 
administrativa arbetsuppgifter, vilket gjort att 
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…det är betydligt mera byråkrati nu än det har varit (Gunhild, 
NUS).

Avdelningschefens eventuella insatser som sjuksköterska i vårdarbetet 
äts numera upp av administration. Förutsättningar för att i trängda lägen 
gå ut i vården och assistera övriga sjuksköterskor är mer begränsade. Detta 
kan uppfattas som en strukturell motsättning på så vis att konsekvensen 
torde bli att chef och underordnade kommer längre bort från varandra 
i frågor som rör de underordnades arbetsuppgifter. Risken är att avdel-
ningschefen inte enbart avskärmas från den patientrelaterade verksam-
heten, utan också från de underordnade, vilket inte enbart kan leda till 
uppkomsten av olika typer av konkreta hinder för kulturell mångfald utan 
också till otrivsel i allmänhet.

Svaret på den första frågan är att sammantaget så präglas ledarskapet 
av splittring mellan läkarsidan och omvårdnadssidan, samt av byråkratiska 
rutiner.

Den ensamme ledaren
Man kan då fråga sig hur dessa olika personalgrupper går tillväga för att 
hålla ihop verksamheten. Angående läkarsidan berättar Anton om hur 
man strävar efter att kombinera en form av diskussionsbenägenhet med 
målorienterad beslutsmässighet.

…säger till folk vad dom ska göra och är tydlig på det sättet. Efter en 
diskussion och sånt där. Då bestämmer han att så här ska man göra 
(Anton, NUS).

Det går att tolka Anton som att en bra ledare (överläkare) är beredd 
att diskutera med sina underordnade, men samtidigt gäller det för denne 
att inte förlora greppet om beslutsamheten. Ledaren har ansvaret för att 
beslut tas i vederbörlig ordning men han (eller hon) behöver inte stå för 
allt förarbete, utan det kan man göra inom kollegiegruppen. Detta innebär 
att ledarskapet inte kan sägas vara auktoritärt, men dock tydligt ifråga om 
vem som har det yttersta ansvaret för att beslut tas. Ledarskapet går inte 
att uppfatta som personalorienterat i Likerts (1961) mening, med inslag av 
empati för de underordnade. Istället kan det betecknas som sakorienterat, 
men med inslag av öppenhet för diskussion. Teoretiskt sett utövas ledar-
skapet mer i linje med liberal individualism än radikal individualism.
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Vårdcheferna har, i egenskap av före detta basenhetsföreståndare, en 
lite annorlunda ställning än vad som gäller för överläkare.

Men basenhetsföreståndare, det är ju precis som jag sa inledningsvis 
här, [de] har döpts om till vårdchefer och det är ju för att tydligare 
markera ställningen, att man verkligen är chef, man har ett åliggande, 
det heter inte delegering, när det inte är medicinska ledningsuppgifter, 
utan, det här är ju mera administrativ karaktär. ... Basenhetsförestån-
dare är ju, har ju alltid, haft svårt att hävda sig, på kliniken för att 
synliggöras, man har funnits, man har ansetts som en, [de] själva kan-
ske anser [sig] som, en person som har varit en sophink, som sköter, får 
ta allting, uppifrån och nerifrån och utifrån, men som ändå ska finnas 
där, ha arbetsuppgifter som i mångt och mycket... det är en chefsuppgift 
(Agata, NUS).

Basenhetsföreståndarna har uppenbarligen inte uppfattats som chefer, 
vilket fått till följd att de haft svårt att överhuvudtaget synas och därmed 
hävda sin position i organisationen. Samtidigt har de dock, enligt Agata, 
utgjort ett nav i verksamheten, på så vis att de skött många uppgifter som 
ålagts dem både uppifrån och nerifrån organisationsstrukturen.

Så att [de] har varit en grupp som har funnits i alla tider, under olika 
benämningar, klinikföreståndare hette det... har alltid haft en otydligt 
plats i organisationen, och nu äntligen, så… [De] har kämpat och [de] 
har varit mycket omdiskuterade i förvaltningens samverkansgrupp. 
Vadå? Plötsligt har allting fokuserats, varför ska dom bli chefer? 
(Agata, NUS).

Det är inte enbart så att basenhetsföreståndarna varit osynliggjorda, 
utan man har också från förvaltningens organ ifrågasatt nödvändigheten 
av att göra om basenhetsföreståndare till vårdchefer. Det tycks ha funnits 
en uppfattning om att chefen ska vara läkare och inte sjuksköterska. Dess-
utom verkar denna regel leva kvar i den nuvarande organisationen, i och 
med att organisationen tenderar att vara splittrad mellan läkarpersonal 
och omvårdnadspersonal. Därför är det intressant att aktualisera frågan 
om varför chefen ska vara läkare? Hänger det primärt ihop med att det 
medicinska ansvaret eller har det att göra med att läkare vanligtvis varit 
(och är) en män? Det går dessvärre inte att besvara dessa frågor utifrån 
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detta datamaterial, men ytterligare studier bör kunna reda ut svaren på 
den typen av frågor.

Vårdchefens utsatta mellanposition medför att hon är mycket beroende 
av hur verksamhetschefen är som person.

…ja det kan ju vara en sak [att vara chef] på papperet och en annan 
sak i verkligheten. Det beror ju alldeles på vilka dom här personerna är 
också. För man utarbetar ju ett förhållningssätt, ett... en relation till, till 
sin chef hur man jobbar (Agata, NUS).

Agatas utsaga tyder på att det finns luckor i organisationen när det 
gäller formella åligganden för samarbetet mellan vårdchef och verksam-
hetschef. Ett problem hänger sannolikt ihop med att verksamhetschefen 
formellt är chef över vårdchefen. Denna omständighet leder antagligen till 
en asymmetrisk maktrelation där vårdchefen i högre grad är beroende av 
verksamhetschefen än tvärt om. Konsekvensen blir att vårdchefen riskerar 
att hamna i ett ledarskapsvaccum där hon är högsta chef för omvårdnads-
sidan, men ändå inte. Det går därmed att ana tendenser till en strukturell 
motsättning som går ut på att ledarskapet är mer yrkesgruppsorienterat än 
målorienterat. Förmodligen på grund av att ledarskapet snarare varit (och 
är) förknippat med läkareyrket än med ledarskapsmeriter.

Vårdchefens mellanposition framkommer tydligt i samband med att 
Agata berättar om goda egenskaper hos en vårdchef.

Men jag tror ju ändå att... man måste vara väldigt tydlig... ... väldigt 
tydlig. Och det tror jag vi har, väldigt svårt med. Och vi som är tydliga, 
får ju också betala för det. Det är ju alla dom här orden att man ska 
ha, vara rak, och man får inte vara för rak, för då är ju det också... och 
sen måste man kunna lyssna. ... och det tror jag man, det lär man sig... 
det får man genom erfarenhet, för jag menar, du lyssnar ju på olika 
situationer, du tar till dig, du vet... sen ska man ju kunna visa sig i 
organisationen och vi vet ju precis vad man efterlyser, det är ju som jag 
sa, sophinken ska vara ute. Men sophinken ska också vara på sitt rum, 
vara tillgänglig.... Men man måste veta, man måste stå för vad man går 
ut med, och sen ska man kunna informera förstås. ... Men som jag vill 
ha min chef, så vill jag ha tydlig, och att man blir sedd.. (Agata, NUS).

Vårdchefen ska vara tydlig, rak, men inte för rak, lyssnande, konsekvent 
och kunna ge information. Hon ska också kunna kommunicera med perso-
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nalen på ett sätt som tillåter henne att komma personalen nära samtidigt 
som vårdchefen upprätthåller en viss distans. Vårdchefens vardag som le-
dare präglas av att hela tiden var till för andra, utan att själv sticka ut för 
mycket. Därmed blir tydligheten en aning motsägelsefull, det torde vara 
mycket svårt, om inte omöjligt att vara rak men inte för rak! 

Teoretiskt tenderar vårdchefen att behöva växla mellan hög grad av so-
ciabilitet och radikal individualism. I slutet av citatet ovan dyker en mycket 
intressant sak upp och det är vårdchefens behov av ”…att man blir sedd....”. 
Detta bör kunna tolkas som en avsaknad av ett strategiskt stöd från över-
ordnad chef. Mellanledarskapet på sjukhuset och Neurocentrum tycks 
vara ensamt på så vis att ledarna inte kan söka stöd hos varandra i känsliga 
lägen eller hos någon mentor. Det betyder att vårdchefen inte erhåller nå-
got bemötande i linje med radikal individualism, samtidigt som hon själv 
väntas erbjuda det till sina medarbetare.

Man kan då fråga sig vilken typ av samspel i förhållande till under-
ordnade som gäller för avdelningscheferna? Avdelningscheferna befinner 
sig mitt i händelsernas centrum för det praktiska arbetet. I intervjuerna 
framkommer att en avdelningschef behöver vara rak, rättvis och kunna se 
personen bakom yrkesrollen i olika sammanhang. 

…alltifrån semester och kompledigheter till kurser och ansvar, befo-
genheter runtikring en, det tror jag är viktigt att [man] ger personalen 
feedback på vad dom gör, att man [personalen] får höra att man är bra 
på nånting, att man är duktig på nånting (Erika, NUS).

…det är ju, alltså mycket utav det jobb jag gör, jag tycker att det är 
mycket kuratorskontakt alltså, det handlar inte alltid bara om jobbet 
utan det handlar ju mycket om hur man har det hemma också (Erika, 
NUS).

Avdelningscheferna anser sig uppenbarligen ha annorlunda krav på sig 
när det gäller de mellanmänskliga kontakterna, än vad som framkommit 
hos verksamhetschefen och vårdchefen. Inte så att dessa krav skulle vara av 
en annan typ, men att de verkar vara mer fokuserade hos avdelningschefen.

…om jag jämför med hur det var för ett par år sedan/…/ så ser jag ju 
idag, ok nu har jag mycket större arbetsgrupp, så det är ju fler män-
niskor man har att göra med, men jag tror ju att ... det är högre krav 
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överhuvudtaget idag, det är bökigt för alla människor utanför, en del är 
rädd att mista sina jobb och andra... är, har svårt med barnomsorgen 
och ja... det är ekonomi och det är så mycket.. (Erika, NUS).

Det verkar vara så att avdelningschefen numera får ta hand om mer 
omfattande och djupare dimensioner av den underordnades vardagsliv, än 
vad som varit fallet tidigare. Detta betyder att arbetet som avdelningschef 
torde ha blivit mer komplicerat. Frågan är vilka krav detta ställer på ledar-
skapet? 

Gunhild beskriver den otroliga komplexitet som präglar avdelningsche-
fens arbete.

…lyhörd, klar och tydligt, har man sagt en sak, ska man inte lova höll 
jag på säga, nej men inte så. Men klar och tydlig, lyhörd och ... sen inte 
snöa fast vid saker och ting utan att det är föränderligt alltså. Det har 
jag lärt mig under sista årena, att man får inte säga att så här ska det 
vara, utan, ok vi kör så här och ... vi ser sen att det inte är nåt så får vi 
tänka om i nya banor va (Gunhild, NUS).

Citatet visar att avdelningschefen bör komma bort från ordergivning, 
men samtidigt utan att göra avkall på beslutsmässighet. Det är också frå-
gan om att i förhållande till underordnade ange relativt vida ramar för eget 
initiativ och att vara flexibel, men, och kanske det viktigaste; denna för-
handlingsbenägenhet för hur arbetets ska utföras får absolut inte övergå i 
gränslöshet. Någonstans i bakgrunden behöver avdelningschefen åtmins-
tone för egen del ha klart för sig: -Okej, hit, men inte längre! Beskrivningen 
påminner i hög grad om en ledare som kombinerar egenskaperna liberal 
individualism, sociabilitet, radikal individualism och kollegial samverkan. 
Det huvudsakliga problemet tycks vara att detta enbart kommer till ut-
tryck på denna ledningsnivå. Det torde innebära att stödet till underordna-
de ledare tunnas ut ju högre upp i ledningshierarkin man kommer, vilken 
betyder att det saknas en samordning mellan olika ledningsnivåer där man 
inte enbart diskuterar praktiska sakfrågor utan också sociala och psykolo-
giska spörsmål som är förenade med ledarskapet. Ledarskapet tycks vara 
utformat för höggradigt socialt kompetenta så kallad ensamvargar.
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Tydliga ledare och decentraliserat ansvar
Nästa intressanta frågeområde rör vilken ledarstil som uppfattas som mest 
lämplig. Ovan berördes överläkaren i termen av diskussionsvilja och be-
slutsamhet, i detta avsnitt behandlas vård- och avdelningschefernas ledar-
skapsstilar.

…men alltså tydlighet, oj oj oj. Om alla människor ville anstränga sig 
att vara tydliga så att man vet vad det är som gäller. Och det [är] vi inte 
alla gånger inom sjukvården. Och där beundrar jag... våra militärer, för 
jag har ju haft förmånen att gå UGL-utbildning också.
 Mycket, mycket bra. Och dom, dom fixar ju sitt, på ett annat sätt, 
utan att ändå vara nån form av diktatur eller vad man ska säga 
(Agata, NUS).

Här framkommer hur den enskilde ledaren måste bestämma en inrikt-
ning. Men det är ändå av intresse att det inte finns några referenser till nå-
gon annan ledare som det går att söka stöd och råd hos. Däremot associe-
rar Agata till militärens UGL-utbildning som tydligen hjälpt henne. Men 
det verkar krävas en extern kurs för att vårdcheferna ska känna tillfreds-
ställelse med sitt ledningsarbete. Frågan är hur avdelningschefen upplever 
sitt ledningsarbete?

…ja, om jag uttrycker det så här, det är väl egentligen att man som jag, 
om jag säger så här att - ett önskemål från mig är att man skulle ha en 
uppdelning av doktorer exempelvis och här lägga ut ett förslag till dom 
som dom sedermera får diskutera och komma överens om hur dom vill 
gå vidare med det (Gunhild, NUS).

Gunhild kan tolkas som att hon reflekterar över möjligheten till någon 
form av decentraliserat, det vill säga ramregelstyrt ansvar mellan läkarna 
och deras samarbete med sjuksköterskorna. Det uttryckta behovet antyder 
förekomsten av en byråkratisk ordning som går ut på att läkar- och om-
vårdnadssidan vanligen kommunicerar via sina respektive chefer.

Gunhild är också kritisk till avdelningschefer som markerar alltför stor 
distans till det praktiska vårdarbetet.

… vissa arbetsledare som sitter i samma position som mig, har absolut 
ingenting med patienter att göra, dom är privatklädda, och det är ju 
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en ganska kraftig markering för det första att du inte jobbar i vården 
(Gunhild, NUS).

Här framkommer en önskan av integration (kollegial samverkan) mel-
lan chef och underordnad. Detta symboliseras av att avdelningschefen bor-
de bära vita kläder, och på så vis ha beredskap för att rycka ut i vårdarbetet 
på avdelningen när det behovet finns. Avdelningschefen bör därmed inte ha 
sitt arbetsrum på en annan plats, utan vara nära verksamheten. Detta öns-
kemål stärker antagandet om förekomsten av ett byråkratiskt ledarskap. I 
detta fall även inom omvårdnadssidan.

Sammanfattningsvis så är ledarskapsfunktionerna organiserade med 
en läkare som verksamhetschef, överläkare som sektionsledare, vårdchef 
och avdelningschefer. Det finns inga uttalade interna kriterier för hur verk-
samheten ska ledas. Avdelningscheferna har fått en alltmer omfattande 
administrativ funktion jämfört med tidigare. Samspelet mellan olika le-
darskapsnivåer beskrivs a) som diskussionsvilliga men beslutsamma över-
läkare, b) ett beroendeförhållande mellan verksamhetschef och vårdchef 
samt c) raka, rättvisa och beslutsamma avdelningschefer som förmår se den 
enskilda individen bakom yrkesrollen. Ledarstilen i enhetens övre skikt 
kan beskrivas som saklig och bland avdelningschefer som personaloriente-
rad men att man som avdelningschef samtidigt håller fast vid sin kurs/linje/
stil genom att vara tydlig. Det förekommer tendenser till missnöje med att 
omvårdnadssidans chefer inte har någon överordnad högsta chef att söka 
stöd hos. Ledarskapet på omvårdnadssidan verkar vara ensamt, samtidigt 
som det i detta datamaterial också framstår som mer komplicerat.

Hjärtcentrum
Hjärtcentrums ledarstruktur består av verksamhetschef, en arbetsledare 
över sekreterare, en vårdutvecklare, avdelningschefer och ett antal sek-
tionsledare som sorterar under avdelningscheferna. Sektionsledare är per-
sonal utan arbetsledande, men med arbetsfördelande ansvar. Det finns ing-
en vårdchef på Hjärtcentrum. Då man rationaliserade bort tjänsten som 
basenhetsföreståndare delades den upp i två funktioner, arbetsledare för 
sekreterare och en så kallad vårdutvecklare.
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Det envägs-kommunikativa ledarskapet
Det finns olika sätt på vilket verksamhetschefen kan lägga upp det övergri-
pande ledarskapet.

…han kan ju skapa en anda, han kan utfärda generella bestämmelser, 
han kan påverka överläkarna och han kan påverka arbetsledarna på 
avdelningarna. Och han kan då genom sitt eget exempel på dom pa-
tienter som han sköter om, visa hur man skulle kunna göra. Så att det 
finns... han har egentligen ganska goda påverkansmöjligheter, det har 
han (Max, NUS).

Max räknar upp fyra övergripande möjligheter för påverkan; generella 
bestämmelser, påverka överläkare, påverka avdelningschefer och fungera 
som förebild. Men situationen för en ledares arbetsdag kan också präglas 
av en rad olika strategier för att någon av dessa fyra möjligheter ska kunna 
realiseras i olika situationer.

[J]ag har ju två roller, jag är ju först arbetsgivarpart, då har jag en roll 
mot dom som är under mig då. Och så är jag också en arbetstagare gen-
temot min chef och även högre upp, och där, där har jag ju, där är min 
roll jättetydlig för mig. Det vet jag ju, vet ju vad som förväntas av mig 
och jag är ju som uppfostrad så att ... man ska göra som chefen säger. 
Det betyder inte att jag inte kan ifrågasätta saker och ting eller be att de 
klargör varför... jag gör så… (Julia, NUS).

Julia säger att rollen som underordnad ledare när det gäller att ta emot 
arbetsuppgifter eller åliggande är både entydig och bekant för henne. Dess 
innebörd är att hon är både över- och underordnad. Detta kan uppfattas 
visa att ledarskapet inte är ett givande och tagande i ett ledarteam, utan att 
man följer ett ramregelstyrt hierarkiskt organisationsmönster.

Det underordnade ledarskapet inkluderar i viss utsträckning delegerat 
ansvar.

[J]ag tycker det är så skönt med ledarskapet inom landstinget idag att 
det finns ju inget sånt där tjänstereglemente som det fanns förut. Man 
får ge den och den så lång tjänstledighet med dom och dom förmånerna 
för det och det. Ja men ungefär så, men det måste vara så och dom ska 
helst ha uppnått en viss ålder eller jobbat X antal år eller,... idiotiskt! 
Det passar mitt ledarskap, att jag gör som jag, alltså jag är nån slags 
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konsekvent med mig själv och mina egna. Sen om andra gör nåt annat 
det bekymrar mig väldigt lite (Emilia, NUS).

Emilia understryker hur mycket mer frihet hon fått i sin ledande ställ-
ning efter det att man avskaffat tjänstereglementet. Konsekvensen av den 
decentralisering, som detta inneburit, är att hon kan utveckla en egen stra-
tegi för hur hon ska förhålla sig till sina underordnade. 

Men det är inte i alla lägen som en sådan decentralisering fungerar på 
ett tillfredsställande sätt för alla parter. Fanny berättar hur det kan vara då 
hon söker besked hos sin avdelningschef.

…då är det så att, då måste ju, hon också kanske, hon kan inte ge 
tydliga besked därför att hon kanske måste i sin tur gå en nivå högre 
(Fanny, NUS).

Däremot är det, vi säger uppe på... ledningshåll, ännu högre, då är det 
svårare, då är vi för långt ned (Fanny, NUS).

Fannys utsagor visar att det ibland kan föreligga hierarkiska tendenser 
i beslutsgången mellan olika nivåer ledningsnivåer. Det går att tolka Fanny 
som att det är frågan om en strukturell motsättning som kan väcka en viss 
irritation. Detta kan förstås som att decentraliseringen gör att kommu-
nikationen huvudsakligen går i en riktning, nämligen uppifrån och ner i 
organisationsstrukturen. Konsekvensen blir att om det uppstår en kompli-
kation som kräver en återkoppling uppåt i hierarkin kan vägen visa sig vara 
(tillfälligt?) stängd.

De ovanstående citaten om ledarskapsfunktionernas organisering visar 
att delegering och decentralisering riskerar att ibland resultera i bristande 
beslutsamhet, som kan vara irriterande för vissa personalgrupper. Detta 
beror sannolikt på att ledarna är otillräckligt integrerade.

Strategiskt ledarskap
Julia beskriver hur hon ser på sin roll i samspelet mellan över- och under-
ordnad personal.

… att jag ska få dom att gå ihop och att vi ska, att jag ska lyfta upp 
den gruppen, för den är en grupp som är på något sätt negligerade, 
och ändå är det en så viktig grupp. Jag menar det fungerar ju inte på 
avdelningen om inte nån håller i alla papper (Julia, NUS).
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Citatet visar att Julia har anammat en strategi för att successivt höja 
statusen för den grupp hon företräder som ledare. Julia kan därmed upp-
fattas aktivt verka för kollegial samverkan. Här finns det med andra ord 
en baktanke om ett långsiktigt samspel, vilket även praktiseras av Emilia.

…ja men den är min egen och den kan vara jättesvår för andra att se 
därför att den förändras över tid, den är ju också relaterad [till] ekono-
miska möjligheter i verksamheten, att just nu så kan två stycken gå den 
här utbildningen... och det blir dom två för det är dom som önskade det 
för längst tillbaka eller jag tycker absolut att du ska göra det för att jag 
anser att du har störst nytta av det (Emilia, NUS).

Emilias tillägg är att hennes ledarskapsstrategi är flexibel vilket inne-
bär att den förändras över tid. Hennes uttalande visar också att strategin 
vägleds av normer och värden på en principiell nivå. Detta kan innebära 
att hon antingen låter någon gå en viss utbildning för att det är dennes tur, 
så att säga, eller att hon uppmuntrar någon som Emilia anser har ett visst 
behov. Emilias tillvägagångssätt kan förstås som ett strategiskt ledarskap.

Mellan beslutsamhet och ovisshet
En annan intressant aspekt med ledarskapet är hur olika typer av ledare 
(och personer) realiserar sitt ledarskap. Julia föredrar raka och tydliga be-
sked, oavsett om det är frågan om kritik eller uppmuntran. Hon tycker inte 
om att ”lirka” med personalen.

Sånt tål inte jag. Nej det går inte [skratt] jag kan inte lirka och vira nån 
runt mitt finger. Men sånt tycker jag är falskt. ... Utan jag vill att man 
ska vara rak, även alltså i positiva saker, och ännu viktigare där att 
man tar fram det här positiva - gud, idag g jorde du det duktigt, då du 
gjorde så. Och det försöker jag ge dom, det gör jag (Julia, NUS).

Julia är också tydlig med att hon försöker ge uppmuntrande ord, vilket 
visar att detta är en strategi hon tillämpar. Men samtidigt vill hon inte 
styra personalen i den meningen att hon ger direktiv.

…fast jag vill egentligen inte styra, på det sättet. Styra har för mig lite 
sån där negativ klang. Jag vill att det ska vara en samverkan, men jag 
vill också att de ska ha klart för sig att jag kan och kommer att bestäm-
ma saker och ting över deras huvud utan att fråga, det som [jag] anser 
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i det här läget just nu är bäst, om det sen inte blir bäst ser vi ju efter en 
tid (Julia, NUS).

Julia föredrar samverkan, men det betyder inte att hon avsäger sig an-
svaret för att fatta nödvändiga beslut. Däremot kan hon inta ett situatio-
nellt förhållningssätt, där rådande omständigheter får avgöra hur man 
löser en viss arbetsuppgift. Om omständigheterna förändras kan det med-
föra ändrad ledarskapsstil. Julias förhållningssätt har sitt pris, inte minst 
för Julias egen del.

…det är ju där det är frågan när ska jag vara mjuk och när ska jag inte 
vara mjuk /…/ man är väldigt ensam faktiskt i situationer… (Julia, 
NUS).

För det första är det frågan om ovissheten om vilket som är det mest 
lämpliga förhållningssättet till personalen i den aktuella situationen, mjuk 
eller inte mjuk. För det andra innebär ledarskapet en känsla av ensamhet 
och, som jag tolkar Julia, en känsla av utsatthet. Det aktivt individualise-
rade ledarskap, som Julia kan uppfattas tillämpa, medverkar till att hon 
ofta förnimmer en känsla av osäkerhet och ambivalens.

Emilia är inte lika klar över sin ledningsstrategi som Julia.

Riktigt hur, för jag går till nittio procent på intuition,... och lite trial 
and terror, som vi ibland,.... Man provar och så möter man och mycket 
har jag ju testat hemma då på maken. Kan man göra så här, kan man 
tänka si och så? Ja, men prova det. Han är ju mera manlig på det sättet 
att han tycker att - säg rakt upp och ned. Jag säger: det kan jag väl inte 
göra, då har man skjutit två års arbete i sank, det går inte. Och lite, jag 
har själv haft väldigt svårt för det här förut, för att för mig så är det 
väldigt nära manipulation. Jag tycker att det är lite obehagligt och jag 
kan ha lite svårt med respekten för dom här människorna när jag ser 
hur lätt man styr om man bara gör det på sånt sätt att dom inte riktigt 
ser ...Det tycker jag är lite ojust, för själv skulle jag bli, jag vet inte vad 
som skulle hända om jag upptäckte att nån försökte styra mig på det 
sättet (Emilia, NUS).

Emilia brottas med hur hon ska leda personalen utan att känna att hon 
manipulerar dem. Det mest grundläggande i Emilias utsaga är att hon har 
ett ”praktiskt medvetande” om sin ledningsstrategi (Giddens, 1984:44). 
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Det betyder att hon använder sig av den utan att kunna formulera varför 
hon gör på det ena eller andra sättet. Det går att uppfatta Emilias bekym-
mer utifrån olika perspektiv. För det första är hon tveksam till hur hon ska 
hantera arbetsledande situationer, det vill säga hur hon kan respektive inte 
kan bete sig. Det betyder att hon har personalen, istället för arbetsuppgif-
ten ifråga, i fokus. För det andra har hon svårt att förlika sig med tanken på 
att hon kan manipulera personalen, men här kan man fråga sig om det inte 
är just det som är hennes jobb. 

Julia å sin sida tycks ha löst dilemmat med att vara rak, men å den andra 
sidan drabbas hon av känslor av ovisshet och ensamhet. Det går att förstå 
Julia som att känslor av ovisshet och ensamhet är en konsekvens av att vara 
rak och tydlig. Emilia kan tolkas som att hon vill undvika att hamna i käns-
lotillstånd som karaktäriseras av ovisshet och ensamhet. Förmodligen är 
det så att ovissheten och ensamheten tillhör ledarskapets vardag, men vad 
som saknas är möjligheter för dessa ledare att diskutera detta med någon, 
så att de kan avlasta sina psyken. Frågan är hur Emilia valt att hantera 
detta dilemma?

…mycket går ut på just att bekräfta det som jag tycker är positivt och 
så ge ytterligare exempel på hur det ska vara. Jag tycker väldigt mycket 
[går ut på att] spegla dom här människorna, dra såna här drastiska 
yttersta konsekvenser av det dom säger, för då skulle det vara så att bla-
blabla, hela tiden. Man kan ju in absurdum .... Lite både med ironi och 
humor kan man ju visa på ganska mycket tokigheter (Emilia, NUS).

Det Emilia säger här (och Julia sagt tidigare) påminner i hög grad om 
Hochschilds (1983) definition av begreppet ”känsloarbete”. Det vill säga 
att försöka hantera sina känslor på ett sätt så att man skapar ett offentligt 
observerbart framträdande som i viss mening inte är ens privata. Proble-
met tycks vara att detta åtföljs av tvivel. Det är en svår balansgång som 
Emilia (och Julia) beskriver, för av erfarenhet vet Emilia konsekvenserna av 
att gå för hårt eller fort fram.

…ja alltså om man slår näven i bordet vid fel tillfälle då är det kört 
(Emilia, NUS).

Men detta gäller inte för samtlig personal.
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Möjligtvis karlarna här, skulle, för det... jag vet inte om det beror på 
uppfostran, jag tror det och sen har nästan alla karlar g jort lumpen 
på ett eller annat sätt. Och där lär man sig att ta order och att det är 
chefens rättigheter att ge order. Kvinnor vill inte alls acceptera ordergiv-
ning. Jag tycker att det är väldigt bekvämt att jag kan finna mig i det 
här, bara jag vet att den människan som ger mig order är kompetent att 
göra det. Så finner jag mig i princip i vad som helst. Jag tycker det går 
jättelätt, inte behöver jag vara med och bestämma om allting (Emilia, 
NUS).

Detta betyder att Emilia upplever sig vara tvungen att använda olika 
förhållningssätt till män och kvinnor. Män kan hon leda mera handfast, 
medan kvinnorna, upplever hon, förväntar sig ett mer relationsinriktat be-
mötande. Det går inte att sluta sig till om Julia skulle tycka att det är frågan 
om att lirka eller att Emilia försöker vira kvinnorna runt sitt finger.

Det går att ana att Emilia lirkar med vissa som hon anser har särskilda 
behov, men hon föredrar att kalla det för ”ömsa”. Detta kan förstås som att 
hon menar att hon visar någon speciell form av omsorg i form av ”radikal 
individualism”.

Du har inte trettio personer som är av den ena eller andra sorten. Utan 
man har en ditten och en datten, och jag är väl mera för dom här där 
nere. Jag ser dom, dom här [där uppe] ser jag inte, men här, dom tycker 
jag klarar sig själv. Och dom här kan jag ömsa lite grann, i och för sig 
också styra lite grann för och se att det finns andra värden i ... låt nån 
annan och det går dom oftast med på, det är inga problem om man 
säger att ”hon där borde få göra det här, inte du som nyss har g jort”. 
Det respekteras ju. Som dom som blir åsidosatta och det kan ju vara lite 
jobbigt för dom är flest (Emilia, NUS).

Det går att uppfatta det som Emilia benämner ”ömsa” som en bland-
ning av empati och känsloarbete. Särskilt på grund av att hon använder 
det som ett medel för att nå ett mål som ligger utanför den aktuella situa-
tionen, exempelvis genom att förmå någon att gå en kurs, etcetera. Men 
ömsandet får inte gå för långt för då kan Emilia växla över till ett nästan 
motsatt (auktoritärt) förhållningssätt.

…jo jag tycker att det är många gånger där jag får, ändå hakar upp, 
när det här lull-lullet, flum-flummet, som jag kallar det blir för stort, så 
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är det väldigt ofta så att jag får peka med hela handen att det här är ju 
faktiskt vad vi är här för att göra. Vi är här för patientens skull. Vi har 
det här, vi har betalt för det här. För det kan också vara ganska bra att 
bli påmind om ibland att det finns en anledning till lönen som kommer 
varje månad, vare sig den är bra eller dålig. ... Det kan faktiskt behövas 
(Emilia, NUS).

Emilia kan tolkas som att när hon ”pekar med hela handen” och gör 
klart för underordnade varför de är på jobbet, så upplever hon att hon går 
till en ytterlighet. På så vis kan Emilia ha ett grundläggande pragmatiskt 
men dock strategiskt förhållningssätt.

Varför går då Emilia tillväga på detta sätt?

Jag, alltså... dom som är längst upp och som är van att ta för sig, dom 
får man nästan ”lugn nu, lugn nu, lugn nu, det blir bra det här”. Jag 
menar dom vill ju vara med om allting, dom tar på sig alla extraupp-
gifter som finns och ... till slut så sitter dom där nästan för mycket. Och 
sen har man dom flesta då som är varken eller, och sen är det några få 
som behöver... Ja, antingen en spark eller klapp på axeln eller vad det 
är (Emilia, NUS).

Emilias uttalande pekar på att hon identifierat tre personlighetstyper i 
personalstyrkan. Dels de som tar för sig så att det till och med kan bli för 
mycket ibland, dels de som ”varken eller” och till sist de som behöver direkt 
stöd och uppmuntran för att fungera på ett bra sätt. Detta kan uppfattas 
som att Emilia strategiskt bemöter liberala individualister, sociala kame-
leonter och asketer. Det betyder att Emilia tycks vara mycket aktiv och 
strategisk, men ibland till priset av en känsla av ovisshet och ensamhet. 

Huvudbudskapet från informanterna på Hjärtcentrum är att mycket 
av ledarens uppgifter är den enskilda ledarens ensak att reda ut. Det be-
tyder att ledaren är utelämnad åt sig själv att finna sitt personliga arbets-
sätt, vilket tycks resultera i känslor av ensamhet och utsatthet. Dessutom 
framkommer det att mellanchefer utgör en länk mellan över- och under-
ordnade. Det betyder att det finns en tendens till förekomsten av en regel-
styrd befogenhetshierarki. Samspelet mellan olika ledare sker genom att 
man med hjälp av tydliga principer värnar om arbetsgruppers intressen och 
behov. Ledarstilarna understödjer en lärandemiljö som präglas av tydliga 
och raka besked, samt samverkan och kommunikativ flexibilitet. För av-



133

Ledarskap på sjukhuset och bilfabriken

delningschefer innebär det olika strategier för närmanden till kvinnor och 
män. Män kan behandlas mer rakt och tydligt, medan kvinnor behandlas 
med viss försiktighet, inte alltför rakt och med lite lekfull styrning (ironi, 
humor). Detta betyder att ledarskapet till viss del är segregerat mellan 
kvinnor och män.

Det gemensamma för Neurocentrums och Hjärtcentrums mellan- och 
underordnade ledare kan uppfattas vara att de saknar någon att prata med 
om tankar och känslor som har att göra med ledarskapet. Ledarskapet 
tycks vara splittrat på motsvarande sätt som läkarsidan och omvårdnads-
sidan tenderar vara avskärmade från varandra.

Psykiatriska kliniken
Den Psykiatriska klinikens ledarstruktur består av verksamhetschef, över-
läkare, vårdchef och avdelningschefer.

Tydligare maktstruktur och beslutsordning 
 har medfört stärkt integration

Vid intervjutillfället hade man lämnat en regelstyrd organisations-
struktur bakom sig och gått in i en förändringsprocess mot en ram- och 
regelstyrd organisation. De förhållanden som råder på kliniken skiljer sig 
från dem som gäller för Neuro- och Hjärtcentrum.

Jo alltså makten är tydligare, makten och ansvaret är tydligare och även 
i teamen. /…/ dom medvetna om det alltså, att ytterst är det min makt 
eller mitt ansvar, det är tydligare nu än förut (Roland, NUS).

Roland berättar att makten har blivit tydligare än vad den var tidigare. 
Men det betyder inte att den överordnade har fått ökat inflytande.

Vi hade sånt stuprörsorganisation där allt gick upp till [verksamhets-
chefen] eller hela tiden, det vart ingen så att säga horisontellt samar-
bete, utan föreståndare till  [verksamhetschefen] och tillbaka hela tiden, 
ingenting ???, och det vart inte heller bra. Nu försöker vi få till stånd ett 
samarbete vågrätt på nåt sätt va. Och det tycker jag är klokt (Sixten, 
NUS).

Sixten understryker att det horisontella ram- och regelstyrda samarbe-
tet har ökat i den nya organisationsstrukturen. Det intressanta med Ro-
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lands och Sixtens utsagor är att en tydligare maktfördelning och besluts-
ordning medfört ett ökat samarbete mellan olika ledningsnivåer.

För att som chef ska du ju också kunna gå och säga att det här kräver 
jag av dig, alltså du är tvungen göra så här, om din verksamhet ska 
gå åt rätt håll, eller om du ska få det att fungera, så, jo... så måste jag 
också vara... auktoritär och bestämma, så här är det (Martina, NUS).

Martina betonar hur viktigt det är att verksamheten är i fokus och att 
det är chefens ansvar att markera detta genom att sätta tydliga gränser för 
hur man ska sköta sina arbetsuppgifter som underordnad ledare. Det Ro-
land, Sixten och Martina sammantaget säger i ovanstående citat antyder 
skapandet av goda förutsättningar för ledarskapet och samfällda meningar 
om praxis, det vill säga en kombination av liberal individualism och kol-
legial samverkan.

Martina ger exempel på hur hon erfarit avdelningschefens dilemma, 
på avdelningar med en mer hierarkisk ledningsstruktur, med att både vara 
chef och medarbetare.

[F]öreståndare som vi har på centrerna, dom är både föreståndare, kli-
niskt arbetande, ... medarbetare, dom är liksom allt i den här funktio-
nen, och där dom har också väldigt svårt då att /…/ tydliggöra rollen 
som arbetsledare i den här lilla gruppen va, dom är både arbetsledare 
och medarbetare (Martina, NUS).

Martina beskriver hur svårt det kan vara att sätta gränser för underord-
nade när man ska fungera som både medarbetare och överordnad. Poängen 
med Martinas erfarenhet är att det tycks krävas en distans i rollfördel-
ningen mellan ledare och underordnade för att samarbetet ska fungera. 
Men frågan är om denna distans är detsamma som avstånd i psykologisk 
mening?

På den Psykiatriska kliniken har man frångått modellen med otydliga 
gränser mellan över- och underordnad personal för att i stället samordna 
ledningsstrukturen på ett annorlunda sätt.

…vi ska ju samarbeta, /…/ jag har ju ett gemensamt ansvar med 
[överläkare 1] att avdelningen ska fungera. Jag har ett gemensamt an-
svar med [överläkare 2] att öppenvården och teamet ska fungera /…/ 
vi ligger ju så att säga parallellt i organisationen va›, så att ingen av oss 
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är ju chef över den andre va›, utan vi ligger liksom bredvid varandra 
och där ska vi samverka då (Gunborg, NUS).

Gunborg berättar hur avdelningschefer och överläkare med olika an-
svarsområden strävar efter att ta ett gemensamt ansvar för helheten. Av 
citatet framgår också att de uppfattar varandra som kollegor snarare än 
överordnade och underordnade ledare. Detta kan innebära att man ibland 
har olika uppfattningar om vissa spörsmål.

[B]åde organisatoriskt och administrativt finns grejer som dom kan ha 
synpunkter på /…/ ”den här grejen den måste du få att funka på nåt 
vis, hur ska vi göra”. Och så kan vi diskutera saken. ...vi sätter oss ned 
tillsammans alla tre och diskuterar (Gunborg, NUS).

När det händer att man inte kommer överens sätter man sig ner och 
diskuterar i syfte att finna någon form av enighet över hur man ska agera. 
Därefter är det den enskilde ledarens ansvar att få detta att fungera. 

Poängen i den nya organisationen tycks vara att man med hjälp av en 
tydligare ansvarsfördelning kunnat etablera fruktbara kollegiala samver-
kansformer. Samverkan går ut på att var och en företräder sitt ansvarsom-
råde samt ger och tar i diskussionen mellan varandra. Därefter är det upp 
till den enskilda beslutsfattaren att genomföra resultatet av detta. Frågan 
är hur detta går till?

… att se till alltså att det fungerar i verksamheten, att det finns folk att 
du har rätt person på rätt plats. Att det fungerar på, både ute i öppen-
vård givetvis men även kanske på avdelningen att det finns folk för det 
är ju jätteviktig bit (Gunborg, NUS).

Ledarens arbetsuppgifter går följaktligen ut på att se till att verksamhe-
ten flyter enligt planerna. Detta kan gå till på följande sätt.

Intervjuare: Om jag förstod dig rätt så, du sitter mycket på möten och 
olika samarbetssituationer med andra enheter, med andra chefer.

…ja både med andra chefer men också här på plats alltså sitter vi och 
... ja planerar verksamhet, man har liksom ... det är arbetsplatsträf-
far, det är personalgrupper på både öppen vård och sluten vård och det 
är… (Gunborg, NUS).
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Intervjuare: Och där är din uppgift på nåt sätt att få grepp om helhe-
ten, att allting fungerar…

…ja (Gunborg, NUS).

Intervjuare: Och sen när det är klart så träder du tillbaka…

Då träder jag tillbaka och lämnar jag över ansvaret till dom som ska 
utföra jobbet då (Gunborg, NUS).

Citatserien ovan visar att Gunborg tillbringar en stor del av sin tid på 
planeringsmöten med andra chefer. Detta följs upp med arbetsplatsträf-
far inom den egna avdelningens ramar. När Gunborg fått klart för sig att 
och hur helheten fungerar, lämnar hon över ansvaret till dem som har till 
uppgift att utföra jobbet.

I Gunborgs berättelse finns både närhet och distans mellan över- och 
underordnade. Hon ger uttryck för en klar uppfattning om var hennes 
ansvarsområde börjar och slutar. Detta innebär att den distans Martina 
tidigare talade om inte innebär ett psykologiskt avstånd mellan över- och 
underordnad personal. Istället tycks distansen handla om skillnader och 
komplementaritet i vem som ska göra vad.

För att Gunborgs strategi ska fungera fullt ut förutsätter det en aktiv 
och relativt självständig personalgrupp.

…väldigt mycket av behandlingen bygger på att både att kunna sam-
arbeta, också tillsammans med patienten alltså, att ta ett ganska stort 
eget ansvar. [A]tt våga fatta en del beslut utan att hela tiden springa 
och fråga ”hur ska göra, hur ska jag göra?” Men samtidigt bygger ju, 
psykiatrisk behandling i öppen vård på teampsykiatri, teamtanken, 
man delar sina patienter, man diskuterar sina patienter i öppenvårds-
teamen. Det medicinska ansvaret till exempel... en del av det får man 
så att säga bära fastän det är doktorn som har det formella ansvaret, 
men att till exempel i tid då tala om för doktorn ”nu måste vi träffa 
den här patienten för den här medicinen fungerar inte eller vad det kan 
vara” (Laura, NUS).

Laura pekar på betydelsen av att skötaren eller sjuksköterskan är ob-
servant på konsekvensen av olika typer av behandlingar och att denne, vid 
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behov, faktiskt tar en diskussion med den läkare som har det medicinska 
ansvaret. Detta indikerar förekomsten av ett relativt långt gånget delegerat 
ansvar för patienter och uppföljning i samverkan med ansvarig läkare.

Det tycks vara så att den samverkansmodell Gunborg berättade om 
innan gäller för samtliga medarbetare. Målsättningen är att skapa ett 
kommunikativt flöde mellan olika positioner, utan att förlora insikten om 
gränser för det egna ansvarsområdet. Det betyder att överenskommelser 
om praxis går hand i hand med ett aktivt verbalt samarbete, det vill säga 
kollegial samverkan kombineras med en hög grad av sociabilitet. Modellen 
kan förenklat illustreras med följande figur:

Figur 1: Förenklad samverkansmodell på den Psykiatriska kliniken. Modellen 
har genererats ur data och representerar därför inte klinikens formella design. 

Den samverkansmodell som visas i figur 1 ovan är förenklad i mening-
en av att det inte finns några återkopplingspilar som illustrerar eventuella 
revideringar av resultatet av diskussionen. Modellen fyller dock syftet att 
visa hur man inom det sociala systemet lyckats kringgå den formaliserade 
strukturella hierarkin. Den Psykiatriska kliniken är delvis en verksamhet 
där verksamhetschefen ska vara läkare (SOSFS 1997:8). Men i detta fall 
tycks detta inte, i någon negativ mening, inverka på kommunikationsflödet 
och samarbetet mellan läkarsidan och sjuksköterskesidan.

Ge ansvar och konsultativt stöd på pragmatiska grunder
Man kan då fråga sig vad som krävs av en ledare som ska samverka med 

såväl över- som underordnade.

…goda ledaregenskaper är ju att vara god en lyssnare, att kunna en-
tusiasmera sin personal, att vara, att kunna delegera, ge ansvar och att 
kunna,... ge feedback är viktigt (Laura, NUS).



138

Kulturell mångfald är inte detsamma som kulturell pluralism

Enligt Laura handlar det för det första om att kunna ta emot informa-
tion, att omvandla den i konkreta handlingar och att delegera dessa hand-
lingar till underställda. Dessutom är det frågan om att kunna ge ansvar och 
att kunna ge återkoppling på utfört arbete. Tillvägagångssättet stämmer 
väl överens med en hög grad av sociabilitet och radikal individualism. Det 
som skiljer den Psykiatriska kliniken från Neurocentrum och Hjärtcen-
trum är att detta tycks gälla för samtliga ledare och inte enbart avdelnings-
föreståndare.

Detta med att ge ansvar är en intressant poäng. De flesta förknippar 
sannolikt ansvar med något som man uteslutande ska ta, men det är knap-
past möjligt att ta ett ansvar innan man fått det. Därför är ett ansvarsgi-
vande en underskattad förmåga som många gånger får en alltför liten upp-
märksamhet, men i den Psykiatriska klinikens samverkansform kommer 
den fram på ett mycket tydligt sätt. Martina berättar om hur detta konkret 
kan gå till.

Alltså ledarskapet, det är att få, både kommunikation, delaktigheten, 
att känna att gruppen eller... ja, gruppen... enheten, är delaktig, att 
jag har, som ledare så har jag ändå frågat gruppen, alltså gruppen... är 
med och bestämmer, och talar om att så här tycker vi, och att jag fak-
tiskt också då lyssnar på vad gruppen tycker och att... ledaren också ser 
var och en och lyssnar på var och en... ... det är feedback till personalen 
(Martina, NUS).

Det Martina säger understryker, ännu en gång, betydelsen av samver-
kan, men det betyder också att hon pekar på ledarens aktiva och empatiska 
sida. Det kanske inte går att ge bestämda besked i alla lägen, exempelvis ge-
nom att säga Ja eller Nej, utan ibland behöver man be om att få återkomma 
med besked. Detta är också en intressant förmåga som ökar möjligheter 
för både dialog och dynamik i ledarskapet. Detta tillvägagångssätt gör att 
ledarskapet får en mer stödjande funktion.

…i min funktion så är det ju mer, till den här andra, till avdelnings-
chefen eller föreståndaren att säga, ska du bli tydlig som ledare för din 
enhet, så måste du kanske göra så här och så här och så här… (Mar-
tina, NUS).

Citatet kan tolkas som att Martina oftare fungerar som en rådgivande 
konsult, än en chef eller någon som leder verksamheten. Hon ger ett exem-
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pel på hur hon kan gå tillväga för att stötta en avdelningschef som håller på 
att förlora greppet över sina arbetsrutiner.

Och där man tycker att det går inte, att det administrativa arbetet, det 
ska göras på kvällstid eller på lunchrasten så här ståendes, så ingen ser 
när jag gör det va, men det måste göras, och ständigt stressad över att 
jag hinner aldrig. Jag hinner inte göra det för det är så mycket annat. 
Att då hjälpa till och säga att... du måste göra så här, du måste avsätta 
en tid, för det första vara tydlig att det här är min funktion, att det ac-
cepteras av gänget, och att jag ska inte ha lika mycket patienter som ni, 
för att jag är arbetsledare (Martina, NUS).

Martinas beskrivning av hur hon går tillväga kan uppfattas som en form 
av handledarskap, där syftet är att stötta underordnade ledare och hjälpa 
dem ur trånga lägen. För att klara av detta behöver Martina hålla sig à jour 
med vad man kommit överens om och vad överenskommelsen faktiskt har 
resulterat i. 

…jag träffar dom, vi går igenom såna här rapportanalyser, man jobbar 
med på enheten, vi har haft planeringssamtalen, utifrån dom också... 
Det är också det här att se till att man kommer ihåg och ger var och en, 
utifrån det här som jag nu minns att den här sa och så ser jag nånstans 
att, ja men gud det här har dom faktiskt g jort på den här enheten 
(Martina, NUS).

Detta kräver av Martina att hon också ser den enskilda individen, det 
vill säga ”…att man kommer ihåg och ger var och en…”. Citatet visar hur 
Martina kombinerar ett kommunikativt samspel med psykologisk närvaro 
i det som berör den aktuelle medarbetaren. Detta sker dessutom på prag-
matiska grunder, det vill säga med verksamheten i blickfånget. Därmed 
finns det en koppling mellan både Likerts (1961) uppfattning om perso-
nalorienterade ledare och Hendersons (1994) och Cox’ (1994) betoning av 
pragmatiska grunder för samarbetet inom organisationer och arbetsgrup-
per.

Individen inom ramen för det gemensamma ansvaret
En sådan ledningsstruktur och samverkansform som tillämpas på den Psy-
kiatriska kliniken kräver dynamiska ledarskapsstilar. Martina berättar att 
hon försöker att särskilt uppmärksamma den enskilda individen.
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…jo det går hemskt mycket in i varann, om vartannat... det är viktigt 
att som ledare, eller chef, att vara lyhörd, att se dom medarbetare som 
jag har, att inte ge gruppen, Gud vad ni är duktig, utan kunna säga, 
just du var jätteduktig då du gjorde det där, att ja, det är väl där jag 
känner att jag skulle önska att jag... såg mer vad var och en faktiskt 
g jorde va… (Martina, NUS).

Men i samband med att hon berättar detta blandas det också in en re-
flektion (”…jag skulle önska …”) som kan uppfattas beskriva någon typ av 
otillräcklighetskänsla. Det går att tolka Martina som att hon skulle vilja ge 
mer till den enskilda individen än vad hon redan gör. Det betyder att en 
ledare som använder empati ibland kan uppleva en viss osäkerhet. Denna 
osäkerhetskänsla framkom även hos Julia och Emilia på Hjärtcentrum. 
Konsekvensen är att en sådan ledarskapsstil bör kombineras med möjlig-
heter för ledare att ”prata av sig”, med någon person. Nedan följer ett ex-
empel på hur Martina försöker att följa en viss individ genom en svårighet.

Jo det har hänt faktiskt några gånger /…/ det blir diskussioner, och 
jag står ändå fast vid det jag tycker att personen ska fundera över, och 
pröva att använda sig av, plus att jag också säger att - vi träffs om en 
vecka, och så då diskuterar vi det. Och så går vi igenom, hur gick det. 
Kunde du göra så här… fungera det eller gör det inte, men det har lett 
till att personen har, kommit rusande några gånger, det har varit panik 
i gruppen där den arbetar då, och kommit och velat ha råd, och hur ska 
jag göra och... Det har också hänt att personen har kommit och sagt det 
- att det gick så bra den här gången då jag faktiskt fick komma och det 
vart, det gick mycket lättare för mig att gå tillbaka och se vad det hand-
lade om. Och då kan det kännas, gud var roligt, det känns, även om vi 
inte är framme än va, men där, det nånstans, [personen] behövde lite 
tid, jag står kvar och jag har den här, så här tycker jag... ... ja nånstans, 
vetskapen att jag finns kvar även om, jag kan bli, eller personen kan bli 
jätteförbannad och tycka att det är åt skogen med allting men, jag finns 
där i alla fall och sen kan man komma upp och säga att - gud så bra, 
jag gick tillbaka till min grupp och kunde känna att... ja, det har väl 
gått in nånting då (Martina, NUS).

Redogörelsen beskriver en process som för Martinas del innehåller en 
blandning av beslutsamhet, konsekvens och en inbjudan till att leda in-
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dividen genom en specifik utvecklingsprocess. Detta betyder att hon har 
återkommande sammanträffanden och samtal med den aktuella personen. 
Detta för med sig att hon träffar just denna individ fler gånger än andra, 
det vill säga en slags följsamhet till den olikhet som hänsynstagande till 
mångfald förutsätter. 

Sixten berättar hur han planerar för att skapa utvecklingsmöjligheter 
för personalgruppen.

Samtidigt som vi försöker att se, utveckla den här personalgruppen, 
då tänker jag på utbildning. Min ambition är nog att /…/ skapa en 
... gemensam bas för all personal och då tänker jag en skräddarsydd 
utbildning under hösten som handlar om kanske bemötande, och nån 
form av samtalsmetodik just i möten med människor i den här situa-
tionen, som en gemensam bas. Då har vi nånting gemensamt, då är det 
oberoende av vilka kulturer vi kommer från. Det här har vi gemensamt 
(Sixten, NUS).

I citatet ger Sixten uttryck för en önskan om att kunna erbjuda den 
underordnade personalen utbildning för att stärka kompetensen. Han har 
också klart för sig hur han ska börja denna process.

Ja för mig kommer det att bli så sakteliga, dels kommer jag ju att ha 
individuella enskilda samtal med allihop för att nånstans dels lära 
känna på ett annat sätt, men också nånstans höra deras tankar och 
önskemål om utveckling och mer på personnivå. /…/ Jag tycker ju 
min egen styrka i mångt och mycket är att jag är en, en bra lyssnare så 
att jag försöker lyssna på andras synpunkter och ta till mig det och ... 
försöka då så att säga, om det är möjligt, att få till stånd en förändring 
(Sixten, NUS).

I likhet med Martina så för Sixten fram betydelsen av att se individens 
behov och bli bekant med hennes/hans funderingar om vidareutveckling. 
Citatet kan uppfattas som ett belägg för en lärandemiljö med en strävan att 
kombinera personliga samtal, uppmärksamt som är riktad mot ’den andre’ 
och samfällda meningar om praxis, det vill säga en hög grad av sociabilitet, 
radikal individualism och kollegial samverkan.

Sammanfattningsvis verkar skillnaden mellan de två centrumbildning-
arna och Psykiatriska kliniken vara den att Psykiatriska kliniken tycks 
ha en systematiskt organiserad och därmed inkluderande ledningsstruk-
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tur, som inbegriper att personal på samtliga nivåer, från verksamhetschef 
till skötare/sköterska, är aktiv, observant på konsekvenser av beslut och 
vidtagna åtgärder, samt beredd på att ta en diskussion med den överord-
nade som bär det yttersta ansvaret i den aktuella sakfrågan. Det betyder 
att vårdpersonal inte automatiskt och i hierarkisk ordning går till avdel-
nings- eller vårdchef utan även vänder sig direkt till den medicinskt ansva-
riga läkaren. Detta visar sig genom att avdelningschef och överläkare bil-
dar ett ledarpar med gemensamt ansvar för verksamheten. Ledarparen, en 
avdelningschef kan ha kontakt med olika överläkare, tycks befinna sig på 
samma beslutsnivå, men med olika befogenheter. Samordningen sker via 
planeringssamtal mellan cheferna och arbetsplatsträffar med avdelnings-
personalen. Det betyder att det finns en jämförelsevis långt gången delega-
tionsordning ända ner till sjuksköterska och skötare. Detta förutsätter att 
var och en tar och ger ansvar, samt att man förmår att sätta gränser på ett 
tydligt sätt. Ledarskapsstilen präglas av att uppmärksamheten är riktad 
mot den enskilda individen samtidigt som man skapar förutsättningar för 
att personalgruppen kan vidareutveckla sig. 

Ledarskap i bilfabriken
I tidigare avsnitt har det framkommit att bilfabrikens arbetsorganisation 
skiljer sig från sjukhusets i flera olika avseenden. I detta avsnitt presente-
ras och diskuteras datamaterialet utifrån hur organisationsstrukturen, och 
dess egenskap av yttre sammanhang för lärandemiljön, påverkar och påver-
kas av ledarskapets struktur och de ledarskapsstilar som praktiseras. Dis-
kussionen omfattar kaross-, måleri- och monteringsavdelningen. Följande 
frågeställningar vägleder framställningen. Hur är ledarskapsfunktionerna 
organiserade? Vilken typ av samspel föreligger mellan överordnad och un-
derordnad? Vilken typ av ledarskapsstil förordas inom hela enheten ifråga 
eller på enskilda ledarnivåer?

Karossavdelningen
Den centrala ledarkompetensen som man söker utveckla i bilfabriken lig-
ger i förmågan att hantera grupper.

…ska man bli världsledande då måste vi vara duktig på att hantera 
grupper och människor och sånt. För det här med hur mycket man ska 
göra det kan vi runt hela världen. Utan nu gäller det att... att trivas 
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ihop och jobba med kvalitet och konfronteras, det är väldigt hårda krav 
inom industrin idag (Otto, UMV).

Otto understryker betydelsen av att hantera grupper på ett sätt så att 
det resulterar i god produktivitet och hög kvalitet. Det tycks vara självklart 
för honom att det också innebär konfrontation.

Grupper utan normativa gränser för interna sociala relationer 
I karossavdelningen går ledarskapet till så att produktionsledaren stämmer 
av med gruppombudet om hur det fungerar i gruppen. Men detta kan inte 
göras hur som helst utan ledaren behöver ta vissa hänsyn för att avstäm-
ningen inte ska få oönskad effekt.

…ska jag beskriva en ideal ledare så skulle jag vilja beskriva han som 
väldigt dynamisk och lyhörd.14 Alltså grundsyn måste man ha... ja man 
måste ha en positiv grundsyn på människor. Sen måste man kunna ha 
lite känsla för det att om man upptäcker att en grupp inte fungerar så 
väl att kunna göra en analys och vad är det som är problemet i grup-
pen, det är ju svårt att sätta ord på det där men, en del människor har 
ju förmåga att kunna se spelet i gruppen (Otto, UMV).

Otto beskriver den ideala ledaren inte enbart som dynamisk och lyhörd 
med en positiv grundsyn på människan, utan också som en person som har 
något man kan kalla för blick för eller kontroll över det rollspel som före-
kommer i alla grupper (Se Benne och Sheats (1948) för en genomgång om 
vilka olika typer av roller det kan förekomma i en grupp.) Ottos uttalande 
påminner om liberal individualism, det vill säga en medvetenhet om en 
planmässig och systematisk organisering av gruppen.

Förutom att ledare ska ha mycket god kännedom om gruppen och kun-
na hantera densamma ska hon eller han också fungera som en förebild för 
gruppen. 

…då det gäller ledarskap så tror jag att .... Vi som ledare skickar ju 
otroligt mycket signaler om hur vi hanterar människor och medarbe-

14  Det är oklart om hur man ska tolka Ottos användning av ordet ’han’, det vill säga att 
det ska vara en man. I vissa sammanhang finns det mycket uppskattade kvinnliga pro-
duktionsledare medan det i andra inte finns några kvinnor alls i ledande funktioner. Det 
betyder att Otto troligtvis använder ordet ’han’ som referens till rådande förhållanden 
istället för i meningen av att det är mer önskvärt med en man än en kvinna. 
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tare... gör vi det på ett negativt sätt så är det lätt att, att det här blir 
accepterat, men är vi ödmjuka inför ta typ funktionsnedsatta, invand-
rarbakgrund och sånt så känns det som att man kan hjälpa andra att 
våga bryta också. För dom vet att dom har stöd hos sin ledare (Otto, 
UMV).

Ottos utsaga kan uppfattas innebära att om en ledare uppträder öd-
mjukt eller humant och samtidigt fungerar som en god förebild kan grup-
pen utvecklas i motsvarande riktning. Utsagan kan uppfattas syfta till att 
dämpa sociala strukturella motsättningar, det vill säga stödja förekomsten 
av en höggradig sociabilitet hos ledare. Sociabilitet medför att nästa steg i 
ledarens förhållande till gruppen är att sätta tydliga gränser för vad som är 
acceptabelt respektive oacceptabelt beteende.

En del grupper har ju ett språkbruk så att en utifrån blir mörkrädd. 
Men samtidigt ser man att... det här är nånting som gruppen är van, 
och så här pratar man. Men samtidigt kan man se i andra grupper, 
finns det ju folk som far illa utav det. Och det är ju såna här saker som 
är så otroligt viktiga att upptäcka. För vi kan inte gå in i en grupp där 
den man pratar vitt och brett och vad vi då kan se så mår alla rik-
tigt bra. Vi kan inte styra dom vad dom ska prata om, det är mycket 
machosnack och det är brudar eftersom det är unga.... Det här med 
bilder har vi fått bort 95 procent så det är, men det är klart det är ju ett 
språkbruk som otroligt (Otto, UMV).

Den aktuella gränsdragningen bör dock ske med hänsyn till att olika 
grupper kan ha olika jargong, även om man som ledare inte uppskattar den 
aktuella jargongen. Detta är dock inte alltid så lätt eftersom det förekom-
mer både fördomar och hat inom grupper.

…jag är lite besviken på dom här yngre grabbarna. Jag upplever att... 
att då det gäller, vara ödmjuk mot flickorna och inte prata alltför vitt 
och brett, upplever jag att... jag trodde att dom skulle vara bättre. Jag 
trodde att min generation dom äldre var dom värsta. Jag är lite förvå-
nad att... och det här med invandrarna också, det är ju som inne att 
man ska hata invandrare (Otto, UMV).

I detta citat kan man se att de samtalsämnen och attityder som åter-
speglas i dessa grupper förmodligen kan vara både kränkande och nedvär-
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derande för kvinnor och personer med utländskt ursprung. Ett annat sätt 
att uttrycka det på är att det saknas ett målinriktat arbete för optimerad 
kulturell mångfald, det vill säga radikal individualism. Otto kan tolkas 
som att detta är ett problem som inte bara är besvärligt utan också svårt 
att hantera, i hans ögon. Det innebär att det vid tidpunkten för datain-
samlingen inte var brukligt att sätta normativa gränser för hur man talar 
om kvinnor och utlandsfödda medborgare, vilket i sin tur innebär att det 
finns någon form av normativt glapp mellan ledare och gruppmedlemmar. 
Detta glapp kan leda till vidmakthållna eller kanske till och med ökade 
destruktiva förhållningssätt gentemot infödda kvinnor och personer med 
utländskt ursprung.

Detta glapp behöver elimineras om man inte ska riskera tendenser till 
diskriminering mot kvinnor och personer med utländskt ursprung och 
därmed lagöverträdelser. Här behöver ledningen ta ställning till om ned-
värderande och kanske till och med fientliga tongångar mot minoritets-
grupper kan accepteras inom organisationen eller inte. Detta betyder att 
ledarskapsfunktionen organiseras via produktionsledaren, gruppombudet 
och arbetsgruppen. När det gäller aspekter som rör kulturell mångfald 
tycks vissa arbetsgrupper präglas av normer som går stick i stäv med kultu-
rell mångfald, särskilt ifråga om språkbruk.

Med gruppombudet i förgrunden och produk-
tionsledaren i bakgrunden
Nästa steg i ledarskapet är hur ledaren ska uppträda gentemot gruppom-
buden och gruppen. Det som särskilt betonas i intervjuerna är att ledaren 
ska vara en 

öppen människa som kan... säga vad han tycker och står för. /…/ kan 
man prata med varann då kan man lösa det mesta. /…/ jag brukar 
säga, att har ni problem med mig typ, vilket jag än gör så, det är bättre 
att komma till mig och säga att du är en dumjävel, så här kan du inte 
göra. Så att jag får en chans att förklara även om jag inte håller med så 
har vi i varje fall diskuterat saken och så är det bra. Istället för att det 
ska spridas små oroshärdar på avdelningen. Och spridas rykten, för det 
är ju, är ju förödande… (Georg, UMV).

Mot bakgrund av Georgs utsaga kan man sammanfatta ledarens nöd-
vändiga kompetens med orden öppenhet, verbalt kommunikativ och för-



146

Kulturell mångfald är inte detsamma som kulturell pluralism

mögen att ta kritik, det vill säga han eller hon ska besitta en hög grad av 
sociabilitet. Det betyder att samtliga parter förväntas ”lägga korten på bor-
det”. Georgs åsikt kan uppfattas både belysa möjligheter och hinder. Hin-
dren ligger i att alla människor inte är kommunikativa, det finns många 
som vet mer om hur olika problem ska lösas än vad de förmår att uttrycka 
i ord. Möjligheterna ligger i att man kan både diskutera och ta itu med 
komplicerade och svårlösliga problem.

…jag har ju haft ett /…/ problem med en svensk som nyanställd i 
en grupp, och han kom inte in i gruppen. Och han jobbade sakta, var 
nonchalant, struntade helt och fullt, och dom kom till mig och sa - vad 
ska vi gör. Jag sa - försök att ta det där själva. Antingen tar ni det, du 
som gruppsamordnare kan prata med han, fråga hur det är, liksom 
var problemet ligger, lugnt utan att vara arg eller på nåt vis, utan bara 
fråga hur det går. Och funkar det, visar han att han inte vill vara med 
på det, då kan ni ju ta det på ett gruppmöte. Och fråga liksom hur han 
vill ha det och alla får säga sin åsikt och försöka släppa fram det här. 
Och det satt ju, det är ju svårt att ta ett sånt steg för en gruppsamord-
nare. Klarar han inte det, så kan ju jag gå in, jag sa, men jag vill ju 
helst att ni gör det i första hand, annars blir det att jag som chef går 
in och gör nånting, det blir bara så mycket större. Jo men dom ville ju 
prova själv. Och det, dom hade ett snack, jag vet inte hur dom uttryckte 
sig, och det slutade med att jag tog ett samtal med honom och så kom vi 
fram till lite synpunkter åt andra hållet också, som jag kunde vidarebe-
fordra. Nu har det börjat flyta bättre. Det är inte bra, men det kommer 
ju olika typer av konflikter att lösa (Georg, UMV).

Georgs beskrivning visar att öppenhet och kommunikation innan åt-
gärd resulterade i att han kunde delegera ett mycket komplicerat och svår-
hanterligt problem till gruppen. Med hans stöd i slutändan har man kom-
mit fram till en kompromiss. 

Det finns framför allt tre intressanta aspekter i Georgs berättelse. För 
det första delegering av ansvaret till gruppsamordnaren och gruppen, för 
det andra den underförstådda normen att ”ge honom en chans” till och, 
slutligen för det tredje, förekomsten av ett processtänkande. Den tredje 
aspekten kan förmodligen uppfattas som grundläggande, eftersom dess 
innebörd är att sociala problem tar tid att lösa på grund av att människor 
har förmågan att ändra sig. Men det betyder inte att alla människor är be-
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redda att ändra sig, det återstår att ta reda på. Processtänkandet går dock 
inte ut på någon gränslös utsträckning i tid utan efter ett tag har man ett 
nytt möte där man utvärderar resultatet. Denna utvärdering kommer se-
dan att ligga till grund för hur man ska gå vidare i det aktuella fallet. 

Georgs exempel är ett av flera där ledare av något slag inför gruppom-
budet eller hela gruppen vädjat till densamma att ge någon person inom 
gruppen, eller som förflyttats från en annan grupp, en ny chans.

I andra sammanhang då ledaren är närvarande under gruppens ”kris-
möte” förutsätter tillvägagångssättet att ledaren kan 

…behålla lugnet och inte själv driva, utan en sån där diskussion, att 
låta det gå runt och hela gruppen får komma till tals, och se till att alla 
verkligen kommer till tals, att inte nån sitter tyst och sen snackar när 
han kommer ut därifrån, utan om man nu ska avgöra frågan, att alla 
säger sitt där och då (Georg, UMV).

I citatet ovan finns något mycket intressant och det är förekomsten av 
empati och förmågan att lämna ordet fritt. Georg beskrivning innebär att 
ledaren får träda tillbaka och hålla sina åsikter (och känslor) i schack sam-
tidigt som hon eller han låter övriga vädra sina. Denna typ av kommuni-
kativa engagemang och psykologiska närhet (känsloarbete) kan uppfattas 
som en avancerad form av ledarskapsstil. Det intressanta är att detta sker 
i en miljö där samtliga inblandade vet att all tid man sitter på mötet måste 
jobbas in efter detsamma. 

Ytterligare en aspekt av ledarskapet är att grupporganisationen i bilfa-
briken i mycket hög grad präglas av att gruppombudet ska ta på sig mer av 
dessa typer av problemlösningar. Frågan är då vad som utmärker en god 
gruppsamordnare.

Om jag tar ett exempel, jag ser ju här, en bra gruppsamordnare ska 
vara en man eller person i gruppen som har pondus... ... det är det dom 
har, dom har den naturliga utstrålningen, en del är ledargestalter fast 
dom inte lyfter lillfingret för att bli det. Och det är ju bra om en sådan 
då har den egenskapen plus det där, det är ju det allra bästa (Georg, 
UMV).

Enligt Georg rekryteras gruppombud bland dem som faller ut som na-
turliga ledare i gruppen. Det är med andra ord frågan om personer som 
folk lyssnar på av det skälet att gruppen anser att denne vet vad hon/han 
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pratar om att och hon/han har visat att hon/han är att räkna med. Stra-
tegin går ut på att organisationen accepterar en sådan person och sedan 
finslipar dessa egenskaper hos henne eller honom. 

En annan typ av strategi för konfliktlösning i mindre komplicerade 
sammanhang, exempelvis att utföra en arbetsuppgift man helst vill slippa 
men som alla förväntas utföra, är att singla slant. 

ja, så kör vi alltid, och då får man acceptera det, även fast man förlorar 
tre fyra gånger på rad och får gå… (Markus, UMV).

Denna typ av konflikthantering är ovillkorlig och uppfattas till synes 
som rättvis. Accepterandet av att singla slant understryker förekomsten 
av ett rättvisetänkande, som dock i detta fall inte tycks utgöra en ”rättvi-
sefälla”, det vill säga ett anspråk på rättvisa som riskerar att leda till delat 
elände istället för progressiv förändring. 

Sammanfattningsvis går både lärandemiljön och ledarskapet på ka-
rossavdelningen ut på att ledare delegerar ansvar till gruppsamordnare och 
arbetsgrupper. Samspelet mellan över- och underordnad ledare präglas av 
att den överordnade ledaren strävar efter att befinna sig i bakgrunden och 
vid behov träda fram som stöd för gruppombuden. Detta ställer krav på att 
hon eller han är flexibel och lyhörd i sitt ledarskap, samt har goda insikter 
i grupprelationer. Ledaren förväntas också fungera som en god förebild för 
gruppen, i fråga om attityder och bemötanden människor emellan. Ledar-
stilen ska präglas av öppenhet, verbal kommunikation och förmågan att ta 
emot kritik från gruppombud och grupp. Flera av dessa egenskaper stäm-
mer väl överens med det Berg (1999) skriver om strategiskt ledarskap. Det 
som saknas i just detta sammanhang är en medveten strategi för att han-
tera fördomar, stereotyper och därmed potentiella konflikter i förhållande 
till minoritetsgrupperna kvinnor och personer med utländskt ursprung. 
Det finns skäl att beakta detta, för även om andelen kvinnor och perso-
ner med utländskt ursprung är låg så är grupperna dock representerade i 
bilfabriken. Dessutom är vissa av de uttryck som beskrivits i detta avsnitt 
troligtvis olagliga i och med de nya lagarna om diskriminering i arbetslivet.

Måleriavdelningen
I likhet med Karossavdelningen är ledarskapsfunktionerna på Måleriav-
delningen organiserade hierarkiskt från driftschef, till produktionsledare 
och vidare till gruppledare. 
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Det komplementära ledarskapet
Produktionsledarens arbetsuppgifter präglas i första hand av att titta 

längre framåt än vad gruppledarna och grupperna gör. Framför allt är det 
frågan om att se till så att man klarar målen och att verksamheten utveck-
las. I det senare ingår både arbetsorganisatorisk utveckling och personal-
utveckling. I den arbetsorganisatoriska utvecklingen ingår skapandet av en 
gruppdynamik som bygger på förtroendeingivande relationer till grupp-
medlemmarna och delegering av funktionella arbetsuppgifter.

Jag ser en direkt fara med att vara för kompetent i vad ska vi säga, i 
det döda, i det maskinella, i det tekniska, dels så förväntas vi hela tiden 
vara chefen som kommer med en lösning, och då kan vi alla inta nån 
form av väntaposition till det som kommer serverat om ett antal mi-
nuter eller timmar, eller dagar. Sen tror jag också att.... på samma sätt 
som man ska kunna vara öppen så är det viktigt att kunna lite grann 
utav en auktoritär ställning. För sånt som ändå måste ha den typen av 
dignitet. Och återigen kopplas det lite grann till det förhållande man 
har till sina medarbetare, att det ska vara, det ska vara, på samma... 
i samma stund som det då är öppet och personligt, så måste det även 
kunna en nivåskillnad, som även finns organisatoriskt eller på papper 
(Ulf, UMV).

Ulf understryker vikten av att produktionsledare och arbetsgrupp kun-
skapsmässigt kompletterar varandra. Detta antyder erfarenheter från en 
möjlig konflikt mellan att som ledare känna till produktionen alltför väl 
och att leda dess personal i samma riktning. Det går att tolka Ulf som att 
ledaren ska koncentrera sig på ledningsuppgifterna och lämna över pro-
duktionen till arbetsgrupperna. Strategin kan vara fruktbar för ledare som 
har svårt att tänka först och handla sedan. För en sådan ledare kan det 
underlätta att helt enkelt inte behärska handlaget på samma sätt som med-
lemmarna i arbetsgruppen.

Ledarens arbetsuppgifter (skyldighet) handlar om att likt Bergs (2001) 
patriark uppträda som en chef som sätter gränser i vissa lägen, men att 
gränssättningen föregås av ett samtal på mer jämlik nivå. Detta förfarings-
sätt uppdagar en ny konflikt, nämligen den mellan att vara öppen, person-
lig och överordnad. Samtidigt som man lägger upp arbetet tillsammans så 
är samtliga väl införstådda med att ledaren inte behöver vara med i utföran-
det av arbetet. Detta ställer framför allt krav på ledarens förmåga att inte 
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blanda sig i gruppens problem i den direkta produktionen. Mot bakgrund 
av Ulfs ovanstående utsaga finns det troligtvis vissa svårigheter förknip-
pade med denna ordning. 

Leda genom att organisera bort sig själv
Man kan då fråga sig hur produktionsledarens chef ska vara för att för-

medla lämpliga signaler till de underordnade?

…jag har ju försökt att ha en sån tillbakadragen roll som möjligt för 
mina ambition har ju då varit att stärka ledarna i sin befattning och 
att inte vara nån, vad ska vi säga... överpåve, som alltid ska sätta 
liksom sista kråkan på vartenda beslut och göra dom mer eller mindre 
till dockor i sammanhanget, eller marionetter. Utan min ambition har 
ju varit då att ta ett kliv tillbaka för att släppa dom här framåt (Ulf, 
UMV).

Enligt Ulf ska produktionsledarens chef uppträda som den goda stra-
tegen som organiserar bort sig själv. Detta kan ske genom att han eller hon 
fungerar som ett potentiellt stöd i bakgrunden och enbart blandar sig i vid 
behov. Motsvarande strategi kan kännas igen i produktionsledares bemö-
tande av gruppmedlemmarna.

…det ligger ju till en stor del på gruppledarna. Det är ju dom som ser 
det mest. Men jag försöker ju /…/ stödja gruppledarna så mycket som 
möjligt. Och framför allt ha mycket diskussioner med dom och disku-
tera vad som händer och förklara saker och ting som är oklart plus att 
dom får komma till mig direkt det är nåt (Filip, UMV).

Filip sträcker sig inte längre än till diskussioner om orsak och verkan i 
sitt förhållande till gruppledarna. I övrigt finns han som en resurs i bak-
grunden vars främsta uppgift är att, i linje med liberal individualism, skapa 
goda förutsättningar för gruppen att utveckla goda relationer. Denna strä-
van att utveckla grupprelationerna motsvarar de rekommendationer som 
Likert (1961) ger för det aktiva ledarskapet.

En annan strategi är att engagera gruppombuden i förändringar av pro-
duktionen. 

Sen försöker jag även ta med då... mina gruppledare när vi ska titta 
strategiskt, till exempel vi var på en resa till Hässleholm här i våras 
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för att titta på ett nytt kittmaterial. Och då är det ju viktigt att dom 
är med också. För att kunna då verka för det här och liksom, om dom 
tycker det är bra (Filip, UMV).

Det finns två aspekter i Filips utsaga. Den ena är att få med grupple-
darna i verksamheten så att de blir informerade om vad marknaden har 
att erbjuda dem i deras arbete. Den andra är att underlätta ett eventuellt 
byte av kittmaterial genom att först förankra det nya materialets existens 
hos gruppledarna. Utifrån gruppledarnas perspektiv innebär det att deras 
expertkunskaper från produktionen blir efterfrågade och bekräftade. Mot 
bakgrund av produktionsledarens perspektiv kan detta i sin tur underlätta 
en förändring och kanske till och med förhindra oönskade protester eller 
missnöjesyttringar från dem som kommer att vara direkt berörda av för-
ändringen ifråga. Kärnan i budskapet är dock att gruppledarna och grup-
perna tar över mer och mer av produktionsledarnas traditionella lednings-
uppgifter.

Sammantaget betyder detta att ledarskapsstilen på måleriavdelningen 
präglas av en öppen dialog om olika spörsmål. Men det viktiga i detta till-
vägagångssätt är att olika ledarnivåer (driftschef och produktionsledare) 
tycks konsekvent upprätthålla en distans till underordnat led. Det betyder 
att det finns en genomgående strävan efter en utveckling mot självstyrning 
i kombination med en respekt för den underordnade partens kompetens 
och ansvarsområde.

Sammanfattningsvis är ledningsfunktionerna inriktade mot en läran-
demiljö som stödjer den sociala dimensionen i arbetet. Såväl driftschef som 
produktionsledare eftersträvar en dialog med och en distans till sina res-
pektive underordnade. Gruppledarna uppfattas som ansvarstagande och 
kompetenta företrädare för såväl arbetsgrupp som produktion. Samman-
taget ger detta ett intryck av en strävan mot självstyrande grupper.

Monteringsavdelningen
Ledningsstrukturen på Monteringsavdelningen skiljer sig på ytan inte 
nämnvärt från Kaross- eller Måleriavdelningen. Däremot tycks man ha re-
flekterat mer över det komplexa förhållandet mellan ledare, gruppombud 
och grupp, än på de två övriga. Därmed inte sagt att de kommit längre på 
någon form av utvecklingsskala, utan enbart att de verkar ha fler ord för 
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relationerna. De har, med Giddens (1984) terminologi, utvecklat en hög 
grad av ”diskursivt medvetande” om sociala relationer.

Gruppombuden som medlande länk
I bilfabriken levereras ett dataunderlag till respektive avdelning om vad 

och hur mycket av detta som ska produceras under aktuell vecka. Dess-
utom läggs alltmer information till avdelningarna ut via datornätet. Det 
innebär att det finns möjlighet att genomföra mycket sofistikerade beräk-
ningar om hur avdelningen ligger till i produktiv och ekonomisk mening.

…data kommer mer och mer. I och för sig så har vi ju sagt som så 
att som produktionsledare och det jobb jag har, så... det ska inte vara 
datahantering, utan vi ska prioritera mjukvaran. Vi ska prioritera att 
vara med personalen och finnas till hands. Inte nån som sitter inne med 
en dator och kör statistik. Det kan vem som helst göra. Är vi uttagen 
som en ledare för avdelningar, då ska vi jobba som det. Och vi har ju 
ledarutbildningar som vi håller på att beta av nånting som heter UGL 
som är en mycket bra utbildning. /…/ Men jag tror att det även är 
viktigt det här med ledarskapet, att få alla ledare att förstå att en ledare 
är ju... ja, produktionsledare är ju egentligen det... jag tycker det är ett 
konstigt ord.. (Ingvar, UMV).

Enligt Ingvar så är dock datakommunikationen inte den viktigaste si-
dan av ledarnas arbete. Det tycks vara mycket viktigare att vara ute på verk-
stadsgolvet bland personalen. Ingvar framstår som mycket bestämd över 
att ledare ska vara med personalen, han/hon ska således vara aktiv. Men 
vad är då ledarskap? I citatet ovan får Ingvar allt svårare att med ord ut-
trycka vad ledarskapet är för någonting, i slutet vill han knappt kännas vid 
begreppet ”produktionsledare”. 

Det tycks vara svårt att med ord ge uttryck för vad ledare är för något. 
Detta kan tolkas som att man i bilfabriken håller på med någonting som 
inblandade har svårt att beskriva. Det verkar dock inte vara så att man 
är okunnig om vad man håller på med. Fenomenet överensstämmer med 
Giddens (1984:44) begrepp ”praktiskt medvetande” vilket i detta fall kan 
förstås som att Ingvar ger uttryck för en övertygelse om betydelsen av att 
ledare ställer personalen i centrum och inte administrationen samtidigt 
som han inte förmår utveckla vad denna övertygelse grundar sig på. Det 
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ligger nära till hands att associera till innebörden av begreppet ”kollegial 
samverkan” och dess innebörd av ett konstruktivt samarbete.

Frågan är då vad det konkret är som Ingvar inte kan formulera i ord? 
Ett sätt att ta reda på det är beskriva vad olika befattningshavare tänker om 
sin egna och andras arbetsuppgifter. Först beskrivs produktionsledarens 
roll, därefter gruppombudens och arbetsgruppens roller.

…[produktionsledaren] har blivit lite grann, ... ansiktet uppåt kan 
man säga om man ska prata om det här som en hierarki va’ (Patrik, 
UMV).

Patrik menar att produktionsledare har tagit ett steg tillbaka från den 
direkta produktionen för att istället representera avdelningen gentemot 
andra avdelningar. Förhållningssättet kan uppfattas ligga i linje med inne-
börden av en systematisk och planmässig organisering, det vill säga en rea-
lisering av begreppet ”liberal individualism”.

Hur ser det ut för gruppombuden, vilka förväntningar finns det på 
dem?

…vår arbetsorganisation den bygger egentligen på nån form utav att 
alla ska kunna, vad ska vi säga, axla en roll som gruppsamordnare. 
Det tycker jag är lite synd. Därför att jag tycker det att... det är som 
är viktigast det är ju det att den person som tar på sig det här måste 
liksom först känna det alltså att man vill, det här, jag vill jävligt hemskt 
gärna göra det här. /…/ dom går runt och snackar med dom övriga på 
morgonen och försöker att sammanställa då hur dagsrapporten ska se 
ut, hur mycket hytter vi ska köra och så vidare, försök att stämma utav 
och det här. Och det är ju nånting som dom gör varje morgon, det behö-
ver inte dom andra hålla på med. /…/ Men i arbetsorganisationen, det 
finns ju beskrivet att alla ska ha möjlighet även om man egentligen inte 
[vill], för då, och då ser man det mer som en betalningsform. Och det, 
det är väl, det är väl det viktigaste. Sen är det ju bra om det är så att... 
dom är duktig på ta människor va’ (Artur, UMV).

Artur anser att ambitionen att alla ska kunna fungera som gruppom-
bud, det vill säga någon form av total rotation mellan alla arbetsuppgifter, 
inte är särskilt lyckad. Detta beror på att det aktuella behovet bygger på att 
gruppombudet ska känna det angeläget att serva gruppen med olika typer 
av bakgrundsinformation och organisering av dagens arbete. Detta bety-
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der att ansvaret som gruppombud inte handlar om pengar eller status, utan 
om någon form av gruppempati, som i sin tur bygger på en inblick i och en 
övertygelse om vilken som är ’vår’ aktuella uppgift. Här förekommer det 
en tydlig likhet med innebörderna av begreppen ”radikal individualism” 
och ”kollegial samverkan”. Men eftersom funktionen som gruppombud är 
förenad med ett visst lönepåslag finns risken för att man tar på sig uppgif-
ten för pengarnas istället för gruppens skull. Konsekvensen av detta blir 
att det föreligger risk för en motsättning mellan strukturell ambition och 
reproduktionen av denna ambition i det dagliga arbetet. 

Det är tänkt att gruppombudet ska se bortom sin egen och övriga 
gruppmedlemmars omedelbara arbetssituation. Han eller hon ska ha ett 
organisatoriskt perspektiv.

…gruppombuden, har ju en otroligt viktig roll att fylla, eller en viktig 
funktion att fylla, så att... en grupp kan i princip stå och falla med 
gruppombudet. Är det ett starkt gruppombud som törs säga ifrån och 
som törs säga vad han tycker, då kan det bli, då kan det bli väldigt bra 
i gruppen. Men är det å andra sidan en grupp, där gruppledaren är 
lite... lite för mesig, inte riktigt våga säga ifrån och, släpper fram perso-
ner som kanske har lite för negativa åsikter, som istället då har en stark 
personlighet, kan dra ned hela gruppen (Åke, UMV).

Åkes beskrivning understryker vikten av att gruppombudet vågar ta 
ställning för organisationen. Det är däremot svårt att avgöra om Åke me-
nar att det finns två sidor av att gruppombudet ” törs säga ifrån” och ”törs 
säga vad han tycker”. Den ena sidan rör ledarnas intressen, det vill säga 
att gruppombuden håller samman och riktar gruppens energier så att den 
producerar det den ska. Den andra sidan är att gruppombudet drar grän-
ser gentemot ledarna så att gruppen får adekvata förutsättningar för att 
utföra sina arbetsuppgifter. Detta medför att gruppombudet antas utgöra 
en medlande länk mellan produktionsledare och arbetsgruppen. I och med 
detta understryks giltigheten hos begreppet ”sociabilitet”. En intressant 
fråga, i detta sammanhang, är varför gruppombuden är så betydelsefulla?

Jag ser bara det som en möjlighet för gruppen att visa att, vi är mogen 
att ta åt oss det. Det är inte vi [produktionsledare] som kommer och 
säger, ta det här också. Utan dom kommer till oss och säger att nu vill 
vi göra det här (Ingvar, UMV).
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Mot bakgrund av Ingvars utsaga blir det möjligt att förstå att Åke (i 
citatet innan) förmodligen syftade till båda sidorna. Ingvar tar för givet 
att gruppen kan ena sig och med en röst (gruppombudets) säga att den vill 
ta på sig ett visst ansvar. Samtidigt antyder han också att gruppen tar ini-
tiativ och ställer krav på ledningen om vad gruppen vill göra. Det betyder 
att gruppombudets funktion blir att både uppträda som organisationens 
språkrör i gruppen och gruppens representant gentemot ledningen. På så 
vis lever gruppens representant ett dubbelliv som både ledare och ombud 
för gruppen. Detta betyder att de dagliga rutinerna delegeras till gruppom-
budet. Detta leder över till frågan om vad gruppen gör?

…ja det där är ju också nånting /…/ som är en process… Till en 
början gjorde vi ju egentligen ingenting, det var ingen som riktigt visste 
hur långt dom tordes släppa saker och ting och hur mycket ansvar dom 
tordes lämna ut, så att det där, det... det blir mer och mer, och... ja som 
det är nu så sköter vi, vi är två stycken på vår avdelning, planering för 
produktionen... tar upp all sjukfrånvaro… (Patrik, UMV).

Intervjuare: Dagsplaneringen alltså…

…ja dagsplanering, hur många hytter ska vi tillverka under dagen, hur 
mycket har vi, hur stor kapacitet har vi, behöver vi låna in folk eller, 
behöver vi låna ut folk för att vi är för mycket folk, och så där... och sen 
har vi då också befogenhet att ge ledigt, att alltså utdela ledigheter, det 
har egentligen vår förman helt slutat med, och det är vi som sköter det 
så att... för att vi ska kunna styra planeringen så måste vi också kunna 
kontrollera hur mycket folk vi har, så att inte alla tar ledigt samma dag, 
så inte förmannen kommer och säger, nu har jag gett tio ledigt, då säger 
jag att det funkar inte… (Patrik, UMV).

Patrik poängterar att de nya rutinerna med gruppombud innebar att de 
påbörjade en process där det fanns osäkerhet om att vara gruppombud och 
vilka arbetsuppgifter det medförde. Med tiden har det visat sig att grupp-
ombuden har övertaget ett antal av de befogenheter som tidigare låg på 
förmannen. Förklaringen till detta finns i den sista meningen, nämligen att 
det är gruppombuden som har kännedom om vilken kapacitet som krävs 
för att hålla produktionsplanen. Följaktligen är det gruppombuden som 
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ska upprätthålla gränsdragningarna såväl inom gruppen som gentemot 
ledningen. Hur får gruppen detta att fungera?

…dom kör ju egna, VU-möten, [VU = verkstadsunderhåll] jag är 
inte med, därför att, grundtanken är ju också det att, går man in som 
produktionsledare i ett VU-arbete, då är det stor risk att du börjar 
[lägga dig] i det arbetet och, därför att, du tycker en del och du säger 
och... alla kanske inte blir lika frispråkiga som man blir annars av det 
/…/ för dom är ju mogen att driva frågor själv, och göra nåt utav sen 
(Artur, UMV).

Artur berättar att arbetsgrupperna har sina egna VU-möten där de 
driver sina egna frågor för att i nästa skede förverkliga dem. Innebörden av 
detta är att gruppen förväntas att anpassa organisationen, det vill säga att 
optimera dess kundstyrda karaktär.

Identifiering av legala konflikter
Den typ av samspel som eftersträvas inom grupper och mellan grupper 

och ledning är ett slags givande och tagande om vad som för tillfället är 
bra eller bäst för alla parter. Frågan är då vem som väljs som gruppombud.

…ibland är det ju, för, det är ju så, alla, även för alla har ju sina dåliga 
dagar och det här och det. Och ibland så är det ju kanske nån som 
måste sticka ut hakan lite grann mer än nån annan. Och ... ofta har 
man då ett gruppombud, som gör det. Som dom själva då, även laget 
accepterar. För det är ju så att laget ska ju också acceptera den här. Det 
är ju inte så att nån produktionsledare eller nån sitter och pekar och 
säger, att nu är det han som ska vara (Artur, UMV).

Arturs första mening kan uppfattas som en referens till någon som har 
en dålig dag i termer av att vara kritisk. Detta kan resultera i att denne tar 
steget fullt ut och sticker ut hakan som i sin tur kan leda till att personen 
ifråga utses till gruppombud. Det betyder att gruppombudet i grund och 
botten är en kritisk person och inte någon som eftersträvar harmoni genom 
följsamhet med den ena eller den andra parten. Detta kan tolkas som att 
förmågan att identifiera legala konflikter troligtvis ligger till grund för val 
av gruppombud å den ena sidan och samförstånd å den andra sidan. En 
legal konflikt handlar, enligt Simmel (1955/64), om en yttre och objektiv 
sakfråga, inte om personen eller gruppen ifråga.
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Om man utgår ifrån detta blir det intressant att få veta hur produktions-
ledare förväntas uppträda gentemot gruppombudet och därmed gruppen.

…dom ska ju ha den inställningen att dom är till för att serva oss. För 
det är ju egentligen så det ska vara. Dom ska hjälpa oss med dom pro-
blem som vi har eftersom vi vet ju vilka problem vi har, bäst utav alla. 
Och då ska dom vara stöd för oss och hjälpa oss att lösa dom proble-
men. Men det funkar ju inte alla gånger. Man får tjata väldigt, väldigt 
länge (Amalia, UMV).

Enligt Amalia så är tanken att produktionsledare ska serva och hjälpa 
gruppombudet i olika typer av problemlösningar. De ska dessutom göra 
det, tillhandahålla material och goda förutsättningar, utan att själva vara 
lika insatta i problemen som gruppombuden är, vilket i sig ligger i linje med 
innebörden av ”liberal individualism”. Konsekvensen av detta blir att pro-
duktionsledaren riskerar att ibland få understödja ett gruppombud utan 
att ha en full förståelse för den bakomliggande problematiken. Detta bety-
der att produktionsledaren kan hamna i ett tillstånd där han/hon upplever 
sig i psykologisk mening ha förlorat kontrollen över situationen.

Amalia verkar dock både lite uppgiven och kritisk inför hur detta fung-
erar. Gruppombuden får inte alltid det stöd de behöver. Det betyder att 
det finns vissa motsättningar mellan hur olika parter anser att samspelet 
mellan ledare och grupp ska fungera och hur det faktiskt fungerar. 

En annan intressant aspekt som anknyter till Amalias kritik ovan, är 
hur man ska förmå gruppen att ta sitt ansvar. Ingvar har erfarenheter av 
detta och kan ge två exempel på ett sådant tillvägagångssätt.

Jag har suttit på mycket gruppmöten och diskuterat /…/ och dom säger 
NI, NI, har bestämt, ja men jag säger Ni, det är ju VI, att jag råkar 
vara driftchef eller produktionsledare eller montör, det är ju bara vi 
ändå. /…/ Vi försöker få allihop att förstå att om du endera är chef 
eller, så är man ju bara anställda, man har blivit anställd för att göra 
ett jobb (Ingvar, UMV).

Ingvars återgivning av sina erfarenheter visar att han noterat hur ar-
betsgrupper utgår ifrån att det finns en delning mellan ’Ni’ ledare och, 
underförstått, ’Vi’ arbetare. Hans gensvar har då varit att försöka förmå 
gruppen och byta perspektiv genom att peka ut ett ’Vårt’ som delas av både 
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ledare och arbetare. Tydligare än så kan inte innebörden av begreppet ”kollegial 
samverkan” illustreras. 

Vad är det då som alla delar? 

Vi sitter i samma båt, det är ju samma om du sitter och ror i båt och 
du har en som styr, styr han åt fel håll, då far ju alla åt fel håll... jag 
tror många när man sitter och pratar med dom så, och dom ser att jag 
menar ju det också, då tror jag att dom börjar vakna, och fan vi hjälps 
ju åt med det här va, och ... jag säger att, han som går och städar, eller 
tjejerna som städar toaletter, ... om inte dom städar, till slut stannar ju 
produktionen, stannar produktion då får ju inte vår direktör sin lön, 
och aktieägarna får ju... det, allt beror ju på samma (Ingvar, UMV).

Ingvars strategi tycks vara att peka på hur människor i olika funktio-
ner på ett övergripande plan kompletterar varandra i strävan att producera 
lastbilshytter. Detta betyder framför allt två saker. För det första försöker 
han att överskrida gränsen för olika ’Vi’-domäner för att istället identifiera en 
’Vårt’-domän. För det andra resulterar detta förmodligen i att man också ser 
bortom organisationshierarkin med dess olika befattningsgrupper.

[D]är har jag sagt åt grupperna: -Ni som grupp på elva personer /…/ 
med ett lönesystem som [ger] flera tusen [kronor] /…/ om [ni] är över-
ens [att] ta på er det ansvaret, klarar ni det så är det bara att skriva på 
(Ingvar, UMV).

Citatet illustrerar ett försök att förmå en grupp få syn på sina möjlig-
heter i organisationen. Men om försöket ska lyckas förutsätter det att man 
bryter ner etablerade murar inom arbetarkollektivet, det vill säga mellan 
’vi-arbetare’ och ’dom-ledarna’ (se exempelvis Lysgaard, 1967). Vad är det 
då som Ingvar eftersträvar att åstadkomma med gruppen?

…som ser lite framåt och ser möjligheterna att göra nånting, att ut-
veckla sig, ta åt sig, ta mitt jobb, dom kan ju nypa utav mitt jobb, och ta 
det. Det kan dom lika bra (Ingvar, UMV)

Det går att tolka Ingvar som att han vill att gruppen till och med ska se 
möjligheter till arbetsberikning som för tillfället befinner sig ganska långt 
utanför deras ansvarsområde. Han verkar inte ha några gränser för hur 
långt gruppens ansvarsområde kan komma att sträcka sig i framtiden. 
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Man kan dock fråga sig, vad det är mer exakt som Ingvar vill att grup-
pen ska få syn på?

Jag satt på ett medarbetarseminarium som representant från monte-
ringen och säger dom [gruppmedlemmarna] att, vi får ingen tid att 
göra nåt annat, [exempelvis] pappersjobb. Jaha, satt jag och tänkte, 
dom begriper ingenting... men jag frågade, har ni varit och frågat då? 
Nej, .... Då kan ni ju inte få tiden, om ni inte har frågat, det är ju bara 
att säga till att! Jag kommer in till er, [produktionsledaren] eller mig och 
säg att, nu behöver jag en eller två timmar för att göra den här uppfölj-
ningen, då får dom ju det. Men då var dom, får vi göra det? Ja men, 
självskrivet (Ingvar, UMV).

Citatet är en aning omständligt formulerat, men det är oklokt att re-
videra Ingvars formuleringar. Det är mer korrekt att tolka dem på ett öp-
pet och systematiskt sätt. I den senare delen försöker Ingvar växla mellan 
sig själv och gruppen genom att ta följande exempel: Om ni kommer in 
till mig eller en produktionsledare och säger att ni behöver viss tid för en 
uppföljning så har vi möjlighet att ge er den tiden. Den näst sista meningen 
i citatet illustrerar gruppens oförstående inför att de (man) kan göra så. 
Innebörden i det Ingvar försöker att säga är att hans strategi går ut på att 
gruppen ska upptäcka sina problem, formulera om problemen till behov, 
och sedan kontakta ledningen för att få tillgång till resurser. Ingvars mål 
är att förmå gruppen att upptäcka det objektiva, i detta fall, det organisato-
riska målet! Teoretiskt sett försöker Ingvar att skapa goda förutsättningar för 
styrningen av verksamheten, det vill säga implementera liberal individualism.

Men vad har detta lett till i de fall där man lyckats förmå åtminstone 
gruppombudet att kämpa för gruppen? Blir en sådan grupp en garanti för 
exempelvis konfliktfria relationer?

Jag är väl inte så att jag, jag... blygs för mina åsikter, så jag har ju sagt 
ifrån då när det har blivit nånting snett och ... sen har dom ju förstått 
att jag menar allvar. Vi har haft våra konflikter jag och [produktions-
ledaren]. Jag har mina, våra [gruppens] åsikter om olika saker (Erik, 
UMV).

Enligt Erik så är det ibland inte frågan om något konfliktfritt förhål-
lande till produktionsledaren. Däremot avslöjar citatet att konflikten inte 
rör motsättningen mellan ledare och arbetare. Istället handlar det om en 
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så kallad ”legal konflikt” mellan gruppens representant och produktionsle-
daren (Simmel, 1955/64).

Erik ger ett exempel på en legal konflikt.

/…/ då hade han börjat ta bort övertiden som vi hade skrivit in. /…/ 
arbetsledaren och jag hade kommit överens om han att vi skötte det själ-
va. Behövde vi jobba en timme övertid så g jorde vi det, och det var inget 
snack om, då skulle det strykas bort... så jag pratade med [produktions-
ledaren] och sa att, är det så att ni inte vill att vi ska jobba övertid, så 
det är ok för oss. Men det kommer ju att synas på resultatet, så att, säg 
hur ni vill ha det då... då kom vi överens om att vi fick sköta det, för vi 
såg ju det bäst, för vi liksom är en självstyrande grupp egentligen. Så... 
vi har en bra kommunikation på det sättet (Erik, UMV).

Exemplet handlar om ansvaret för att fylla i inarbetad övertid på det 
kort som används för beräkning av lönen. Det intressanta är att konflikten 
i sig inte tycks beröra Erik, utan han anser att de har en bra kommunika-
tion. Det går att tolka som att konflikter är oproblematiska så länge som 
man kan lösa dem, på endera sättet, men det ska vara tydliga budskap och 
sakliga (opersonliga) argument. 

En annan intressant fråga är hur ett sådant gruppombud, som Erik, be-
traktar produktionsledaren när denne informerar om att någon arbetsupp-
gift behöver utföras. Om man uppfattar självstyrande grupper bokstavligt 
så skulle en sådan situation kunna uppfattas som ett övertramp på grup-
pens integritet.

Alltså det, vi tolkar det ju inte som en order utan vi tolkar det som en, 
en... samarbetsproblem som vi ska lösa, eller ett jobb som ska lösas för 
att, för att vi ska ju jobba gemensamt hela Volvo (Erik, UMV).

Intervjuare: Det är ett gemensamt problem, som måste lösas…

…som måste lösas…(Erik, UMV).

Intervjuare: …då försöker var och en…
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…det är inte nånting som han kommer och säger att - nu ska du göra 
det här, punkt slut. Utan det är nånting som [man] gemensamt löser 
(Erik, UMV).

Det intressanta i Eriks uppfattning är att trots att produktionsledaren 
kommer och säger att någonting ska göras, så uppfattas det inte som en 
order. Det betyder antagligen att ordern inte anses vara riktad mot grupp-
ombudet eller gruppen, utan för bilfabriken. Det går att förstå det Erik 
säger som en illustration av att man i detta fall har uppnått förmågan att se 
det objektiva gemensamma målet bortom hierarkin. Det finns så att säga 
ett samförstånd om att arbetsuppgiften hör till ett problem som är ’vårt’. 
En konsekvens av detta är att Lysgaards (1967) version av arbetarkollekti-
vet förlorat sin giltighet, istället framträder en form av kollegial samverkan 
mellan över- och underordnade.

Understödjande ledarskap
Den sista aspekten som ska behandlas i detta avsnitt om Monterings-

avdelningen är vilken typ av ledarskapsstil som är lämplig för att ovan be-
skrivna förhållningssätt ska fungera. 

Jag är ju den personen som hellre är i verksamheten och finns tillhands 
än att jag jobbar med statistik. /…/ Jag försöker vara på så mycket flö-
desmöten som möjligt, för jag anser att, har dom synpunkter och frågor 
som inte går att lösa, då ska jag vara där och kunna hjälpa dom, eller 
komma tillbaks nästa gång och svara på frågorna. /…/ Jag tror att då 
accepterar dom mig och respekterar mig när jag kommer ut och säger 
saker som är otrevliga, det är ju saker man måste säga ifrån /…/. [O]
m jag alltid gapar och skriker eller ... aldrig är ute och pratar nånting 
positivt eller nåt sånt där, då vet dom inte nivåskillnad mellan när jag 
säger ifrån och inte säger ifrån. (Ingvar, UMV).

Ingvar anser att det är mycket viktigt att underordnade får möta åt-
minstone två sidor av ledaren, dels den understödjande och servande som 
månar om hur arbetarna har det, dels den gränsdragande ledaren som tar 
ställning i olika frågor och ansvarar för att det tas beslut. Denna strategi, 
som påminner om det Likert (1961) benämner personalorienterad ledare, 
gör det möjligt att mötas i olika sammanhang och utifrån olika roller. Så-
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dana möten är mer fruktbara för framväxten av ett ömsesidigt förtroende 
än möten som enbart utmärks av att ledaren säger ja eller nej.

Men det finns också en tredje sida som Ingvar anser har en viss bety-
delse och det är privatmänniskan bakom befattningen. Ingvar kallar det 
för att vara kompis, men det är inte ett passande uttryck eftersom hans 
beskrivning av dessa tre sidor markerar tydliga gränser mellan dem. En 
kompisrelation kan ibland riskera att leda till gränslöshet mellan olika rol-
ler. Den risken är inte särskilt påtaglig i Ingvars fall. Istället handlar hans 
strategi om det som av Hochschild (1983) benämns ”känsloarbete”.

[J]ag måste ta mig den tid att... kunna gå ut och prata med grupperna, 
kunna vara därute och diskutera. /…/ [B]ara att jag går ut och disku-
terar med dom kanske fem minuter, /…/ pratar lite skoter och så pra-
tar man om hur går det på banan idag... /…/ [J]ag tror att [om] man 
får bort det här... chef och medarbetare, eller operatör /…/ respekterar 
[de] mig [för] att jag är deras chef, men dom respekterar mig också att... 
jag är ju kompis med dom.. (Ingvar, UMV).

Ingvar visar en öppning för sig själv som privatmänniska, men inte som 
kompis. Det finns inget i det han berättar som visar på en osäkerhet om vad 
han egentligen gör. Han tycks vara mycket väl medveten om och varför han 
som ledare ägnar några minuter åt att prata fritidsintresse med underord-
nade. Det går att uppfatta Ingvar som att han strävar efter att bygga upp 
ett förtroende i förhållande till underordnade som bygger på den ömsesi-
diga insikten om att förstå deras utsatta situation, men att de alla på var 
sitt håll måste göra det bästa av situationen. Detta kan uppfattas som en 
kombination av innebörden i begreppen ”sociabilitet” och ”radikal indivi-
dualism”. Vad säger gruppombuden om att ledare tar informella kontakter 
med underordnade?

…det är ju väldigt positivt för att, att ja, då liksom lär man ju känna 
varandra på ett annat sätt än att han är där borta nånstans (Erik, 
UMV).

Erik understryker att det finns något betydelsefullt i att ledare går ut 
bland de underordnade. Men han har inte så många ord för det. Det be-
ror sannolikt på att det Ingvar och andra ledare åstadkommer när de går 
ut och månar om sin personal är att förmedla någon form av känsla för 
en organisatorisk identitet. ”Vi på denna avdelning”, eller något liknande. 
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Sådana känslor är inte alltid möjliga att sätta ord på. Emilia, på NUS och 
Hjärtcentrum, talar om att ”ömsa”, men det uttrycket är förmodligen inte 
särskilt gångbart på en sådan manlig arbetsplats som UMV. En annan sida 
av ledarskapsstilen berör fall då mötet mellan ledare och underordnade är 
formellt och målorienterat. Vad bör man då tänka på?

…då kan han komma och förklara situationen att nu har vi kris här. 
Det här ska vi ha gjort inom tre timmar. Har ni möjlighet att släppa 
grejerna ni håller i, och kan ni ordna det? (Erik, UMV)

Eriks beskrivning innehåller tre olika faser. Den första är att förklara si-
tuationen genom att blotta någon form av svårighet eller brist som behöver 
åtgärdas. Den andra är att förklara det aktuella läget i termer av tid. Den 
tredje fasen är att fråga (inte ge order!) om gruppen kan lägga ifrån sig det 
den håller på med för tillfället och ta itu med det mer akuta problemet. An-
tagligen tar båda parter för givet vem som bestämmer, vilket i sådana fall 
innebär att en striktare utformad order är helt onödig. Däremot kan det 
vara nödvändigt för gruppen att få tid på sig att omorganisera sitt arbete, 
så att gruppmedlemmarna inte förlorar kontrollen över sitt arbetsschema.

Poängen är att detta gör det möjligt för gruppombudet att både säga 
ja och nej. Nej, i meningen av att gruppen kanske behöver förhandla om 
att under den närmaste timmen få möjlighet att (del-)avsluta det de för 
tillfället håller på med och Ja, i meningen av att efter det att man avslutat 
det man håller på med kunna ta itu med det ledaren önskar få gjort. Ett 
förverkligande av det Erik beskriver ovan ställer inte enbart krav på att ar-
betsgruppen är flexibel, utan också på att ledaren förmår att växla mellan 
närhet och distans. Det handlar dock inte enbart om att växla mellan när-
het och distans utan också att ha klart för sig var gränsen går för att blanda 
sig i och att inte blanda sig i en grupprocess. Nedanstående citatserie ger en 
illustration av en sådan komplexitet.

…det är att man kan prata om det, man kan lägga upp det tillsam-
mans. Att inte ta det i några smågrupper eller enskilt samtal utan, hela 
gruppen (Åke, UMV).

Åke berättar hur viktigt det är att i inledningsskedet vända sig till hela 
gruppen och inte vissa utvalda i densamma. 
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…men är det då saker som rör, egentligen som rör gruppen, då försöker 
jag att så att säga leda in dom, så att dom kommer in och börjar på att 
diskutera. Därefter lutar jag mig tillbaka.. (Åke, UMV).

I nästa skede gäller det att inte ge order eller ”tala om var skåpet ska stå”, 
utan att försöka leda gruppen in i den angelägna diskussionen. Här kom-
mer den första gränsen, när gruppen väl har kommit in i diskussionen kan 
ledaren dra tillbaka sitt aktiva deltagande. Ledaren kan dock fortfarande 
ge stöd genom att vara passivt engagerad.

Den enda gången som jag kan lägga mig i, det är i fall det börjar på bli 
några personangrepp eller det börjar på att spåra ur. Men annars så 
försöker jag då att luta mig tillbaka och mer eller mindre iakttaga vad 
som händer (Åke, UMV).

Om man i gruppdiskussionen börjar tänja på gränsen mellan objektiva 
och subjektiva spörsmål kan ledare återta sin aktiva delaktighet för att dra 
gränser under sammankomsten. I citatet ovan berättar Åke att en sådan 
gräns kan handla om att sätta stopp för personangrepp, det vill säga en 
normativ gränsdragning. Detta kan uppfattas som banalt, men det är det 
inte. De sammankomster det handlar om i detta fall kan vara ordrika och 
allt annat än lågmälda.

Om man skulle komma som utifrån kanske och lyssna på vissa möten 
så kan man tycka att hur kan man säga så. För där kan språket ibland 
vara ganska rått... men känner man gubbarna då vet man när det är 
vanligt snack och när det verkligen börjar på bli allvar... att det är så att 
säga... det är för hårda ord (Åke, UMV).

I detta citat redovisas två centrala aspekter. Den ena har att göra med 
betydelsen av att ledaren är bekant med gruppmedlemmarnas förhåll-
ningssätt till varandra. Den andra har att göra med att ledaren är känslo-
mässigt närvarande för att kunna urskilja när orden ändrar innebörd och 
att det på så vis börjar ”hetta till” mellan olika gruppmedlemmar. I sådana 
sammanhang som verkstadsindustrin representerar kan det handla om att 
man enbart byter tonfall på ett ord för att diskussionen ska ta en helt an-
nan vändning, det vill säga från problemlösning till irritation.
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Sådana här situationer kräver att ledaren drar ytterligare en gräns, 
nämligen den mellan gruppens ansvar att föra diskussionen och ledarens 
ansvar (skyldighet) att kontrollera formen för densamma.

…jag försöker att undvika att, att gå in i den rena diskussionen. För 
det ska egentligen inte jag göra heller, utan det... gruppen ska ju själva 
kunna lösa ut det (Åke, UMV).

De gränser som ledaren drar ska inte resultera i att hon eller han blan-
dar sig i gruppens ansträngning att komma fram till något i diskussionen. 
Gränsen ska enbart behandla så kallad ordningsfrågor och inte dess inne-
håll. Kort sagt redovisar Åke tre olika gränsdragningar mellan ledarens 
och gruppens roller; a) initiering av diskussionen-diskussionen i sig, b) 
sakinnehåll-personangrepp, och c) lösningsstrategi-ledarens åsikter om 
densamma. Det är hänsynstaganden  till dessa gränsdragningar som kan 
uppfattas utgöra det konkreta personalarbetet. Nästa steg i ledarskapssti-
len handlar om vad gruppombuden bör tänka på i förhållande till gruppen 
och dess medlemmar. 

Folk kör olika beroende på hur man är lagd, och det har vi också 
försökt att pussla ihop, folk, dom får jobba tillsammans, dom som har 
ungefär samma takt och även då, socialt, det ska fungera... och det är ju 
ingen lätt.... Det är inte g jort på en dag, om man säger så, utan det, det 
är sånt där som flyter fram lite grann, man ser ju till sist som jag och 
min partner vi har jobbat tillsammans i åtta år, och det flyter bra, och 
många andra som har hittat varann… (Patrik, UMV).

Patriks beskrivning visar att gruppombuden kan ställas inför ganska 
komplicerade situationer när det gäller att organisera samarbetet inom 
gruppen. Det finns en rad faktorer att ta hänsyn till; personlighet, arbets-
takt, etcetera. Detta ställer krav på att gruppombuden förmår att tolka 
både verbala och icke-verbala signaler från gruppmedlemmarna.

Vi har jobbat tillsammans så länge så, så vi har lärt känna varandra 
ganska bra, att en har ett väldigt skiftande humör och en annan är trött 
jämt och, ett humör kanske som går upp till, det blir väl så att han ber 
om ursäkt ibland och... det är liksom bara, man vet, och kan man då... 
liksom istället för att ge hårt ord tillbaka därför att nån är grinig så då 
kan man säga att - jag förstår att du är trött, eller /…/ det har hänt 
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nåt tråkigt, så... jag tycker det fungerar ganska bra. Men det gäller ju 
att kunna ge, inte bara hårt tillbaka… (Erik, UMV).

Erik berättar att den individuella variationen medför konfliktladdade 
möten, men att spänningen kan hållas på lämplig nivå genom att man är 
observant på sitt eget beteende. Detta kan innebära att man ibland får be 
om ursäkt för att ha agerat alltför själviskt. 

…man ska kunna, vara smidig, att man inte ska... börja gå emot var-
andra om man blir irriterad, utan man ska... ska försöka sätta sig in i 
andra människors situation, det kan vara jobbigt en dag, och det är ok. 
Fråga hur är det, hur mår du idag, liksom så där (Erik, UMV).

Konsekvensen av detta är att förmågan till empati med varandra är en 
viktig egenskap. Både ifråga om det egna beteendets effekt på omgivningen 
och omgivningens förståelse för den utåtagerande gruppmedlemmen. I 
teoretisk mening föreligger det belägg för giltigheten hos begreppen ”socia-
bilitet” och ”radikal individualism”.

Sammanfattningsvis är ledarskapsfunktionerna i Monteringsfabriken 
organiserade så att de gynnar en lärandemiljö där man prioriterar so-
ciala relationer framför administrativa arbetsuppgifter, men det behöver 
inte betyda att de senare blir eftersatta. Man har också målsättningen att 
gruppombuden ska verka för gruppens och inte sin egen förtjänst. Vidare 
ska gruppombudet vara en person som vågar ”sticka fram hakan” och dra 
gränser både inom gruppen och mellan ledare och grupp. Det betyder att 
gruppombudet ska fungera som både ledare och ombud för gruppen. Sam-
spelet mellan ledare och grupp karaktäriseras av att både gruppombud och 
ledare förväntas lära sig att ställa krav på ledare och organisation. Ledare 
kan inte läsa gruppens tankar och på så vis intuitivt komma till insikt om 
gruppens behov. Gruppombudet spelar en avgörande roll för att sådana 
initiativ tas. Ledare behöver i sådana lägen vara öppna för förhandling och 
eventuellt dra tillbaka påbud som missgynnar arbetet. I sådana lägen är 
det mycket viktigt att sakfrågan diskuteras och inte gruppombudets, leda-
rens eller gruppens karaktär. Ledarens stil går ut på att uppträda flexibelt 
mellan sitt chefskap, gruppens perspektiv på arbetet och eventuella pri-
vata fritidsintressen. En kombination av dessa roller kan resultera i att ett 
ömsesidigt förtroende utvecklas mellan ledare och underordnade. Detta 
innebär att ledare behöver presentera order på ett sätt som tar hänsyn till 
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gruppens aktuella arbetsbörda. Eventuella akuta problem förväntas kunna 
presenteras och beskrivas i ett vidare sammanhang och som en gemensam 
arbetsuppgift att lösa. Gruppen bör ha möjlighet att förhandla om när det 
är möjligt att ta itu med det aktuella problemet. Man kan ta för givet att 
samtliga parter är införstådda med att problemet kommer att åtgärdas och 
vem som ska göra det, nämligen gruppen.

Likheter och skillnader mellan sjukhusets och 
bilfabrikens ledarskap och ledarskapsstilar
Jämfört med kapitlet om sjukhuset och bilfabriken som yttre miljöer fram-
träder skillnaderna både inom och mellan organisationerna på ett tydligare 
sätt i detta kapitel.

Neurocentrum och Hjärtcentrum kan uppfattas ha en liknande led-
ningsstrategi som går ut på att det för det första inte förekommer några 
uttalade kriterier för hur ledarskapet ska uppfyllas. Det är upp till varje 
enskild ledare att utföra sina arbetsuppgifter på bästa sätt. Det finns också 
tecken på förekomsten av ett splittrat ledarskap mellan läkare- och om-
vårdnadssidan. Läkarsidans ledningsfilosofi tyder på saklighet och en re-
lativt tydlig befogenhetshierarki. Omvårdnadssidans ledare kan uppfattas 
var mer personalorienterade. I båda fallen eftersträvas tydlighet i ledar-
skapet. Den Psykiatriska kliniken skiljer sig från de andra två på så vis att 
man verkar ha ett mer systematiskt organiserat ledarskap med avseende på 
samverkan mellan olika ledningsnivåer. Det är arbetsuppgiftens art och de 
eventuella problem som ska lösas som är avgörande för vem som kontaktar 
vem om vad, inte befogenhetshierarkin. Detta sker via planeringssamtal 
på olika nivåer där det alltid finns någon som deltar på samtliga nivåer, 
vanligtvis avdelningschef. Till detta kommer en delegationsordning som 
både ställer krav på och ger den enskilda individen ett ansvar för att ta 
nödvändiga beslut av olika typ.

Bilfabriken kan uppfattas skilja sig från sjukhuset på så vis att den har 
en mer sammanhållen och integrerad organisation än sjukhuset. Den Psy-
kiatriska kliniken påminner mest om bilfabriken, men det finns dock skill-
nader även i förhållande till den. Skillnaderna ligger i att man på samtliga 
avdelningar i bilfabriken arbetar med och i förhållande till arbetsgrupper. 
Detta går till så att det finns ett nära förhållande och täta kontakter mel-
lan i första hand produktionsledare och gruppombud. Gruppombuden för 
sedan information o.dyl. vidare till arbetsgruppens medlemmar. Syftet är 
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att utveckla självstyrande grupper med produktionsledaren som en stöd-
funktion och förebild för de övriga vilket åstadkoms via en långt gången 
öppenhet mellan parterna. 

Monteringsavdelningen skiljer sig från övriga avdelningar på så vis att 
informanterna ger intryck av att det förekommer en mer utvecklad led-
ningsstrategi där. Detta visar sig främst genom att man tycks reflektera 
mera över relationen mellan produktionsledare, gruppombud och arbets-
grupp. Dessutom tenderar man vara mer införstådd med de enskilda 
gruppmedlemmarnas betydelse för hur en grupp fungerar. En konsekvens 
av detta är att man uttrycker fler krav och har högre ställda förväntningar 
på gruppombud och arbetsgrupperna. Samtidigt utgör arbetsgruppen en 
tydlig part i samarbetet med att utföra ett gott arbete under tillfredsstäl-
lande arbetsförhållanden.
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Den kulturella mångfaldens 
uttryck: kulturellt ursprung
Syftet med kapitel 8 är att redovisa upplevelser och erfarenheter från mö-
ten med människor med annat kulturellt ursprung än svenskt. Analysen 
är inte uppdelad efter olika avdelningar på sjukhuset och bilfabriken ef-
tersom erfarenheterna från respektive avdelning påminner om varandra. 

Förutsättningarna för möten med människor med annat kulturellt ur-
sprung än svenskt är att de befintliga erfarenheterna för den svenska majori-
tetsgruppen är begränsade i den meningen att det vid tidpunkten för denna 
studie (1998) fanns en mycket låg andel utlandsfödda personer, 4 procent 
på sjukhuset och 3,9 procent i bilfabriken (se Augustsson, 2000). Den låga 
andelen utlandsfödda inverkar sannolikt på de inföddas förutsättningar 
för och möjligheter till att anpassa sig till en multikulturell arbetsstyrka. 
Det betyder att man i generella termer troligtvis har mycket begränsade 
erfarenheter om att omvandla etniskt laddade konflikter från fördomsfulla 
och diskriminerande bemötanden till sakliga relationsproblem. Ett exem-
pel på en sådan omvandling skulle kunna vara att man påtalar gränser för 
de ramar för mellanmänskligt beteende som gäller på arbetsplatsen, mot 
bakgrund av lagar, förordningar, önskvärda normer, värden, etcetera, is-
tället för att försöka förändra varandra. Eftersom sådana gränsdragningar 
snarare blir undantag än regel i en organisation med få medarbetare från 
olika etniska minoritetsgrupper, blir även erfarenheterna begränsade. Det-
ta kan i sin tur hålla tillbaka utvecklingen av ett mångfacetterat perspektiv 
på en kulturellt blandad arbetsstyrka. 

Kulturellt ursprung på sjukhuset
Fyra frågeställningar är aktuella att besvara i detta avsnitt om förhållande-
na på sjukhuset: 1. Uppskattas lärandemiljö med en blandad arbetsstyrka 
med avseende på kulturellt ursprung? 2. Accepteras individuella och kul-
turella skillnader? 3. Förekommer det motstånd mot anpassning till perso-
ner med annat ursprung än svenskt? 4. Har man erfarit mellanmänskliga 
konflikter med kulturella eller etniska förtecken?

Erfarenhets- och kunskapsutbyte i fokus
Det första frågan att besvara är om en kulturellt blandad arbetsstyrka som 
lärande miljö uppskattas.
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…ja vi har haft en mycket stor erfarenhet av internationellt samarbete, 
kan jag säga. Vi har ett program som innebär att vi tar in en utländsk 
yngre doktor, och sen är han här i Sverige ungefär två á tre år. Och 
under den tiden ska dom operera tvåhundra patienter. Därefter så ska 
han då åka tillbaka till sitt eget land och bidra till utvecklingen där. Och 
det är den tredje nu som, kan man säga, är här, och kommer att åka 
tillbaka /…/ om ett år (Max, NUS).

Enligt Max så finns det ett systematiskt iscensatt internationellt kun-
skapsutbyte på den arbetsenhet där han jobbar. Det tyder på att hänsyn 
till etnisk eller kulturell pluralism är synnerligen relevant. Däremot så är 
det inte frågan om pluralism i någon social mening, utan den är begränsad 
till internationellt kunskaps- och erfarenhetsutbyte inom en viss läkarspe-
cialitet. Detta antyder en form av medveten liberal individualism då det 
internationella utbytet inom en viss yrkesgrupp tycks följa en viss struk-
turell ordning.

Laura ger exempel på där man anställt en person med invandrarbak-
grund.

…till exempel så fick ett av /…/ teamen här för nåt år sen en ny 
medarbetare /…/ med invandrarbakgrund. Som kanske arbetar lite 
annorlunda, men framför allt hade enorma resurser när det gällde 
kulturkompetens för många invandrargrupper och invandrarpatienter. 
Och har blivit en resurs inom det teamet när det gäller invandrarfrågor 
och kulturella frågor... (Laura, NUS).

…vi hade ett projekt, /…/ som vi hade fått pengar för, för två år, och 
där han anställdes. Han hade tidigare jobbat [på ett] ungdomshem för 
invandrarungdomar med lite sånt där trassel. Så han var en av dom 
som kom in i det här projektet som vi hade projektpengar för och visade 
sig vara en jättebra kille. Massor med bra kontakter (Laura, NUS).

Av citaten framgår för det första att den nyanställda personen blev en 
unik resurs i sådana sammanhang som rörde invandrade personer. För 
det andra så bidrog han till att arbetsenhetens kontaktnät vidgades, vil-
ken gynnande verksamheten. I detta fall går det tala om att en medveten 
och strategisk tjänstetillsättning resulterade i att denna medarbetare inte 
enbart deltog i ett tidsbegränsat projekt, utan också fick fortsatt förord-
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nande efter det att projektet avslutats. Det Laura säger innebär att man 
tog tillvara på den aktuella personens kompetens genom att integrera den i 
termer av kollegial samverkan.

Det betyder att svaret på den första frågan är ja, det vill säga en läran-
demiljö med en kulturellt blandad arbetsstyrka uppskattas men det måste 
rymmas inom ramen för organisationens behov av sociala nätverk och 
kompetensutveckling.

Anpassning till rådande organisatoriska förhållanden
Den andra frågan som ska besvaras här är om det går att acceptera såväl 
individuella som kulturella skillnader.

[Jag] ser inte sjukvården som på nåt direkt sätt som skulle vara... 
invandrarfientligt eller, så mycket beror på kompetensen på individen 
att kan du bevisa att du, att du är kompetent och att du klarar dina 
arbetsuppgifter så går det bra (Frida, NUS).

Frida understryker prioriteringen av den individuella kompetensen 
framför en persons kulturella ursprung. Det betyder att en individ har en 
chans att visa vad hon eller han går för, utan att behöva dömas utifrån sitt 
namn, hår- eller hudfärg. Detta antyder förekomsten av liberal individua-
lism med utgångspunkt i kompetens. Evelina kan uppfattas instämma i 
Fridas syn på på funktionalitet.

…hon kommer ju från [Centralasien], jag tycker aldrig det har varit 
nåt problem... i själva arbetet, jag vet ju inte hur hon själv, om hon själv 
känner att hon är en del av oss eller… (Evelina, NUS).

Under intervjun påtalade Evelina att det ibland kunde vara svårt med 
språket, men eftersom den aktuella kvinnan säger till i sådana situationer 
så uppstår inga egentliga problem som inte går att lösa. Detta betyder att 
det är mycket viktigt att personer som vistas i en främmande språkkultur 
vågar visa upp sig genom att påpeka att man i vissa situationer inte förstår 
allting. På ett annat ställe i intervjun formulerar Evelina denna egenskap 
på detta sätt: ”Hon är duktig på att ifrågasätta och klargöra det hon inte… 
[förstår]”. Det går att uppfatta detta som kollegial samverkan i termer av ett 
konstruktivt samarbete i att hantera en språklig latent konflikt.

Konsekvensen blir att mycket hänger på den enskilda individen som 
på ett eller annat sätt avviker från majoritetsgruppen. Detta framkommer 
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inte minst genom att Evelina inte känner till vad den omtalade personen 
har för uppfattning om sitt arbete och sina arbetskamrater. Men det går 
inte att komma ifrån att det ändå kan uppstå problem mellan infödda och 
utlandsfödda kollegor.

…man kan väl säga att det är dubbelbottnat, ett av kraven som jag har 
för det här programmet, det är att läkaren skall lära sig svenska, så att 
han kan prata med patienterna. Och det innebär då att först och främst 
så har han språkliga barriärer, och det här är lustigt nog minst uttalat 
på operation, för på operation kommunicerar man på tekniskt sätt, allt-
så då blir det lättare, så att om det visar sig att dom håller sig gärna till 
operation, när dom språkliga kraven blir större på [vårdavdelningen] 
/…/ då måste man... ja placera dom på vårdavdelningen (Max, NUS)

Av citatet framgår att det i begreppsstyrda sammanhang finns en inter-
nationell terminologi som underlättar kunskaps- och erfarenhetsutbyten 
mellan individer med olika språkligt ursprung. Men det innebär inte att 
utlandsfödda läkare undgår att konfronteras med mer komplicerade och 
löst reglerade begreppsmässiga sammanhang. Den sista delen av citatet, 
ovan, avslöjar att en gästande läkare kan ha ett visst motstånd inför att 
konfronteras med sådana sammanhang. En sådan situation kan, enligt 
Max, lösas genom att personen ifråga helt enkelt placeras på vårdavdel-
ningen. En slags strukturell tvångsplacering.

Detta tillvägagångssätt kan vara en förklaring till att kvinnor i högre 
grad än män ställde sig tveksamma till kulturell mångfald på sjukhuset 
(Augustsson, 2000: tabell 29). Eftersom det är kvinnor som är i majori-
tet bland sjuksköterskor så blir det också de som i första hand ställs inför 
uppgiften att beskriva symtom som det förmodligen inte finns vedertagna 
begrepp för. Om det då gäller en situation där det finns en utländsk gästlä-
kare inblandad kan kommunikationen bli både mer komplicerad och om-
ständlig än den som kommer till uttryck över operationsbordet. I en sådan 
situation skulle den liberala individualismen på organisationsnivå behöva 
kompletteras med en hög grad av sociabilitet från en överordnad ledare, 
vilken sannolikt skulle dämpa eventuella motsättningar mellan sjukskö-
terskor och läkare. Det finns dock situationer där personal med invandrar-
bakgrund erfar problem utan att någon är insatt i detta i inledningsskedet.
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[D]et handlade om två kvinnor, som jobbade helg och kommunikatio-
nen dom emellan var inte bra. /…/ Så jag pratade med båda, för att 
höra bådas version /…/ [D]en [utlandsfödda] tjejen hon berättade då 
alltså om det här helt /…/ spontant för mig. Det /…/ handlade mycket 
om traditioner, att hon är van vid att jobba på ett helt annat sätt, hon 
är van vid liksom att som sjuksköterska /…/ då har man makt över 
expeditionen och medicinen, medans våra skötare dom gör ju i princip 
samma saker som sjuksköterskorna utom att dela medicinen och [att] 
ha det medicinska ansvaret. (Gunborg, NUS).

Ännu en gång kommer vikten av att tala om problemen fram, i detta 
fall handlar det om en kulturkrock mellan olika yrkesgrupper. Gunborg 
framhåller att det kunde lika gärna vara vem som helst, som hade jobbat 
på ett annorlunda sätt, men det är mindre troligt eftersom det handlar om 
rutiniserade regler som gäller för disciplinen i Sverige. Det betyder att per-
soner som kommer från länder med annorlunda rutiner behöver anpassa 
sig till svensk yrkeskultur. Samtidigt är det mycket viktigt att dessa perso-
ner blir informerade om vilka risker det finns för kulturkrockar i sådana 
här sammanhang. Det Gunborg beskriver visar hur betydelsefullt det är 
att med hjälp av en hög grad av sociabilitet förebygga risken för strukturell 
motsättning. Erika har erfarenhet från situationer som inte kan redas ut 
lika smidigt som den från exemplet ovan.

…ja, det är klart att det händer väl en och annan gång att man får 
extrapersonal som inte kan språket så bra och då blir ju man lite orolig 
[för] om dom kan /…/ ta till sig dom ordinationer eller att dom verkli-
gen kan det dom är ålagda att göra… /…/ [D]et /…/ det är ju oftast 
så att vi får dom från bemanningsservice (Erika, NUS).

För det första handlar det om fall där man får sig personal tilldelad 
från den övergripande personalpoolen på sjukhuset, bemanningsservice. I 
sådana lägen uppstår det, enligt Erika, en viss oro över hur personen ifråga 
kommer att klara av att sköta sitt jobb. Detta leder i sin tur till en känsla 
av otrygghet för den personal som har det yttersta ansvaret. Konsekvensen 
blir, enligt Erika, att man avstår från att behålla personen ifråga på avdel-
ningen. Detta betyder att även personer som har en adekvat yrkesutbild-
ning för de arbetsuppgifter de ska utföra riskerar att bli diskriminerade på 
sjukhuset. Det framgår inte vad som fortsättningsvis händer en sådan per-
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son, därmed föreligger det även en risk för fortsatt diskriminering. Kärnan 
i problemet är att händelseförloppet tycks grunda sig på en oro och inte ett 
faktiskt problem med bristande kompetens hos den person som anlitats 
via personalpoolen. Oron kan uppfattas beröra i vilken grad en persons 
språkkunskaper är kopplade till dennes yrkeskunskaper. Det betyder att 
avsaknaden av radikal individualism, det vill säga aktivt känsloarbete i ett 
sådant fall resulterar i en oförståelse för den andre. Denna motsägelsefull-
het leder till att Erika inte kan besvara fråga: Klarar hon av att sköta sina 
arbetsuppgifter?

Max berättar om hur man försökte hantera ett fall innan det gick så 
långt att man började överväga om personen ifråga skulle få sluta sin an-
ställning.

…vi [hade] ju pratat med... med arbetsgruppen och sagt att, att när det 
är två stycken som ska samarbeta /…/ så gäller en ömsesidig anpass-
ning, vi måste lära känna varandra, vi måste också uppfostra varandra 
/…/ och han har sina, sina egenheter, han har sin syn, och då får ni 
anpassa er efter det, och se efter vad det är för nånting, och då får ni 
också påpeka vad det är ni inte tycker om (Max, NUS).

Intervjuare: Sätta gränser…

…ja just det, just precis. Och det... det var klart och tydligt uttalat via 
då arbetsledarna men även jag hade anledning att tala om det. Och ... 
så att... det var... sen är det ju klart att det finns andra tillfällen när vi 
har haft det här, blame the victim, och ... vid ett tillfälle så blev situa-
tionen så pass svår så att... och det fanns också sakliga ingredienser, i 
konflikten som var sanna, så att då fick jag lov att uppmana honom att 
söka sig ett annat jobb (Max, NUS).

Det Max understryker är att det ska vara frågan om ömsesidig anpass-
ning, men det betyder inte att anpassningen är villkorslös. Istället efter-
strävas att var och en är öppen och rak genom att sätta gränser för passande 
och opassande beteenden. Max utsaga kan tolkas som att han via ett aktivt 
känsloarbete försökt att omvandla tendenser från att gå in i perspektivfäl-
lan, till en legal konflikt om var gränsen går för det ena eller det andra 
beteendet. Frågan är hur man hanterar fall där de individuella eller de kul-
turella skillnaderna inte accepteras.
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Sen så har vi haft ett par exempel där vederbörandes kvinnosyn [inte 
fick något gehör i arbetsgruppen]. [V]i ju lov att prata /…/ klartext 
med honom. [Det gick] bra ett par månader sedan så gled han över i 
samma beteende igen. [D]et här var en av anledningarna till varför 
han inte fick vara kvar här. [H]ade det varit en [person med] mycket 
hög kompetens som hade varit bra att ha kvar, så hade jag funderat 
lite ytterligare, men /…/ mot bakgrund av att han /…/ hade dom här 
kulturella skillnaderna som han inte kunde överbrygga själv, så fanns 
det ingen anledning att ha honom kvar (Max, NUS).

Max berättelse visar att det finns skillnader som kan vara en faktor som 
ligger bakom ett ej fortsatt förordnande. Men samtidigt antyder han mel-
lan raderna att hög yrkeskompetens kan komma att prioriteras framför 
avvikande beteende, vilket tyder på att liberal individualism på organisa-
tionsnivå står mycket högt i kurs. Detta torde röra sig om mycket svårbe-
dömda fall. I sådana fall kan en organisatorisk regel eller en nationell lag, 
om vad som kan accepteras eller inte, vara till stöd för eldande personal. I 
annat fall kanske personen ifråga tillåts stanna vilket skulle kunna påverka 
samarbetsklimatet på arbetsenheten, framför allt för kvinnorna som är i 
den utsatta gruppen… Detta fall kan uppfattas illustrera hur en konflikt 
som rör jämställdhet kan undvikas (och inte lösas) genom att den ena par-
ten av ett annat skäl än det som har med konflikten att göra inte får fortsatt 
förtroende. 

Men risken för att detta skulle hända verkar vara relativt liten även på 
en arbetsenhet där man har ett systematiserat internationellt kunskapsut-
byte.

…jag har inte avvisat någon som har blivit accepterad hit. Jag har vid 
några tillfällen begränsat vistelsen här... och det är kanske framför allt... 
människor som jag inte har g jort något primärt åtagande gentemot. 
Och det behöver inte alls vara, vara utlänningen, utan det kan vara 
svenskar också. Därför att jag ser ju att dom passar inte verksamheten, 
och dom passar inte arbetsgruppen, och dom ska inte fortsätta inom 
ämnet och då är det bäst för dom att dom skiljs från ämnet så fort som 
möjligt (Max, NUS).

I ovanstående citat framkommer att det finns situationer där det in-
terna samarbetsklimatet prioriteras framför kunskapsutbytet. Det tycks 
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handla om personer som inte helhjärtat tänker ägna sig åt den aktuella 
genren. Exemplet illustrerar kärnan i radikal individualism inom arbets-
styrkan, nämligen att mot bakgrund av information om förhållandet mel-
lan den enskilde individen och arbetsstyrkan ta beslut om fortsatt förord-
nande eller ej.

Svaret på fråga 2 är ja, individuella och kulturella skillnader accepte-
ras, men inom ramen för en lärandemiljö som präglas av anpassning till 
rådande förhållanden på arbetsplatsens.

Motstånd leder till ensidig empati
En annan viktig aspekt i detta sammanhang är reaktioner som kommer 
från den befintliga infödda personalen på arbetsplatsen. Kan det finnas 
motstånd hos personalen som kommer fram inför en ömsesidig anpass-
ning?

Max berättar om hur det kan gå till då det ska anlända en utländsk 
gästläkare.

…ja, först så blir vi i arbetsgruppen underrättade att om en eller två 
veckor så kommer han och han... och ... det är ju som alltid att en ny lä-
kare testas lite grann av den permanenta gruppen, den stabila gruppen 
/.../ somliga tycker om att hjälpa till med engelska, och andra, andra är 
betydligt mera avvisande och måste så att säga besegras innan, innan 
dom accepterar. Det är ju så när man kommer in i en ny arbetsgrupp 
i vilken situation som helst, att det blir ju en sån här, sociologiskt feno-
men där, där gruppen skall anpassa sig till den nya medlemmen, och 
om det då dessutom är en ganska perifer medlem så, så är det inte lätt 
(Max, NUS)

Intervjuare: Men är det anpassning som ändå är grund...

Ja det måste det ju vara, ... för, jag menar...let’s face it, det här är en 
ganska tuff rutinverksamhet, där vi ska gå igenom... ett stort antal 
patienter där vi vet exakt vad som ska göras och där vi, där det gäller 
att göra detta så väl och så snabbt och så smärtfritt som möjligt (Max, 
NUS)
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Intervjuare: Har du några erfarenheter av att det har uppstått fördo-
mar…

Ja (Max, NUS).

Intervjuare: Och diskriminering…

Jadå, oh ja, visst är det det, men... det... såsom alltid så... har det varit... 
bekymmer i början av, av vistelsen, både för, för kirurgen och [övriga 
kategorier] som vi har haft utifrån, och som då, det är ganska lustigt 
att, att i början är dom totalt omöjliga och jag får en mängd klagomål, 
sen när dom lämnar så då är det gråt, så att.. (Max, NUS).

Det går att uppfatta Max redogörelse som en process över vad som 
sker då en ny läkare anländer till arbetsenheten. Utgångspunkten är att 
läkarna ska anpassa sig efter rådande förhållanden. De kan bli bemötta 
på olika sätt alltifrån med hjälpsamhet till distansering. Max menar också 
att det kan förekomma både fördomar och diskriminering i vissa faser av 
denna anpassningsprocess, men när man vant sig vid varandra är det ändå 
i slutändan svårt att skiljas åt då tjänstgöringsperioden är över. Det går att 
tolka Max beskrivning som att det vanligtvis finns ett inledande motstånd 
bland den befintliga arbetsstyrkan, vilket enligt Henderson (1994) är en av 
de egenskaper som också följer på implementering av kulturell mångfald. 
Frågan är hur man kan hantera detta som drabbad?

[D]et är ju det här [med] språk, även om jag har modersmål som svens-
ka, så har jag ett språk som är nyanserat på ett annat sätt och ordens 
betydelse är inte alltid samma. /…/ Jag måste vara väldigt tydlig och 
säga samma sak på olika sätt, också kontrollera att [de] förstod att jag 
menade så här /…/ [D]et är väldigt mycket med nyanser, till exempel 
så sa jag /…/ att ”nå går ju det här bra, med det nog” det var nästan 
som lite negativt för svenskarna. För mig är det enbart positivt, det är 
ungefär att ”det här fixar sig”. Så där märker jag att det, och just i såna 
sammanhang att det kanske belastas mig då, att det är negativt, fast jag 
inte menade så (Julia, NUS).

Av Julias beskrivning framgår att svenskar ibland har svårt eller kanske 
till och med ett visst motstånd inför att anpassa sig till kollegors indivi-
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dualitet. Det är svårt att utifrån denna beskrivning göra en bedömning om 
huruvida det i detta fall handlade om ett avsiktligt missförstånd eller om 
ett visst tvivel på vad som avsågs med ”nog”. Det skulle krävt en deltagande 
observation för att kunna registrera hur Julia kombinerade användningen 
av ”nog” med tonfall och övrig icke verbal kommunikation. Det intressanta 
är dock att det inte behövs mycket för att inom en arbetsgrupp väcka osä-
kerhet och tvivel i mellanmänsklig kommunikation. När detta väl är väckt 
aktualiseras risken för att regelryttare, av olika slag, ger sig till känna, i det-
ta fall om ordval. Men det finns dock ljusare stunder av språkförbistring.

Intervjuare: Finns det nån form av möte där, där man förändras hos 
båda parter?

Ja, jo men det gör det ju. Man, vi kommunicerar ju väldigt mycket, ef-
tersom det är ju ett sånt yrke. Det är ju vårt sätt att kommunicera med 
varann, då så att. På möten och sånt, då märker jag det att det kan bli 
skratt och sånt, då tar man ju upp det. De lär ju sig… (Julia, NUS).

Det sista fyra orden i citatet är av oerhörd stor vikt. De visar att Julia 
inte faller undan för övrigas, antagligen mer eller mindre, påtagliga press 
till anpassning. Istället så värnar hon om sin individuella uttrycksstil. Det-
ta innebär också att hon (och andra) får vara beredd på att ta en diskussion 
och förklara vad man egentligen försöker att förmedla. Först då kan man 
uppnå den ömsesidiga anpassningen. Men samtidigt går det förstå den 
tunga uppgift som sannolikt ligger på den som avviker från majoriteten, i 
detta fall Julia. Ovan vittnade även Evelina om hur en kvinna från Central-
asien förde fram behov av att förstå.

Sammanfattningsvis kan man säga att både Max och Julia vittnar om 
en miljö med sådana motstånd hos majoritetsgruppen som kan möta en 
individ från en minoritetsgrupp. Dessa motstånd tenderar att avta i takt 
med att majoritetsgruppens medlemmar lär känna den aktuella individen 
ifråga. Det betyder att när de gruppkaraktäristika som individerna bär 
med sig till de mellanmänskliga kontakterna börjar bli bekanta tenderar 
skillnaderna att avdramatiseras. Detta kräver och förutsätter dock ett sär-
skilt tålmodigt arbetet från minoritetsgruppsmedlemmens sida, som hon 
eller han kan vara ganska ensam om att utföra. Empatin är, så att säga, 
ensidig i denna lärandemiljö.
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Normer och värden i konflikt
Det förekommer också situationer där det uppstår konflikter som kan vara 
av både individuell och kulturell natur, som dock i dessa fall uppfattas som 
kulturellt präglade.

… vi har ju våra utländska doktorer, där finns det ibland svårigheter, 
med utländsk bakgrund, svårigheter i relationen till kvinnliga sköter-
skor, som har varit väldigt duktiga, som har svårt att kommunicera 
där, och sköterskor kommer och säger ibland, att jag får inget gehör… 
(Göte, NUS).

Göte redogör för hur manliga utländska läkare kan bära med sig en 
kvinnosyn som inte är förenlig med klimatet på arbetsenheten. Han på-
pekar dock att det förekommer ibland. Det framgår inte tydligt hur hans 
utsaga ska tolkas. Följer man den bokstavligt bör det vara frågan om ett 
problem av individuell natur, men menar han att det förekommer generellt 
men att alla utländska läkare inte ger uttryck för det bör det uppfattas som 
ett problem av kulturell art. Poängen är dock att det handlar om en kon-
flikt mellan kvinnors och mäns olika värde.

Frida har också stött på liknande händelser.

…alltså jag har träffat på dom i elevrollen, kan jag säga, och det är 
framför allt dom som kommer från [Centralasien]. Där kan du få ett 
problem, därför att för det första så är vi mest kvinnor och där är det 
en kvinna som är över en man... och det har hänt och jag vet det är 
inte bara liksom på mina arbetsplatser utan det har hänt på sjukhuset 
i övrigt och där kan du få en konflikt. Och framför allt det som jag 
mest kommer ihåg, det är när man hade en sån här elev som jag inte 
godkände. Jag hade försökt placera honom med två olika handledare 
och han svarade alltså inte upp mot kraven som vi hade då skrivit ned. 
För alla elever fick [veta] att innan ni är färdiga på den här vårdavdel-
ningen ska du klara av det här. Så det var liksom ingen skillnad. Men 
att underkänna honom, det är det svåraste jag nånsin har varit med 
om. För han såg det som rent personligt, dels var han invandrare, och 
så sedan ingen kvinna skulle kunna sätta sig på honom, och då är det 
inte lätt att argumentera (Frida, NUS).

Fridas beskrivning handlar om en, i mina ögon, kulturell könsrollskon-
flikt, där de aktuella personerna med utländskt ursprung inte kunnat ta 
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ett underkännande utan att blanda samman kön och befattning, samt sak 
och person. De kan med andra ord uppfattas ha hamnat i perspektivfällan. 

Det är svårt att veta huruvida de här individerna fått sådana förutsätt-
ningar så att de skulle kunna klara av sina uppgifter. Enligt Frida så gällde 
samma förutsättningar för samtliga elever. Det kan vara så att dessa fall 
handlar om personer med utländskt ursprung som, av det ena eller andra 
skälet, haft svårt att säga till när de inte förstått vad uppgiften går ut. Det 
centrala är dock att lyfta fram konfliktens art, oavsett vilka orsaker som 
ligger bakom den. En annan viktig aspekt att ta fasta på, i detta exempel, är 
att kvinnliga chefer i vissa fall kan hamna i konfliktsituationer som aldrig 
skulle drabba en manlig chef.

Även svaret på fråga 4 är ja, man har erfarit konflikter. De exempel som 
framhävs rör könsrollskonflikter mellan vissa män av utländsk härkomst 
och infödda kvinnor, särskilt kvinnor i överordnad position.

Sammanfattning sjukhuset
Sammanfattningsvis visar detta avsnitt att det finns en lärandemiljö där 
människor med annat kulturellt ursprung än svenskt uppskattas, men de 
bör tala relativt god svenska. Uppskattningen visar sig bl.a. i samband med 
att det förekommer systematiserade internationella kunskapsutbyten som 
innebär att utländska läkare kommer till sjukhuset för att stanna i två till 
tre år. Personer med utländskt ursprung uppfattas också som resurser för 
verksamheten då det gäller deras specifika språkliga och sociala färdighe-
ter i relation till invandrade patienter/klienter. Det innebär att man kan 
säga att kulturella skillnader accepteras, men främst på grund av att det är 
den enskilda individens kulturella erfarenheter som är mer intressant än 
hans eller hennes ursprung. 

De problem som uppstår i relation till personer med utländskt ursprung 
kan man vanligen lösa, men i vissa fall föreligger lärandemiljöer med risker 
för diskriminering på grund av att språksvårigheter kan väcka upp en oro 
och otrygghet för huruvida personen ifråga klarar av att sköta sina arbets-
uppgifter. I sådana situationer går det att ana en viss oerfarenhet bland 
infödda svenskar, som visar sig genom att man inte berättar om hur man 
lyckats reda ut huruvida oron är befogad eller inte. Det förekommer också 
motstånd bland infödda svenskar inför att lära sig uttryckssätt och ordval 
som används av personer med annan härkomst. I sådana lägen gäller det 
för den ”avvikande” personen att vara tålmodig så att berörda parter får en 
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chans att vänja sig vid varandra. En sådan tillvänjning leder ofta till att ett 
förtroende och att en ömsesidig respekt växer fram. 

Avslutningsvis förekommer det fall då konflikter uppstår. De exempel 
som tas upp är då manlig personal med utländskt ursprung har svårt att 
acceptera kvinnor och särskilt kvinnliga chefer. Detta tycks vara sällsynta 
händelser, men som kräver att någon överordnad observerar och hanterar 
problemen innan de växer sig alltför stora. I stort verkar man vara nöjd 
med personer med utländskt ursprung, men det är långt ifrån problem-
fria relationer inom ramen för en organisatorisk nivå, arbetsstyrkan och 
arbetsgruppen.

Kulturellt ursprung i bilfabriken
I detta avsnitt om förhållandena i bilfabriken diskuteras fem frågeställ-
ningar: Uppskattas en blandad arbetsstyrka med avseende på kulturellt 
ursprung? Accepteras individuella och kulturella skillnader? Förekommer 
det motstånd mot anpassning till personer med annat ursprung än svenskt? 
Har man erfarit konflikter? Hur hanteras konflikter eller problematiska 
situationer?

Anpassning till svenska normer och värden
Det går inte att säga att man specifikt uppskattar personer med annat kul-
turellt ursprung än svenskt i bilfabriken. Det innebär dock inte att man tar 
avstånd från desamma, men man verkar inte lägga någon större systematik 
i rekryteringsförfaranden och på så vis öka andelen personer med annat 
kulturellt ursprung än svenskt. Personalen rekryteras som enskilda indivi-
der, inte som personer från specifika identitetsgrupper.

Och att dom som lyckas upplever jag utav invandrarna det är såna som 
verkligen tar för sig, och på nåt sätt blir svenskar väldigt snabbt (Otto, 
UMV).

Citatet från Otto är talande för hur personer med annat kulturellt 
ursprung än svenskt har det i bilfabriken. Lägger de sin nationella eller 
etniska härkomst åt sidan och träder fram som individer och accepterar 
det svenska sammanhangets villkor finns det inga formella hinder för dem. 
Ottos utsaga kan tolkas som att det bland infödda svenskar finns en över-
hängande risk för en generell tendens att gå in i perspektivfällan. I detta 
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fall handlar det om potentiella konflikter mellan olika typer av resurser 
som är givna i det omgivande svenska samhället och de annorlunda resur-
ser som personer med utländskt ursprung tar med sig in i organisationen. 
Mot denna bakgrund föreligger det inga specifika tecken på en uppskatt-
ning av en blandad arbetsstyrka, utan lärandemiljön präglas av anpassning. 

Det förekommer också uttalad kritik mot specifika nationalitetsgrup-
per.

…jag måste ju säga, jag har haft dålig erfarenhet av [personer från 
Centralasien]... här på 80-talet, mitten av 80 och i slutet av 80-talet 
kom många och /…/ då hade [vi] lite press /…/ på oss, jag vet inte om 
det kom upp inom stat eller kommun att... ibland kändes man nästan 
som tvingad att ta nån, och då fick vi mycket personer som inte ska in i 
industrin (Ingvar, UMV).

Citatet handlar både om en viss nationalitetsgrupp som här är anony-
miserad och om enskilda personer från denna nation. Poängen i det Ingvar 
säger är dock att det var frågan om personer från nationen ifråga som, enligt 
honom, egentligen inte var intresserade av att arbeta inom industrin. Ingvar är 
därför kompetent att i citatet växla mellan nationalitetsgruppen som helhet och 
de individer som jobbade i bilfabriken. 

Det innebär att Ingvar tycks använda tillskrivningen av nationstillhö-
righet som ett medel för att ge sådan bakgrundsinformation vars primära 
syfte är att markera något avvikande från det svenska och inte något ut-
märkande för berörda individer. Därmed föreligger det en risk för att an-
dra individer från nationen ifråga än de omnämnda i citatet kan få svårt att 
få anställning i bilfabriken. 

Däremot så, vi har ju en del, nu har vi bara en mörkhyad kille. Dom 
tycker jag, dom som har varit och är på Umeverken och det är ett fåtal, 
... har fallit ganska väl ut. Sen har vi några tyska killar här och det är 
ju inga bekymmer heller med.. (Ingvar, UMV).

I detta citat går det ana att Ingvar refererar till en enskild individ sam-
tidigt som han med ordvalet ’dom’ placerar in individen i en grupp bestå-
ende av mörkhyade. Det betyder att den enskilda individen speglas mot 
bakgrund av en viss hudfärg.
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…dom som inte riktigt ställer upp på att bli svensk så snabbt som 
möjligt och kanske är lite blyga och försiktiga och återhållsam och så, 
dom… Vi har ett antal killar som fungerar otroligt bra, men alltså dom 
har god självkänsla och dom tar för sig (Otto, UMV).

Otto försöker att understryka att man tenderar se mer på personen 
ifråga än hans eller hennes nationella ursprung. I själva verket tycks han 
skapa en ny grupp bestående av personer med ”god självkänsla” och som 
”tar för sig”. 

…dom som jag tänker nu, det är ju såna här grabbar som... jag upp-
lever att dom har kommit in i gänget på grund av att dom kanske har 
skämtat lite grann om sitt ursprung och ställt upp på våra fördomar och 
sånt där (Otto, UMV).

Förutom att klara sig själva behöver dessa personer också kunna hålla 
en viss distans till sitt nationella ursprung. Det råder inget tvivel om att lä-
randemiljön präglas av fördomar bland infödda svenskar, men Otto strävar 
efter att ge sken av att det snarare handlar om barnsliga test och, kanske 
otrevliga, men skämtsamma upptåg. Detta betyder att man sannolikt inte 
accepterar kulturella skillnader utan kommentarer. Det tycks finnas ett 
krav på anpassning till svenska normer och värden, särskilt på grund av att 
det enbart är den ena parten som förväntas ha distans till sitt ursprung. 
Det betyder att det i dessa sammanhang föreligger en giltighet för begrep-
pet perspektivfällan, genom att distanseringen inte är ömsesidig.

Det innebär att ursprunget har en viss betydelse för de sociala relatio-
nerna, men den avgörande betydelsen tycks ligga i dels den enskilda in-
dividens personlighet, dels hans/hennes toleransnivå mot etniskt laddade 
pikar. Underförstått framträder giltigheten hos begreppet liberal indivi-
dualism i termer av anpassningsbehov till rådande ordning. Samtidigt går 
det finna belägg för social kameleontism, genom att det i miljön finns en 
outtalad likgiltighet inför de utrikes föddas psykosociala arbetssituation. 
Detta framkommer inte minst i nästa citat.

…ingenting sånt att det skulle vara nån rasistisk förföljning eller nåt 
sånt, utan han är en i gänget som alla andra. Däremot så är det ju, är 
han ju av en annan kultur, han temperament är ju... inte, han har inte 
samma temperament som vad ska vi säga medelsvensson, vilket gör att 
det ibland, ibland undrar man liksom vad, vad håller han nu på med, 
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och varför blev han så förbannad nu då, ingen annan vart förbannad, 
han vart förbannad, det är lite grann såna där saker. /…/ vi har väl 
ganska öppenhjärtligt på avdelningen, så ibland så... så skrattar man 
lite grann åt han och säger ja nu igen! (Patrik, UMV).

Patrik berättar att de har en arbetare av annat ursprung än svenskt 
på den avdelning där han jobbar. Av beskrivningen framgår att det finns 
både skillnader och (underförstådda) likheter mellan denna person och de 
övriga. Skillnaden ligger framför allt i temperamentet och likheterna kan 
spåras i att Patrik använder det relativa ordet ’ibland’ för att hänvisa till 
egenskaper som avviker. Det betyder att skillnaderna visar sig lite då och 
då och inte alltid. Det verkar också vara så att dessa skillnader accepteras 
även om de ger upphov till vissa typer av segregerande kommentarer. 

Det huvudsakliga dilemmat kan dock uppfattas vara förekomsten av 
en lärandemiljö som refererar till ”medelsvensson”. Patrik kan uppfattas 
utgå från att det faktiskt finns en sådan identitetsgrupp, vilket det sanno-
likt inte gör. Detta betyder att den föreställda gruppen medelsvensson an-
vänds som en utgångspunkt för en jämförelse mellan infödda svenskar och 
personer med utländskt ursprung. Detta bör tolkas som att det föreligger 
ett behov av att man upptäcker skillnader och likheter mellan a) infödda 
svenskar och b) infödda svenskar och utlandsfödda. Konsekvensen av allt 
detta blir att det finns tendenser till att man inte uppskattar kulturella 
skillnader i bilfabriken, framför allt på grund av att man i vissa avseenden 
inte upptäckt skillnader på individnivå. Därmed tycks infödda personer 
fastna i perspektivfällan, genom att de tar det egna majoritetskulturella 
perspektivet för givet, vilket i sin tur kommer till uttryck i social kamele-
ontism, det vill säga en låg grad av psykologisk närhet till utlandsföddas so-
ciala arbetssituation. Resultatet blir att frågan om en blandad arbetsstyrka 
uppskattas kan besvaras med ett ja, förutsatt att det sker en anpassning till 
svenska normer och värden.

Individ, men utan (utländskt) ursprung
Det förekommer också krav som gäller för personer som ska anställas i 
bilfabriken.

Man kan väl säga så, problemet med dom som inte kan språket... har 
ju en nackdel givetvis, för all, för vi har ju allting står ju på svenska och 
alla arbetsinstruktioner och såna saker står på svenska. Dom är oftast, 
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skulle jag kunna tänka mig, att dom är välkommen tillbaka när dom 
har...studerat svenska (Filip, UMV).

Det svenska språket är en avgörande faktor för huruvida man kom-
mer att anställas eller inte. Det angivna skälet är att man har instruktio-
ner skrivna på svenska. Det betyder att personer med annat ursprung än 
svenskt måste anpassa sig till vissa typer av förhållanden i bilfabriken. Man 
behöver så att säga vara lika svenskar, även i språkligt avseende.

…vi jobbar i en industri och det är hemskt viktigt just den här kamra-
tandan och kamratskapen, och man går ut och frågar människor här 
så, hade man inte den kamratandan och kamratskap som man har här, 
skulle inte många jobba kvar. För det är ju ett långtråkigt jobb. För det 
är ju samma hytter varje vecka. Det är ju ingen skillnad på det. Men 
man har ju väldigt roligt tillsammans då istället (Filip, UMV).

Filips utsaga antyder förekomsten av en lärandemiljö där social likhet 
är en avgörande faktor för kamratskapet i arbetsgruppen. Anledningen till 
att kamratskapet är viktigt är att jobbet är långtråkigt, vilket medför att 
den enda förströelse som återstår under arbetspassen är den som kommer 
till uttryck i arbetsgruppen. 

Denna uppfattning borde påverka inställningen till personer med annat 
kulturellt ursprung än svenskt. Blenda har en åsikt om detta som skiljer sig 
från andra informanter.

…jag har jobbat med en invandrare /…/ jättetrevlig och duktig kille 
och han blev ju då också arbetslös, och fick jobb på en kiosk, så träffade 
jag honom av en händelse och han hade sökt, jag vet inte hur många 
gånger han hade sökt på Volvo under dom här perioderna dom har 
tagit in som värst med folk och alltid fått papperna tillbakaskickade. 
/…/ Och vi /…/ pratade med en arbetsledare /…/ och vi talade ju om 
för han, vi sa att vi går i god för hur duktig han är på att jobba, och det 
har ingen betydelse att han är av utländsk börd, för att det sitter inte 
i det. För av nån anledning så har Volvo nån konstig uppfattning om 
att dom ska vara till naturen lata eller... inte göra rätt för sig, så att... 
på den vägen vart det så att... i fjol sommar då fick han anställning 
här, så att han jobbar idag /…/ men det är ju det som är så tragiskt 
att du ska, när du är invandrare eller är konstig på nåt annat sätt, så 
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ska du måsta ha nån kontakt som får in dig. Det är ju jätteunderligt… 
(Blenda, UMV).

Blendas exempel pekar på två betydelsefulla omständigheter. Den för-
sta har att göra med förekomsten av någon form av motstånd mot avvi-
kande eller annorlunda personer. Den andra understryker nödvändigheten 
för personer med annat kulturellt ursprung än svenskt att ha tillgång till 
personliga kontakter inom bilfabriken som kan föra deras talan. Därmed 
inte sagt att Blenda säger att detta gäller generellt, men det förekommer. 
Innebörden är att det i grunden förekommer en auktoritär hållning som 
präglas av en etnisk/nationell homogenitet. Har man väl kommit in i bil-
fabriken tycks det hänga på den enskilda individen huruvida man kommer 
att lyckas eller inte.

…vi har en mörkhyad kille här, som hade lite tungt i början men det 
går skitbra för han. Vi har fått in honom, och han känner själv att han 
trivs och att han kan montera en komplett hytt. För där var det från 
början, att vissa från gruppen kom in och klagade att [han] kommer 
aldrig att kunna montera en hytt, det går inte nå bra för han. Dom sa 
det inte till han utan dom kom hit och sa, men nu säger dom att det går 
kanonbra (Ingvar, UMV).

Ingvar berättar om en person som i början hade det besvärligt att 
komma in i arbetstempot. Detta föranledde klagomål som antagligen först 
spreds i gruppen, varefter ledningen kopplades in. Den som sist fick höra 
det direkt från någon verkar vara den berörda personen ifråga. Men klago-
målet tycks inte ha gällt den här personens kulturella ursprung, utan hans 
arbetsprestation. När han, och övriga, väl kommit över detta problem ver-
kar bekymren vara ur världen. Förmodligen hade personen ifråga inte fått 
en andra chans om inte en produktionsledare engagerat sig i detta enskilda 
fall, det vill säga en form av sociabilitet. I ett sådant här fall är det troligtvis 
helt avgörande att det finns en observant ledare som tar tag i problemen 
så snart han eller hon själv upptäcker dem eller får höra om dem. Att bli 
baktalad kan annars få förödande konsekvenser för den person det handlar 
om. 

Om man kombinerar det som hittills framkommit i detta avsnitt up-
penbaras en lärandemiljö med fyra betydelsefulla faktorer som gäller per-
soner med annat kulturellt ursprung än svenskt. 1) Anställningsförfaran-
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det tycks vara helt avgörande för om man accepteras eller inte. 2) Interna 
personliga kontakter i bilfabriken kan göra det möjligt att bli anställd. 3) 
Det föreligger en uppenbar risk för att avvikande personer jämförs med 
den fiktiva gruppen ”medelsvensson”. 4) Har man väl kommit in i bilfabri-
ken och delvis anpassat sig blir man vanligtvis i första hand bedömd mot 
bakgrund av sin arbetskapacitet oavsett ens aktuella nationalitet. Sam-
mantaget betyder detta att det förekommer ett villkorligt motstånd mot 
personer med annat ursprung än svenskt som visar sig genom en underför-
stådd strävan efter att upprätthålla den etniskt svenska homogeniteten i 
arbetsstyrkan. De är välkomna som individer, men de kan inte vänta sig ett 
erkännande för sitt kulturella eller etniska ursprung. Detta går stick i stäv 
med idén om kulturell mångfald. 

Motstånd mot utländskt ursprung
Där det finns missnöje finns det med all säkerhet också fördomar, men det 
intressanta är vilken typ av fördomar det är frågan om. Det kan därför vara 
fruktbart att skilja mellan fördomar och fientlighet som riktas mot perso-
ner med annat kulturellt ursprung än svenskt. 

Intervjuare: Det innebär att det finns en del fördomar eller föreställ-
ningar om invandrare?

Ja absolut, det gör det. Allt annat är ju lögn (Otto, UMV).

Intervjuare: Är dom här fördomarna grova och diskriminerande eller 
är dom hjärtliga med grabbironi, sarkasmer och sånt som är rått men 
hjärtligt?

Det där är så olika från fall till fall, men dom jag refererar till nu, det 
är ju... småretas och så här. Och det är klart, en svensk kille kan ju 
säga nånting på otroligt dumt [sätt] kan man uppleva, men den där 
personen [invandraren] har en förmåga att ta åt sig det där och bolla 
tillbaka, skämta nästan, och då blir det inte roligt längre. Jag har ju sett 
motsatsen där, jag var på monteringen, att... ja det blev rent handge-
mäng, den utländska killen, han blev så bestört, vad i all världen. Men 
jag upplever att dom som har kommit in här hos oss är såna här som 
kan... lite spela tennis runt det här, slå tillbaka.. (Otto, UMV).
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Intervjuare: Men det hänger mycket på dom själva då…

Absolut (Otto, UMV).

Ovanstående ordväxling med Otto visar att det troligtvis finns ett mot-
stånd mot personer med utländskt ursprung, i detta fall i form av fördomar 
som både är av det mer testande och det antagonistiska slaget. Men sam-
tidigt så hänger mycket på hur mottagaren reagerar. Det betyder inte att 
mottagarens reaktion skulle vara avgörande för huruvida fördomen är be-
rättigad, acceptabel, etcetera. eller inte. Alla typer av fördomar är mycket 
olyckliga och orättvisande. Men det intressanta är att det ändå finns en 
möjlighet för den utsatte att, psykologiskt sett, avväpna den fördomsfulle. 
Detta tyder på att det troligtvis inte finns ett utbrett stöd för att uppträda 
fördomsfullt, utan förmodligen har det att göra med enstaka individer 
som ska dölja sin osäkerhet eller rent av nyfikenhet genom att visa sin po-
tentiella makt eller dominans. Om en utsatt person kan skilja mellan sig 
själv som individ å den ena sidan och den identitetsgrupp han eller hon 
har sitt ursprung i å den andra sidan finns det goda möjligheter för denne 
att hantera fördomsfulla svenskar. En sådan distinktion kan fungera som 
en ingång till problemets lösning för en ledare. Ledare som har kännedom 
om och psykologisk närhet till vad som pågår i gruppen och som dessutom 
kan ingripa i grupprocessen skulle kunna förhindra att den ena eller den 
andra parten missgynnas över tid eller diskrimineras. Det finns dock or-
saker som kan leda till konflikt och som inte enbart har att göra med den 
enskilda individen. 

…ja där har jag varit med och anställt... några stycken, främst en som 
är från.... Jag tror han är från Eritrea, och till en början så fungerade 
det inte bra, för han hade svårt att, att lära sig jobbet och hade stora 
problem med kvaliteten. Han gjorde fel, det påtalades, så där får du 
inte göra, så här ska du göra. Men ... det finns ju en kultur från vissa 
länder där man inte... kan säga att man inte förstår, utan även fast 
man inte förstår [så säger man]; Ja jag fattar. Och det funkar ju inte 
när det gäller att lära sig att bygga, utan där måste man säga att jag 
förstår inte. Det måste vi säga va (Åke, UMV).

Poängen i det Åke säger är vikten av att anpassa sig till öppenheten att 
erkänna eller kanske till och med bekänna sina tillfälliga inkompetenser. 
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Det kan bli mycket besvärligt för den person som inte vågar säga att han 
eller hon inte förstår eller inte kan. I sådana fall är det viktigt att det före-
kommer radikal individualism så att ledare kan stödja utvecklingen av nya 
värden och normer inom arbetsstyrkan, exempelvis genom att den enskilda 
medarbetaren blir uppmärksammad och bekräftad. Ovan nämnda fall slu-
tade dock konstruktivt.

Och där... tog det ju... ganska lång tid egentligen innan han vart, bör-
jade på fungera bra, men nu är det en kanonkille, det är en sån här som 
alltid kommer i tid, alltid ställer upp, alltid gör sitt bästa, och kvalitets-
mässigt ligger väldigt bra till, när han väl har lärt (Åke, UMV).

Detta visar att det finns vissa marginaler inom bilfabriken för att inte 
kunna från början, men ändå få en chans att över en viss tid lära sig jobbet. 
Men under den vägen gäller det att anpassa sig till den stil som råder i bil-
fabriken. I det ovan nämnda fallet rörde det sig om en person från ett annat 
land, men andra informanter har beskrivit att det även skulle kunna gälla 
för en infödd svensk som har svårt att berätta om var han eller hon (för till-
fället) står kompetensmässigt i förhållande till övriga i gruppen. Öppenhet 
är A och O i bilfabriken och det gäller alla oavsett ursprung! 

Det finns också exempel på lite mer svårhanterade fall där personer 
med annat ursprung än svenskt varit inblandade. 

[Han] hann ju inte med, dom kom till mig då gruppen, och sa /…/ 
han klarar inte av att svetsa, han bränner hål. /…/ [J]ag gick ju och 
pratade med honom /…/ och /…/ han skämdes över att han inte 
klarade av det, han trodde att han kunde svetsa /…/ [D]et var alltså 
ingen fientlighet mot honom /…/ utan gruppen var intresserad av att 
få det att flyta/…/. Då frågade jag om han ville prova att byta grupp 
/…/, där man får mer tid... /…/ [D]et har gått väldigt bra han trivs 
jättebra i den gruppen (Georg, UMV).

Georg exempel visar vilken lärandemiljö som gäller i vissa arbetsorgani-
satoriska sammanhang: Häng med i tempot eller byt grupp! Gruppens ar-
betsrytm är den ovillkorliga prestationsnorm som gäller för samtliga. I fal-
let ovan framkommer två saker. För det första kunde man lösa problemet 
genom en förflyttning till en arbetsgrupp som jobbade i ett annat tempo. 
För det andra fanns det en ledare som såg problemet bortom nationalitet 
genom att upptäcka den enskilda individens personliga tillkortakomman-
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den. Detta gör att den aktuella personens kulturella ursprung aldrig kom 
på tal som bidragande orsak till de problem som fanns. Problemet defi-
nierades därmed som en kombination av omständigheter hos organisatio-
nen och individen. Men utan en känslomässigt närvarande ledare med en 
förståelse för människors olika övertygelser och värden hade detta kunnat 
sluta mer olyckligt för den aktuella personen.

”Auktoriserad” ledning av sociala relationer
En intressant fråga är hur en mindre erfaren person än Georg, ovan, han-
terar konflikter eller problematiska situationer i bilfabriken? Det finns en 
organisatorisk tendens i bilfabriken att lämna över så mycket ansvar till 
gruppen som möjligt, även när det gäller fall där det förekommer missnöj-
esyttringar om personer med annat kulturellt ursprung än svenskt.

…jag gjorde egentligen inte så mycket ändå faktiskt, utan jag lät det 
rulla på, faktiskt. Rätt eller fel, men jag tog inte tag i det så mycket, 
utan, det löser ju sig självt. /…/ jag ville ju helst inte lägga mig i så 
mycket i, i just såna saker. För det tycker jag att gruppen själv internt 
ska fixa. För går jag in och styr konstant så kommer den gruppen ald-
rig att komma nånstans (Åke, UMV).

Det intressanta i Åkes utsaga är polariseringen mellan att antingen inte 
göra så mycket eller att styra konstant. Det kan ligga en risk i att göra en så-
dan polarisering. Williams och O’Reilly (1998) redovisar studier där grup-
per utan ledare kan uppträda mycket fördomsfullt och diskriminerande. 
Det går inte att påstå att detta är fallet i bilfabriken, men man kan anta att 
det utifrån tidigare forskning är viktigt att ha detta i åtanke. 

Enligt litteratur om kulturell mångfald är ledningens aktiva engage-
mang, i termer av insikter om vad som händer i arbetsgruppen, och ibland 
även direkta ingripanden särskilt betydelsefulla när det gäller de sociala 
relationerna. Därmed kan man inte ifrågasätta att gruppen är funktionellt 
självstyrande. Däremot är det mycket viktigt att det finns ”auktoriserad” 
ledande personal utanför gruppen som har en ständig beredskap för att gå 
in i gruppen och reglera lärandet i de sociala relationerna. Det finns därför 
skäl för ledare att utveckla en lärandemiljö där man är observant på såväl 
att och hur som när en grupp reder ut komplexa sociala relationer, särskilt 
när det handlar om extra känsliga problemsituationer.
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Sammanfattning bilfabriken
Sammanfattningsvis förekommer det lärandemiljöer med tendenser till 
både försök till social likriktning och individuella bemötanden av personer 
med utländskt ursprung. Det går dock inte att spåra några direkta och ge-
nerella uttalanden för eller emot personer med annat kulturellt ursprung 
än svenskt i arbetsstyrkan. Det kanske största och mest avgörande mot-
ståndet ligger i att så få personer med annat ursprung än svenskt anställs. 
Det man indirekt talar för är en anpassning till något som en informant 
tillskriver ”medelsvensson”. Det betyder att man i vissa avseenden inte upp-
skattar en kulturellt blandad arbetsstyrka i bilfabriken. Ett skäl till detta 
kan vara att infödda svenskar betraktar sig själva som en underförstådd 
homogen grupp istället för enskilda individer med såväl likheter som skill-
nader. Detta innebär att det finns interna motstånd mot det kulturellt av-
vikande. 

Därtill finns det uppgifter som tyder på förekomsten av lärandemil-
jöer vari det finns personer med uppfattningar om att goda kunskaper i 
svenska är en förutsättning för såväl arbetsförmåga som god kamratanda 
i arbetsgruppen. De konflikter som kommer till uttryck handlar både om 
fördomar från svenskar och om funktionella brister hos personer med an-
nat kulturellt ursprung än svenskt. Det finns dock inget som tyder på att 
sådana konflikter dominerar de sociala relationerna. Istället ligger ansvaret 
för anpassning till de villkor som råder i bilfabriken på den enskilda indi-
viden. Därmed uppenbarar sig en lärandemiljö med tre ledningsstrategier 
av personer med annat kulturellt ursprung än svenskt; 1) lär er svenska 
först, sök anställning sedan!, 2) gruppen får ta hand om sina egna problem 
och 3) erfarna överordnade går in som en stötdämpande buffert mellan ar-
betstempo, arbetsgrupp och berörd individ, och försöker guida personalen 
genom någon form av problemlösningsstrategi. 

Skillnader och likheter mellan sjukhuset och bilfabriken 
med avseende på ursprung
Datamaterialet från sjukhuset antyder att man i ett fall strategiskt tagit 
tillvara på de unika kompetenser en person med utländskt ursprung fört 
med sig in i organisationen. I övrigt tycks man anställa individer som till-
hör bestämda yrkesgrupper. Det förekommer också ett internationellt er-
farenhets- och kunskapsutbyte bland läkare, men även här handlar det om 
att dessa läkare har att anpassa sig till rådande betingelser, i egenskap av 
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individer. Anpassningen ska dock i vissa fall vara ömsesidig i meningen 
av att gästläkare och ordinarie personal ska visa varandra hänsyn utifrån 
rådande omständigheter.

I bilfabriken förekommer det en uttalad förväntan om att alla oavsett 
ursprung ska anpassa sig till svenska normer och värden. Utländskt ur-
sprung tenderar att vara ointressant, däremot aktualiseras det i de fall det 
förekommer etniskt eller nationellt laddade fördomar bland arbetskam-
rater. I sådana situationer anses den individ klara sig bäst som kan ge svar 
på tal. Detta tyder på att det inte finns något utbrett ansvarstagande bland 
ledare för sådana konfliktsituationer. Det innebär att det sannolikt före-
ligger ett ganska utbrett, dock inte kompakt, motstånd mot att erkänna 
och att acceptera olika typer av etniskt och nationellt ursprung. Det man 
erkänner och accepterar är individen, men samtidigt förväntas denne ha 
internaliserat typiskt svenska normer och värden.

Likheterna mellan sjukhuset och bilfabriken ligger i att det förekom-
mer lärandemiljöer med ett pragmatiskt förhållningssätt, det vill säga att 
man förväntar sig en anpassning till de krav det aktuella yrket eller de ak-
tuella arbetsuppgifterna ställer på individen. Skillnaderna ligger i att man 
i bilfabriken tydligt även markerar att svenska normer och värden fungerar 
som riktlinjer eller måttstock för de förväntningar som ställs på individen.
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Den kulturella mångfaldens 
uttryck: kvinnor och män
Syftet med detta kapitel är att analysera hur informanterna tänker och re-
sonerar om sina kvinnliga och manliga kollegor. Sjukhuset och bilfabriken 
skiljer sig kraftigt åt då det gäller proportionen mellan kvinnor och män. 
På sjukhuset fanns det vid tidpunkten för denna studie (år 1998) 81 pro-
cent kvinnor och 19 procent män. Motsvarande siffror för bilfabriken var 
91,3 procent män respektive 8,7 procent kvinnor (Augustsson, 2000). Det 
betyder att man kan vänta sig olika lärandemiljöer i organisationerna med 
avseende på andelen kvinnor respektive om män. 

Kvinnor och män på sjukhuset
Presentationen i detta avsnitt är en aning obalanserad i två avseenden. För 
det första är det framför allt kvinnor som intervjuats vilket resulterat i att 
det finns mycket information om kvinnor och mindre om män. För det an-
dra tenderar män att synas på ett annorlunda sätt än kvinnor, vilket gör att 
det är övervägande positiva synpunkter som kommer fram om män. Detta 
kan förklaras på följande sätt. Den första förklaringen är att den kritik som 
riktas mot män omformuleras i termer av yrkesgruppstillhörighet, detta på 
grund av den övervägande andelen män är läkare eller verksamhetschefer. 
Därför kan kritik mot män blandas samman med kritik mot läkare, orga-
nisatoriskt system eller maktstruktur. Den andra förklaringen är att de 
män som finns bland vårdpersonalen är så uppskattade att de flesta kvin-
nor antingen har överseende med vissa av deras brister eller inte kommer 
sig för att berätta om dem. Oavsett val av förklaring blir resultatet att män 
i hög grad verkar utan att märkas. 

Följande frågor ska besvaras: Vad uppfattas som karaktäristiskt för 
kvinnor? Vad anses vara karaktäristiskt för män? Vad förs fram som ut-
märkande för relationen mellan kvinnor och män?

Vad uppfattas som karaktäristiskt för kvinnor?
Den inledande frågan är vad det finns för fördelar och nackdelar med en 
enbart kvinnlig grupp?

Ja, jag är väldigt elak i det fallet. Jag ser inga fördelar alls (Emilia, 
NUS).



194

Kulturell mångfald är inte detsamma som kulturell pluralism

…vi bär varandras bördor. Och jag tror att man måste komma ifrån 
det. Och jag tycker att det [är] vi kvinnor som är mest elaka med 
varann. Vi kommer inte att komma nån vart i den här jämställdhets.. 
(Emilia, NUS).

Jag menar vi har ju jätteproblem inom sjuksköterskekåren med indi-
viduella löner, det är ju, man grälar ju alltså om tjugo kronor. Det är 
så sanslöst så att det är inte klokt. Och istället för att vara glad å en 
kollegas vägnar som har lyckats förhandla till sig en skitbra lön, eller 
tvåtusen kronor mer i lön än jag, så tycker man att det är hemskt och 
osolidariskt. Den diskussionen hade vi bara för en månad sen hos oss 
(Emilia, NUS).

Emilia skräder inte med orden då hon uttalar sig om relationen mellan 
kvinnor. För det första ser hon inga fördelar med en kvinnligt homogen 
grupp, för det andra uppfattar hon kvinnor som mer elaka med varandra 
än mot andra och för det tredje så tenderar kvinnor ha svårt att glädjas med 
en annan kvinnas framgångsrika löneförhandling. Det Emilia beskriver är 
ett exempel på giltigheten i begreppet ”rättvisefällan”. Om de kritiska rös-
terna om löneorättvisor i exemplet ovan hörsammas riskerar troligtvis hela 
gruppen att i det långa loppet hamna långt efter de grupper som inom sig 
tillämpar individuella löneskillnader. 

Det är dock viktigt att understryka att begreppet rättvisefällan inte syf-
tar till att beskriva dessa kvinnor som personer, utan till deras beteende 
vilket i sin tur präglar relationen mellan dem. Man behöver inte hålla med 
Emilia om hennes antydan att lägga ”skuldbördan” på kvinnorna. Det går 
istället att åberopa Kanter (1977) som förmodligen skulle förklarat detta 
beteende med att dessa kvinnor använder denna anti-hierarkiska strategi 
i syfte att både hålla samman kamratgruppen och att rättfärdiga sin egen 
position i organisationen. Kanters förklaring går dock inte stick i stäv med 
begreppet rättvisefällan och dess giltighet, eftersom begreppet refererar 
till systemet i sin helhet och inte enbart till den aktuella kamratgruppen.

I likhet med Kanter kan Lindgren (1992) uppfattas koppla relationer 
inom olika befattningsgrupper till positioner och arbetsuppgifter i egen-
skap av meningsbärande sammanhang. Det betyder att relationer bland 
kvinnor på en arbetsplats inte kan generaliseras till deras kön, istället är 
beteendet primärt kopplat till deras befattningskategori. Det i citatet be-
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skrivna beteendet kan jämställas med det som Lindgren skriver om sjuk-
sköterskor (”systrarna”), men dock inte undersköterskor och biträden 
(”flickorna”). Systrarnas relationer utmärks inte av ”någon omfattande lik-
hetsorientering i paritet med den hos flickorna” (op.cit:63). Däremot, me-
nar Lindgren, att systrar kan eftersträva likhet i en enskild fråga. Emilias 
beskrivning kan uppfattas som ett aktivt försök bland sjuksköterskor att 
vidmakthålla likheten i fråga om lön. 

Emilia beskriver en annan situation som kan förstås med hjälp av be-
greppet perspektivfällan.

…för sen mina barn föddes så har jag bortsett från det året alltid jobbat 
heltid. /…/ Jag hade en sammandrabbning med en arbetskamrat en 
gång som frågade mig hur jag som hade så små barn, dom var kanske 
två, tre år, kunde jobba heltid. Och jag är ju en sån där som blir arg. Jag 
har jättelätt för att bli arg och sa att den dan du ställer samma fråga 
till barnens far då ska jag svara på den också. Och sen blev det ingen 
mer diskussion, och det var ju skönt, det var ju precis det jag ville. Jag 
tycker att det har man, och maken blev också förbaskad över den kom-
mentaren för det har väl ingen med att göra, det är nåt som vi gör upp 
så att vi har det bra i vår familj och sen kan andra tycka vad dom vill 
(Emilia, NUS).

Emilias återgivning handlar om en kollegas försök att tala om för Emi-
lia var hennes egentliga plats är, nämligen i hemmet. Exemplet handlar 
om att reproducera normen ”kvinnor bör vara hemma hos barnen när bar-
nen är små”, utan intresse för hur Emilia och hennes make löst arbetsför-
delningen i hemmet. Det går också att tolka citatet som att hemmet och 
barnen uppfattas vara relaterade till en kvinnlig identitet, i meningen av 
kvinnor tillskrivs ett annat värde i förhållande till hem och familj än vad 
män gör. Relationer mellan kvinnliga sköterskor präglas också av uttryckt 
känslosamhet.

…på nåt sätt så blir det mycket ofta fel. Det är framför allt märker 
jag nu då jag har haft utvecklingssamtal, hur mycket jag hela tiden får 
poängtera - skilj på sak och person. För hur man än försöker och frågar 
och försöker att leda diskussionen till saken eller problemet så... det 
fungerar inte, det hamnar inte där, utan det hamnar på omvägar, och 
så kommer det mycket av det här med person och känslor, och framför 
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allt den känslan av att man känner sig förorättad, eller sårad, vad som 
helst. Det kan vara som väldigt svårt att skilja (Julia, NUS).

Julia beskriver svårigheten med att försöka kringgå vissa personers ten-
dens till att ta illa vid sig personligen. Enligt Julia föreligger alltid risken, 
när hon kommunicerar med en kvinna, att hon blir missförstådd på så vis 
att det sker en ögonblicklig växling mellan sakinnehåll och personfokus. 
Kanter (1977) redovisar en motsvarande iakttagelse i sin studie av Indsco, 
hon säger att ”kvinnor var bestämt placerade i kategorin av de obegrip-
liga och oförutsägbara. Det fanns många uppgifter om att chefer kände sig 
obekväma inför att kommunicera med kvinnor” (op.cit:58). Detta fenomen 
kan kopplas till begreppet perspektivfällan, eftersom att vissa personer i 
en diskussion tenderar att betona hänsynstaganden till den egna personen 
och därmed förlorar återkopplingen till förhållanden i en omgivande kom-
plexitet. Konsekvensen för Julia blir att då hon försöker att nå fram till en 
kvinnas yrkesidentitet, riskerar hon att istället hamna i dennes personliga 
identitet, det vill säga vad kvinnan ifråga personligen tänker och känner 
oberoende av den aktuella sakfrågan.

Emilia har noterat var kärnan i problemet kan tänkas ligga.

…ja och det är ju också tycker jag ett kvinnligt fenomen för vi kvinnor 
får inte säga ” jag”, vi måste säga ”vi” eller ”man” (Emilia, NUS).

Emilias utsaga kan tolkas som att kvinnor inte bara är relationsorien-
terade i sina förhållanden till varandra på ett omhändertagande sätt, utan 
det riskerar också leda till att man missar både sig själv och andra som en-
skilda unika individer. Konsekvensen blir att kvinnor inte erkänner annat 
än det gemensamma då de förhåller sig till varandra, ingen får sticka ut ha-
kan eller själv bli utpekad. Detta kan uppfattas som ett belägg för giltighe-
ten i begreppet ”rättvisefällan”. Vilket i sin tur kan bero på självförsakelse i 
förhållande till omgivande organisatoriska omständigheter.

Kan det vara så att människor med stängda befordringsvägar är oroliga 
för att bli utpekade av varandra och därför undviker uttryck som riske-
rar leda till att någon (en själv eller någon annan) blir utpekad? I sådana 
fall präglas troligtvis dessa människors sociala relationer av en viss por-
tion otrygghet som går ut på att man inte kan lite på någon. Därför är 
det viktigt att ha information om så mycket som möjligt (och andra), för 
att kunna uppleva sig vara en del av gruppen och att därmed kunna dela 
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gruppens uppfattning. Det går att finna stöd för detta hos Kanter (1977) 
som menar att sådana grupprelationer styrs av gruppmedlemmens behov 
av erkännande från sociala grupper.

En återkoppling till Julia i citatet ovan betyder att en möjlig dialog mel-
lan två personer om en sakfråga tillintetgörs. Detta kan kopplas till skill-
naden mellan två andra begrepp, nämligen sympati och empati. Det är an-
tagligen denna skillnad mellan sympati och empati som Emilia efterlyste, 
i citatet om löneskillnader. I båda fallen handlar det om att dela en känsla, 
men i det ena fallet, empati, är man klar över vems känsla det är man delar 
och i det andra fallet, sympati, finns inte denna tydliga gränsdragning. Det 
är just sympatins känslomässiga gränslöshet som kan leda över till en ak-
tualisering av begreppet ”rättvisefällan”.

Det finns skäl att reflektera över vilka orsaker som kan ligga bakom 
detta förhållningssätt. Emilia menar att det inte är påtvingat kvinnorna 
utan att det kommer från kvinnorna själva. En troligare förklaring är att 
det i grund och botten handlar om en samhällelig arbetsfördelning. Detta 
betyder att de förhållningssätt som kommer till uttryck mellan kvinnor 
ska betraktas mot bakgrund av deras historiska och nuvarande position i 
samhället och den aktuella arbetsorganisationen. Det är mycket viktigt 
att påpeka det faktum att de kvinnor som uttalat sig kritiskt ovan har i 
sin egenskap av chefer i organisationen tagit del av den uppsättning regler 
och resurser som är utmärkande för strukturen. Man kan därmed, bildligt 
talat, påstå att de är strukturen och de individer och grupper de kritise-
rar representerar systemet. Det är likaså viktigt att understryka att det är 
kvinnor som uttalar sig om kvinnor, vilket antyder att chefers uppfattning 
om underordnade kvinnor kan hänga samman med deras roll som chefer 
och inte med deras kön. Detta styrker argumentet att rollen är knuten till 
en viss organisationsstruktur. Med stöd av Giddens (1984) går det då att 
hävda att det inte finns något i den strukturen som påbjuder ett visst be-
mötande, åtminstone inte mer än att man har en arbetsuppgift att fylla och 
därmed ett mål att uppnå bortom den aktuella interaktionssituationen. 
Men detta mål kan troligtvis uppnås på flera alternativa sätt.

Detta innebär att alla kvinnor inte har gått in i perspektiv- eller rättvi-
sefällan och då kan man fråga sig varför de som är där ”väljer” att stanna 
kvar. Det går inte att ge ett generellt svar på det. Giddens (1984) hävdar 
”att studera påverkan från strukturella tvång i ett speciellt handlingssam-
manhang medför specificeringen av relevanta aspekter av begränsningar i 
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aktörens insikter [knowledgeability]” (op.cit:308). Konsekvensen blir att 
det inte finns några reella hinder för kvinnor att ta sig ur dessa fällor. Däre-
mot finns det antagligen en kombination av normativa barriärer, personliga 
motstånd och kunskapsmässiga begränsningar som medför att vissa kvin-
nor blir kvar inom det bekanta systemets ramar, medan andra överskrider 
ramarna ifråga. 

Tillbaka till redovisningen av datamaterialet och frågan om vad som är 
karaktäristiskt för kvinnor.

Jag tycker man är mycket tolerantare mot killar om dom gör fel saker, 
som man aldrig skulle acceptera att en kvinna gjorde på den här arbets-
platsen (Evelina, NUS).

…man tolererar det inte men plockar undan och så gnälls det (Fanny, 
NUS).

Evelina antyder att kvinnor kan uppträda partiskt på ett sätt som gyn-
nar män. Fanny håller inte med helt och hållet. Kvinnor beter sig visserli-
gen mer tolerant mot manliga kollegor som inte plockar undan efter sig, 
men man utför dessa arbetsuppgifter mot sin vilja. Något man inte skulle 
göra om det varit en kvinna som inte plockat bort efter sig.

En annan aspekt i relationen mellan kvinnor är då de har olika positio-
ner i strukturen. 

…för mig som man är det inget problem. Men jag vet ju för.... För... en 
del kvinnliga doktorer, upplever ju ett stort problem med äldre kvinn-
liga sköterskor, yngre kvinnliga doktorer kontra vissa äldre kvinnliga 
sköterskor. För att dom har svårt att hävda sin auktoritet ibland som 
doktor /…/, det blir kollisioner. Det blir det (Göte, NUS).

Göte understryker något liknande det Emilia tidigare belyst angående 
relationen mellan kvinnor. Även om det inte finns lika tydliga belägg för 
vad det kan handla om så går det att även tolka detta uttalande som ett 
belägg för giltigheten hos begreppet ”rättvisefällan”. 

Men begreppet rättvisefällan säger också att beteendet kan leda till de-
lat elände istället för progressiv förändring. Det är just detta som kommer 
fram i nästa citat, som föregåtts av en diskussion om varför det är så många 
män som är chefer.
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…[kvinnorna] ger dom ledarskapet, det är så himla enkelt... tänk om 
man vore man, det brukar jag tänka ibland, för då hade man fått det 
här, då hade man inte ens behövt kämpa för det, man behöver inte 
be om det, man behöver inte göra, det läggs framför fötterna på dom! 
(Emilia, NUS).

…alla ska ha det lika dåligt fast dom säger ”lika bra”. Men jag upple-
ver det som att ska vi hålla fast vi det, då kommer vi kvinnor alltid att 
ha det lika dåligt (Emilia, NUS).

I dessa citat är Emilia mycket tydlig med innebörden av att kvinnor är 
mer inriktade mot ett rättvisetänkande än på att glädjas med varandras 
framgångar. Konsekvensen blir, enligt Emilia, att man delar på eländet 
istället för att stötta varandra i att ta på sig ”obehagliga” chefsroller. Mot 
bakgrund av matris 2 innebär detta förekomsten av destruktiva konflikter 
mellan kvinnliga kollegor. Detta gäller dock inte generellt. Men varför är 
det på detta sätt?

…kvinnor /…/ tänker emotionellt, så att de tar väldigt lätt åt sig per-
sonligt, och jag vet det finns kvinnor som inte gör det /…/, jag känner 
ett par, och dom kvinnorna, när jag hör bedömningen av dom, så är 
det många som säger, men hon är ju som en karl [skratt], och det är för 
att... det är alltså ärliga raka svar.. (Julia, NUS).

Julia menar att vissa kvinnor inte enbart agerar utifrån sina känslomäs-
siga reaktioner utan de har också ett medvetande om vad som skiljer kvinn-
ligt beteende från manligt. Detta medvetande består i övertygelsen om att 
kvinnor tänker emotionellt och tar åt sig personligen i kombination med 
att de inte sticker fram hakan för att fokusera ett visst sakinnehåll. Men 
hur ska man förklara detta beteende?

Många kvinnor som idag är mellan 40 och 50 år har aldrig fått lära 
sig vikten av att ta hand om sig själv och att föra fram sitt eget budskap 
därför att det [inte är] fint, man kan inte vara så som kvinna. Man ska 
[vara] lågmäld och tillbakadragen, tyst och söt och jätteduktig. Du vet 
storasystersyndromet (Emilia, NUS).

Intervjuare: Det är alltså en blandning av storasyster och offer
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…ja jo men så är det och jag har jättesvårt för det för jag är ju vis-
serligen storasyster men jag har aldrig varit nåt offer, jag har haft tur 
brukar min pappa säga, du har haft ett bra arbetsliv (Emilia, NUS).

Det går att tolka Emilias utsagor som att kvinnor förväntas att hålla 
sig inom systemet och inte gå utanför det. Kvinnor ska vara den duktiga 
storasystern som finner sig i sin roll av omhändertagande av småsyskonen 
utan att hävda sina sig egna behov. Här aktualiseras innebörden av begrep-
pet ”perspektivfällan”, genom att kvinnor förväntas eller antas fokusera det 
socialt näraliggande.

Men det är inte enbart så att kvinnor som enskilda individer ska hålla 
sig själva inom systemet, utan det gäller för alla andra kvinnor också.

…vi släpper inte upp nån, vi... vi vill inte att någon ska vara lika bra 
som oss som inte har vår erfarenhet så är det. /…/ Stick inte upp för då 
sticker vi ned dig. Så är det (Emilia, NUS).

I citatet ovan redovisar Emilia aktualiseringen av rättvisefällan. Frågan 
är då hur kvinnor hanterar detta inför sig själva? Det finns ju många kvin-
nor som inte ställer upp på detta utan försöker och lyckas med att ta sig ur 
olika typer av både perspektiv- och rättvisefällor.

…dom flesta av oss kvinnor får inte lära [sig] att ta strid för sin åsikt. 
Det får man ju göra som man, men gör man det som kvinna, då är 
man manhaftig, och det är få kvinnor som tycker att det är nåt roligt 
epitet. /…/ [J]ag har aldrig hört en karl tycka att jag har varit okvinn-
lig. /…/ [M]ycket tror jag ligger i det att de kvinnor som är starka och 
som visar att det går att kombinera karriär med barn och familj är ju 
trygga i sig själv på nåt vis /…/och det är ju ett hot /…/ [F]ör då kan 
man inte längre krypa bakom det här att jag har valt att vara hemma 
hos barnen (Emilia, NUS).

Ett av de värsta epitet som tydligen kan läggas på en kvinna är att hon 
är manhaftig. Detta tycks vara en regel som reproduceras bland kvinnor 
och därmed fångar in dem som efterlever epitetet i systemet. Ett sätt att 
rättfärdiga sin övertygelse är då, enligt Emilia, att intala sig själv och andra 
att man valt att vara hemma hos barnen. Då har man kanske möjlighet att 
vara, som Emilia sagt tidigare, lågmäld, tillbakadragen, tyst, söt och jät-
teduktig.
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Vad anses vara karaktäristiskt för män?
Analysen fortsätter med redovisningen av informanternas uppfattning om 
vad som är karaktäristiskt för män. Först ut är två informanter som be-
skriver kvinnliga doktorer, syftet är att redovisa en indirekt definition, som 
Alvesson och Willmott (2002) kallar det, genom att peka på vad manliga 
doktorer inte är. 

…jag tycker ju att kvinnliga doktorer dom är ju ofta mer ambitiös som 
jag upplever dom (Evelina, NUS)

…ja dom är betydligt mer strukturerade [skratt] (Gunhild, NUS).

…ja, dom har ett större, en hel, en helhet över det, dom ser liksom i 
större perspektiv av nån underliga anledning (Gunhild, NUS).

…en del har väl faktiskt jobbat då kanske som sjuksköterskor eller 
undersköterskor, men inte alla heller å andra sidan, men just den här 
biten att dom förstår, vi förstår varandras arbetssituation på nåt sätt 
va. Man kan komma och ifrågasätta när schemat exempelvis, eller 
komma i tid, och säga att nu faktiskt är jag ledig om fjorton da’r, vilket 
kanske inte många av dom manliga gör utan det är ju självklart att jag 
[dom] kan komma dan före (Gunhild, NUS).

Det Evelina och Gunhild för fram går att tolka som goda sidor av kvin-
nors erfarenheter och förmåga att se vad som försiggår inom ramen för det 
sociala systemet. Dessa erfarenheter och denna förmåga gör att de upp-
fattas som mer ambitiösa, mer strukturerade och innehavare av en bättre 
överblick för vårdpersonalens arbetssituation. Män å den andra sidan le-
ver mer i nuet och framstår i högre grad som egocentriska och aningslösa 
om hur det är för vårdpersonalen. Med andra ord; kvinnliga doktorer är 
både reflexiva och empatiska medan manliga doktorer många gånger tycks 
sakna denna förmåga. 

Det finns även andra beteenden bland män som ger uttryck för avsak-
nad av empati.

…jag vet ju att det finns vissa manliga underskötare, till exempel då 
som... det här med köket... om jag planerar att man ska vara i köket 
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så finns det väl en och annan som säger, men jag vill inte vara i köket 
(Erika, NUS).

Ja liksom, det att beställa mat och att... fixa med disk och alltihop, det 
tillhör alla liksom. Det får man stå ut med. Det är väl det som är mest 
markant, att en del vill undvika vissa sysslor va (Erika, NUS).

…ja, då vill man inte vara där för man tycker inte att det är speciellt 
roligt. Och dom får likafullt gå i köket. Jag lyssnar inte på dom, jag 
säger - det där är skitsnack, du ska vara i köket precis som alla andra 
(Erika, NUS).

Erikas beskrivning visar hur en del manliga underskötare försöker att 
undvika vissa, för dem, icke önskvärda arbetsuppgifter. De två sista me-
ningarna avslöjar ett utifrån mångfaldidéns perspektiv mycket viktigt be-
slut, nämligen att männen får utföra dessa sysslor för det får alla göra, män 
som kvinnor. Beslutet handlar just om att förmedla en allmängiltig norm 
som är verksamhetscentrerad och inte grupporienterad. 

I relation till tidigare försök att belysa kvinnor och deras risk att hamna 
i perspektiv- och rättvisefällan så är detta manliga beteende intressant. 
Erikas beskrivning innehåller inget om att männen ifråga börjar resonera i 
rättvisetermer, utan de säger helt enkelt (och rakt ut): Jag vill inte! Detta är 
en central skillnad jämfört med det som uppfattas som en kvinnlig strategi, 
det vill säga att börja diskutera om vems tur det är (se nedan).

Män har också uppskattade egenskaper.

…ja till exempel då det är diskussion, vem ska sitta hos extravaket. 
Och ingen vill egentligen, men du var ju där igår, ja men då så ska väl 
kanske nån annan gå då. Ingen anmäler sig frivilligt och så vidare... 
och alla surrar runt i kring. Då är det oftast killarna som säger - jag går 
och sätter mig. Och tar beslutet och går. Och det är lite mera... det här 
jobbet ska göras och då gör jag det vá , och dom har lättare för att ta 
såna beslut tror jag (Erika, NUS).

Erikas utsaga kan tolkas som att hon menar att kvinnor har svårare att 
ta beslut och riskerar därmed hamna i rättvisefällan, medan män inte låter 
sig infångas utan tar självmant på sig arbetsuppgifterna ifråga. Men det 
behöver inte innebära att män är osjälviska. 
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…för att jag menar egentligen att sitta som extravak, alltså det är ju 
inte betungande egentligen... och då kan man ju ibland då tänka sig, 
varför anmäler man sig frivilligt och sätta sig där då, för att oftast är 
det dom som gör det, medan det är ju mycket mer jobb ute på avdel-
ningen, än att sitta hos en patient och titta, observera och göra sina 
kontroller och ... liksom, jag menar du har bara den patienten du sköter 
om då, och ska kanske ha väldig lugn och ro i rummet, och du får sitta 
och läsa en tidning och, bara du gör sådana saker du ska göra vá … 
(Erika, NUS).

Innebörden av det Erika säger är att man inte behöver tycka synd om 
männen i meningen av de kanske skulle uppoffra sig. Det intressanta lig-
ger dock i skillnaden mellan att ta beslutet att sitta extravak och att börja 
diskutera vem tur det är och därmed riskera att inte kunna reda ut den 
diskussionen.

En annan manlig karaktäristika är deras rättframhet.

…medans män då dom /…/ jag tycker de har mycket mera rak, de 
är rakt på sak. Inte stänger de bort känslorna heller på det sättet. Jag 
menar inte att de är känslokalla, men /…/ man får svar på det man 
frågar. Du får besked om det du vill. Det är inga omskrivningar. Och 
det är ingenting annat, utan det är det, det är sak. /…/ de är mera att 
de skiljer på sak och person (Julia, NUS).

Julia menar att män inte enbart är raka och därmed öppna med vad de 
tycker utan de håller sig också inom ramen för en praktisk verksamhets-
fråga. Detta innebär att män många gånger troligtvis löper mindre risk 
att hamna i perspektiv- eller rättvisefällan, av den enkla anledningen att 
flertalet av dem inte resonerar inom ramen för ett socialt system. Utan de 
inriktar sig på det praktiska istället. 

Vad förs fram som utmärkande för relationen  
mellan kvinnor och män?
Så här långt har redovisningen och analysen behandlat vad som är karak-
täristiskt för kvinnor respektive män. Här, där den sista aspekten som rör 
skillnader mellan könsroller diskuteras, koncentreras framställningen på 
det som utmärker relationen mellan kvinnor och män.
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…ja men det här spelet som alltid pågår mellan män och kvinnor. Och 
jag tror att ibland så kan det vara bättre att det är det som pågår, ...jag 
menar när man tittar på människor i grupp så ser man att det finns 
där, huruvida det är medvetet eller ej det tror jag väl inte, men alltså 
att man. Kvinnor uppför sig på ett speciellt sätt gentemot män och 
tvärtom. Rent generellt (Emilia, NUS).

Det Emilia försöker att säga kan uppfattas som förekomsten av en 
spänning mellan kvinnor och män, av något slag. Denna spänning leder till 
att kvinnor och män behandlar varandra på ett sätt som skiljer sig från hur 
kvinnor behandlar kvinnor och män behandlar män.

…jag tycker att kvinnor som bara är kvinnor på nåt sätt... vet inte vad, 
konserverar det som är nackdelen med den kvinnliga uppfostran och el-
ler vad man nu, uppväxten, miljön den här genusskadan ju dom flesta 
av oss får. Samma som jag kan tycka /…/ att den [manliga] världen 
också lider av en ... det är inte heller bra. Dom behöver också kvinnor 
ibland. Jag tror att det är bra, och olika åldrar, olika kulturer, olika 
kön, en salig blandning det är väldigt bra (Emilia, NUS).

Emilia försöker att fånga in vad det är som är den goda utkomsten av en 
könsblandad grupp, hon lyckas dock enbart konstatera att kvinnor behöver 
kompletteras av män och män av kvinnor. Men det går att tolka henne som 
att kvinnor och män som arbetar tillsammans lyckas tona ner respektive 
identitetsgrupps typiska brister, och förenas i något mer konstruktivt till-
stånd. Emilia kan uppfattas förorda kollegial samverkan mellan könen.

Gunhild kan dock komplettera Emilia i denna fråga.

…det var bara en á två män i den gruppen.... Så var det ett mindre 
snack på nåt sätt. Dom neutraliserade den här... skitsnacket om jag så 
säger (Gunhild, NUS).

Gunhild har noterat att inblandningen av män i en kvinnlig majoritets-
grupp får en neutraliserande effekt på kampen om den typ av kommunika-
tion som riskerar fånga in kvinnor i rättvisefällan. 

Gunborg kan än mer konkret beskriva effekterna av en könsblandad 
arbetsstyrka.

…vi har det klimat vi har därför att vi har så pass mycket män va›. 
Män är ju, dom vågar ju vara tydliga på ett enkelt sätt, många gånger. 
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Dom kan ju säga. ”vad gör du?” alltså. ”Varför g jorde du sådär?” jaha, 
och så är det liksom inget mer med det va›. Sedan är det över medans 
kvinnor... vågar sällan vara så där riktigt så där tydliga och raka utan 
det blir mycket omskrivningar och kringelikrokar och tissel (Gunborg, 
NUS).

Gunborg menar att manlig närvaro bidrar till att det finns ett öppet och 
rakt givande och tagande på grund av att män bidrar med just denna stil. 
Konsekvensen blir att kvinnor och män neutraliserar varandras brister.

Sammanfattningsvis visar detta avsnitt hur viktigt det är att uppmärk-
samma tendenser till att negligera könsskillnader. En sådan tendens kan 
leda till risken att fastna i såväl perspektiv- som rättvisefällan. Perspektiv-
fällan kommer till uttryck genom att kvinnor eller män betonar det som 
händer inom det sociala systemet och förlorar därmed insikten om vilka 
strukturella regler och resurser som reproduceras inom detsamma. Har 
man väl fastnat i perspektivfällan löper man stor risk för att bli än mer 
uppmärksam på de sociala relationerna och den fördelning av resurser som 
pågår inom den egna könskategorin, istället för inom systemet som helhet. 
Den senare tendensen definieras som rättvisefällan. 

Ett sätt att undgå dessa fällor är att det finns kvinnliga ledare som ut-
gör förebilder och kan hjälpa kvinnliga underordnade att få syn på helhe-
ten. Denna hjälp verkar kvinnor inte kunna vänta sig från männen. Män 
beskrivs som egocentriska och därmed jag- och situationsinriktade. Det 
goda med detta är att män är lättare att kommunicera med och att fördela 
arbetsuppgifter till. Baksidan är att de inte tycks ta något ansvar för rela-
tionen mellan kvinnor och män. Detta märks framför allt genom att den 
kritik som riktas mot män handlar om vad de inte gör. Ingen informant har 
uttalat sig kritisk om det männen faktiskt gör. Detta är ett intressant fe-
nomen som borde undersökas mer ingående, men det befinner sig utanför 
syftet med denna rapport. 

Kvinnor och män i bilfabriken
I detta avsnitt redovisas och diskuteras data från bilfabriken angående 
manliga och kvinnliga egenskaper. Tre frågor är aktuella att besvara; Vad 
uppfattas som karaktäristiskt för kvinnor? Vad anses vara karaktäristiskt 
för män? Skiljer sig bemötandet åt mellan kvinnor respektive män?
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Vad uppfattas som karaktäristiskt för kvinnor?
Villkoren för kvinnor att arbeta i bilfabriken skiljer sig radikalt åt jämfört 
med villkoren på sjukhuset. Bilfabriken representerar inte enbart en annan 
bransch än hälso- och sjukvård utan det är också en manligt dominerad 
arbetsplats. Det betyder att det huvudsakliga problemet är att det finns få 
kvinnor anställda i bilfabriken. Andelen kvinnor var hälften så hög i bilfa-
briken (8,7 procent) som för män på sjukhuset (19 procent) vid tidpunkten 
för vår datainsamling (Augustsson, 2000).

[J]ag vet att det är mycket prat om att dom vill ha in kvinnor här på 
Volvo. Särskilt tjejer naturligtvis. Och ... men när liksom... den känsla 
man har av Volvo är ju det att dom anställer tjejer på grund utav att... 
... du vet att dom har ett krav på sig utåt, massmedia och det här att... 
dom ska vara ett företag för alla, inte bara för män, utan det ska vara 
för kvinnor. /…/ Det är nåt sken utåt och så sen gör dom inte nånting 
åt situationen, arbetsplatsen alltså... för som det är idag, och som det 
var när jag anställdes så är det alldeles för tungt (Blenda, UMV).

Enligt Blenda tycks det finnas en uttalad ambition om att anställa fler 
kvinnor i bilfabriken, men samtidigt ifrågasätter Blenda uppriktigheten i 
denna ambition. Det går att tolka Blendas uttalande som att bilfabriken 
skulle vilja kunna visa upp en högre andel kvinnor för omvärlden, men man 
verkar dock inte strategiskt för att vidta nödvändiga åtgärder i syfte att 
förändra arbetet för att detta verkligen skulle kunna bli av. Följden blir att 
andelen kvinnor troligtvis även fortsättningsvis kommer att vara låg.

Dom gjorde ju ett ryck att nu ska vi anställa tjejer. Men det gick bara 
ett par månader, då började första tjejerna droppa. Ja... inom ett, ja 
inom ett år tror jag, så var jag ju helt ensam kvar. …/ jag är ju ganska 
envis, så att jag tänkte att jag ska, jag ska klara av det här. Jag ska gå 
ned på knä först, men jag kom ju aldrig ned på knä. Men samtidigt så 
kändes det väldigt tröstlöst att veta att, nu kommer det att dröja, kan-
ske tio år till nästa gång innan dom tar in en hop med tjejer. Om man 
har ju som inte riktigt samma intressen [som män]. Så jag är lite äldre 
än killarna som jobbar här. Och dom pratar ju ... väldigt lite om hästar 
och hundar, utan det är mycket skotrar och bilar och ... ja, så jag saknar 
lite grann det där att ha, ha en tjej… (Amalia, UMV).
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Amalia beskriver konsekvenserna av att göra riktade försök att rekry-
tera kvinnor lite då och då. Efter ett år har de flesta nyanställda kvinnorna 
slutat och de som blir kvar har att anpassa sig till en manlig social ordning. 
Ovanstående utsaga från Amalia kan förstås som att företaget eftersträvar 
pluralism, men inte en strategiskt konstruerad kulturell mångfald. Detta 
riskerar att leda till att en känsla av ensamhet kommer över de kvinnor som 
väljer att stanna kvar i bilfabriken. 

Jag tror säkert att det finns tjejer som klarar utav det här jobbet, jag 
vet att det finns, men, då när man söker såna tjejer. Då ska man inte 
formulera det så allmänt så att man söker medarbetare, som det stod 
i annonsen som vi sökte på. Utan man måste beskriva jobbet, hur det 
ser ut och att det är tungt och att det är stressigt och, för att det finns 
ju vissa tjejer som vet att dom tål sånt. Att dom till och med uppskat-
tar sånt. Att det är lite stressigt och att man tycker om att jobba med 
kroppen, för det är ju verkligen ett kroppsarbete. Då tror jag det skulle 
gå bra, men inte bara en helt allmänt, säga du som är kvinna, eller 
medarbetare (Amalia, UMV).

Amalia anser inte att arbetet i bilfabriken uteslutande behöver upp-
fattas som ett typiskt manligt yrke. Yrket kan betraktas som lämpligt för 
människor med viss kroppsbyggnad och längtan efter att arbeta fysiskt 
hårt, oavsett om man är man eller kvinna. Amalia är också kritisk till att 
man i bilfabriken inte öppet vågar stå för detta i de platsannonser som syf-
tar till att rekrytera verkstadspersonal. 

[D]et är ju väldigt stressande, i och med att man blir efter och det är 
inte roligt att vara den som hela tiden är sist och som dom andra får 
vänta på. Då ska man försöka skynda sig, och så då jävlas det bara 
ännu värre (Amalia, UMV).

Vidare så menar Amalia att arbetet inte enbart är tungt och stressigt 
utan det är också pressande i den meningen att man måste hänga med i 
gruppens gemensamma arbetstempo. Detta tempo är inte något som ar-
betsgruppen bestämmer på egen hand, utan tempot kan uppfattas som en 
strukturell regel som gäller för alla arbetare. I de fall man behöver ha mer 
tid på sig för att utföra sina arbetsuppgifter eller om man vill vara noggran-
nare än vad arbetstempot medger riskerar man att uppleva psykisk press. 
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Detta betyder att de belastnings- och förslitningsskador som arbetet 
kan ge upphov till inte enbart drabbar kvinnor utan alla med viss kropps-
byggnad. Problemet är att det på grund av detta kan bli särskilt svårt för 
många kvinnor i bilfabriken. 

[V]i har ju nere på [arbetsenhet], försökt med mix-flöden och sånt där 
du och, men vi känner att vi, vi har inte släppt spärren att vi tar in 
tjejer. Det har vi inte, tyvärr. För risken med det här är ju det att, om 
tjejerna säger det att, nu går inte mina axlar längre, vi har ju svaga kil-
lar också. /…/ Dom faller ju ifrån tids nog, det kanske tar ett år längre 
(Ingvar, UMV).

Ingvar beskriver hur man i första hand är försiktig med att anställa 
kvinnor. Det beror förmodligen på att män som inte kommer att klara av 
arbetet är svårare att sortera bort tidigt i rekryteringsförfarandet än kvin-
nor. Detta visar att förmågan att klara av arbetet inte är könsbunden, men 
tecken på svårigheten med att klara av arbetsuppgifterna är svårare att 
identifiera hos män än hos kvinnor. 

Det som hittills kommit fram är att kvinnor inte anställs kontinuerligt 
utan sporadiskt och då främst på grund av yttre påtryckningar. Skälet för 
detta tycks vara att arbetet är tungt och stressigt, vilket fört med sig att sär-
skilt kvinnor, men även vissa män, riskerar att dra på sig belastnings- och 
förslitningsskador. För de kvinnor som trots allt blir kvar kan en känsla av 
ensamhet bland idel män infinna sig.

Jätte, jätteduktig och jätte, jättesnabb
Frågan är om det finns andra aspekter i bilfabriken som mer specifikt kan 
inverka på kvinnors arbetssituation?

[N]är jag jobbade på presshallen [och] det skulle anställas. [M]an hade 
ju /…/förväntningar /…/ att det skulle komma in en ung fräsch kraf-
tig kille, duktig på att jobba… [S]en kom det en späd tjej och tanken 
blir ju då direkt: -Va fan klarar hon verkligen av det här? /…/ Hur ska 
hon klara det här jobbet, fan hon klarar ju inte av att lyfta plåten ur 
maskinen alltså. /…/ Det jag lärde mig [var] att man ska inte döma 
folk efter hur dom ser ut eller vad man [själv] tror… [H]on jobbar kvar 
där fortfarande. Jag tror att det är en av dom bästa dom har. [D]et är 
så jävla lätt att man missbedömer… (Artur, UMV).
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Artur beskriver en fördom han haft om kvinnors fysiska styrka som 
han dock haft anledning att revidera. Men Artur är förmodligen inte den 
enda som har haft denna fördom. Det troliga är att den reproduceras må-
nad efter månad, vilket innebär att denna typ av fördom antagligen inte är 
särskilt ovanlig i bilfabriken. 

Risken är att detta resulterar i att kvinnor ständigt måste bevisa sin 
duglighet för männen.

Oftast den känsla som man har som tjej här, det är ju det att du måste 
vara så himla duktig. Du måste göra det, lika snabbt och helst snabbare. 
Den känslan finns hos allihop som är tjejer. Och ... för är det lika bra, 
då är det inte bra va, förstår du, ... du måste utmärka dig på ett sånt 
sätt att du blir jätte, jätteduktig, och jätte, jättesnabb (Blenda, UMV).

Enligt Blenda räcker det inte med att kvinnor bevisar sin duglighet, 
utan de måste också överträffa männen för att få deras respekt och erkän-
nande. Det betyder att kvinnor inte bara är sällsynta i bilfabriken utan 
också uppmärksammade på ett annorlunda sätt än männen. 

Denna inställning ger också signaler om att det förekommer fördomar 
och diskriminering riktade mot kvinnor. Fördomarna ligger i att man ut-
går ifrån att kvinnor generellt inte klarar jobbet. Diskrimineringen består 
i att de behandlas hårdare via förväntningar på extrema prestationer så att 
de eventuellt ska bli accepterade. Denna typ av särbehandling kan uppfat-
tas som att många män gått in i perspektivfällan, när det gäller synen på 
kvinnor. Detta kommer inte minst fram då man beaktar Arturs reviderade 
syn, som beskrivits ovan. Men det är inte enbart männen som bidrar till 
detta, utan de strukturella motsättningar som finns i organisationen mel-
lan produktionstempo och individuella behov kan också uppfattas vara en 
starkt bidragande faktor.

Sammantaget kan detta i vissa fall medföra att kvinnor inte uppfattas 
som jämlika medarbetare, utan att synen på kvinnan förskjuts bort från 
arbetet.

Ja det är den där... det kan vara den här sexuella delen som /…/ är 
väldigt... otydlig men ändå väldigt tydlig. Det är nånting som... som 
inte är bra alltså, som man känner, alltså det känner man direkt va, 
att ... och det är ju nedvärderande alltså. Det känns ju inte bra va. För 
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att... då spelar det egentligen ingen roll vad man säger för... för det där 
finns ju där ändå (Blenda, UMV).

Blenda beskriver hur kvinnor i kontakt med vissa män ibland kan upp-
leva en malplacerad mycket subtil sexuell laddning från männens sida. En 
sådan känsla förstärker inte bara känslan av att vara kvinna i minoritet 
bland en överväldigande majoritet män, utan också att man som kvinna 
inte blir bemött som den man själv vill vara. De män som beskrivs av Blen-
da tycks vara oförmögna att byta perspektiv genom att bemöta kvinnor 
som personer och jämlika arbetskamrater istället för kroppar. Detta kan 
uppfattas som ett manligt uttryck för perspektivfällan.

[N]u är det ju så att med arbetsledare som man känner så inför, det är 
ju även dina arbetskamrater det finns... det är ju inte bara arbetsledare, 
utan det är ju många av ... arbetskamraterna som beter sig på samma 
sätt (Blenda, UMV).

Det går att tolka Blenda som att det inte är frågan om några individer 
som sprider en sådan subtil sexuell laddning utan att det kan vara rela-
tivt utbrett. Intrycket från intervjun med Blenda är att man inte talar om 
detta på arbetsplatsen. Den identitet som en sådan laddad interaktion ger 
upphov till erfars av den enskilda kvinnan och hon får sedan bära denna 
nedvärderande känsla i det tysta. Detta kan uppfattas som en typ av subtil 
diskriminering som är utmärkande för miljöer där det finns få kvinnor och 
många män. Den är dessutom mycket svår att komma åt så länge det en-
bart handlar om känslomässig utstrålning.

Skillnaden mellan sak- och personfrågor
Det finns också en annan aspekt som kanske snarare karaktäriserar skill-
naden mellan kvinnligt och manligt, men som ändå särskilt berör kvinnor 
och då framför allt kvinnors relationer sinsemellan. Aspekten är värd att 
notera eftersom den också framkommit på sjukhuset.

Om jag säger så här, rent [ut] då, så har jag mycket enklare att lösa 
konflikter med karlar, pojkar, än med kvinnor (Monika, UMV).

Intervjuare: När det gäller kvinnor, känns det som att dom ifrågasätter 
din…
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Det är personligt och /…/, om man säger så, med en karl kan man ha 
såna problem och vi kan till och med vara osams, men vi löser det och 
sen så är det glömt, alltså då börjar man om på nytt. Medans kvinnor 
lägger in personlig... känslor, oändligt mycket känslor, baktankar och 
klurigheter och .... Och ja det är faktiskt flera gånger jag fått det påtalat 
att jag är så väldigt klumpig på att uttrycka mig, att jag sårar folk, och 
det är väl för att dom kanske väntar sig att jag ska vara kvinnlig, men 
jag är inte det (Monika, UMV).

Monika tycker att det finns en avsevärd skillnad i att lösa konflikter i 
förhållande till kvinnor och män. Konflikter med män blossar upp, men 
kommer till ro efter att de nått sin lösning. Med kvinnor är det annorlunda. 
Monika kan förstås som att hon känner sig psykologisk sett avväpnad i en 
konflikt med vissa kvinnor. Avväpningen består i att konflikten riskerar att 
skifta perspektiv från sakfråga till personfråga. Om det är så betyder det 
att uppmärksamheten flyttas från det Monika ursprungligen haft i åtanke 
i förhållande till den andra kvinnan, till de känslor som väckts upp i den 
andra kvinnan. Diskussionen kan därmed komma att handla om hur Mo-
nika uttryckt sig eller betett sig istället för att handla om det Monika avsåg 
att förmedla. Detta innebär att perspektiven i samtalssituationen kan skif-
ta så snabbt att Monika inte hinner med, vilket kan uppfattas som att den 
kvinna Monika kommunicerar med fastnat i perspektivfällan. Detta visar 
sig genom en sammanblandning av sak- och personfrågor, där den aktuella 
kvinnans personliga upplevelse tycks bli dominerande. 

Detta var något om vad som kan möta kvinnor som arbetar i bilfabri-
ken.

Man vill gärna vara noggrann
En annan tänkvärd aspekt är hur kvinnor uppfattas vara som yrkesperso-
ner.

[J]ag tror att det är så här att, vi tjejer vi är lite mer noggranna. Vi 
lägger ned lite mera omsorg på varje skruv. Nu ska jag dra fast den här 
skruven och så känner vi efter med momentet eller hur hårt vi drar den. 
Vi har svårt för det där att bara... vålda dit grejer (Amalia, UMV).

Amalia menar att kvinnor jobbar mer fokuserat och mot ett annat 
slutresultat än män. För kvinnor tycks det vara viktigt hur en skruv dras 
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åt, medan det för män, enligt Amalia, i första hand handlar om att få dit 
skruven. 

Så att man vill gärna vara noggrann, man vill inte fuska. Och då tar 
det ju längre tid än om man bara våldar. Om vi får gängpaj till exem-
pel. Istället för att vålda drivskruven, så då tar man bort den och så går 
man och hämtar en gängmaskin och så gängar man om hålet (Amalia, 
UMV).

Amalia skiljer mellan att vara noggrann med att sätta fast en skruv på 
ett sätt som motsvarar dess konstruktion och att helt enkelt bara få dit den 
utan att bekymra sig om den gängar rakt eller snett. Kvinnors annorlunda 
arbetssätt innebär förmodligen två saker, dels blir det, så som Amalia be-
skriver det, bättre kvalitet, dels riskerar det att ta längre tid beroende på 
graden av problem.

…tjejerna är ju betydligt... i mina ögon i varje fall, betydligt bättre på 
där du har lite grann.... Du ska ha en viss finish eller känsla för.... Det 
brukar se ut, karlarna är lite mer slafshaffsiga alltså (Artur, UMV)

Artur kan uppfattas instämma i Amalias åsikt om kvinnors noggrann-
het. Han menar att kvinnor lägger ner en känsla i sitt arbete, medan män 
är betydligt mindre noggranna. Mot denna bakgrund kan kvinnor uppfat-
tas vara mer vidsynta i förhållande till den produkt de för tillfället arbetar 
med. Det är inte enbart bulten som ska monteras fast, utan den ska också 
skruvas fast i ett visst sammanhang med ett önskvärt kvalitativt resultat. 
Frågan är om kvinnors inställning till sitt arbete även gäller i andra sam-
manhang?

[G]ruppen blir mycket mer harmonisk /…/, man pratar inte om sina 
könsorgan hela dagen (skratt). [M]an tänker sig för vad man säger. 
Man /…/ kan nån gång slänga ur sig nånting fräckt då va. Så kan alla 
skratta åt det, så är det roligt en stund (Blenda, UMV).

Metaforiskt kan man känna igen det som Amalia tidigare berättat om 
att skruva i skruven i det som Blenda säger om relationer i gruppen. Enligt 
Blenda bidrar kvinnor till att medlemmar i arbetsgruppen blir noggrannare 
med vad man säger till varandra. Blendas utsaga kan uppfattas handla om 
kvinnors annorlunda känsla för empati i en vidare bemärkelse, eftersom 
det inte enbart handlar om relationer i förhållande till enskilda gruppmed-
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lemmar utan om hela gruppen och den stämning som finns i den. Detta 
leder i sin tur till en annorlunda atmosfär i en könsblandad grupp jämfört 
med en grupp som enbart består av män.

Jag tror att gruppen blir bättre och mår bättre, för därför får vi en 
bättre kvalitet genom att, jag tror att sjukfrånvaron skulle minska, 
förstår du, eftersom vi får en mer harmonisk och trevlig grupp (Blenda, 
UMV).

Den annorlunda atomsfären kan, enligt Blenda, leda till flera sidoef-
fekter. Gruppmedlemmarna inte bara mår bättre utan det kan också föra 
med sig att kvaliteten höjs.

[J]ag måste ju säga att med min erfarenhet ändå, så tycker jag ju att, 
det här är ju en avdelning dessutom som har ganska stor andel kvinnor 
och att det är väldigt lyckosamt att ha en uppblandning med karlar och 
kvinnor för att få den här typen av dialog och debatt (Ulf, UMV).

Jämfört med Blenda kan Ulf mer direkt peka på att en arbetsgrupp med 
kvinnor förbättrar kommunikationen och diskussionen i arbetsgruppen. 
Ulf kan också uppfattas understryka kvinnors förmåga till att tillämpa ett 
bredare perspektiv i olika sakfrågor.

[J]ag tror kvinnor är fan så mycket bättre på att kunna.... Under 
dagens ljus diskutera problem öppet, och kunna lägga upp det på bordet 
och diskutera det inför ett antal, medan karlarna dom är mer... lite 
informell och ska försöka avklara det vid sidan om och så sen tar man 
liksom en ganska lång process efter ett beslut där man ska övervinna 
varandras förtroende och än det ena, än det andra (Ulf, UMV).

Ulf understryker inte enbart kvinnors öppenhet och förmåga att dis-
kutera problem på ett rakt sätt, utan han ger också en vag antydan om att 
män föredrar informella samtal. Det innebär att män kan sitta tysta under 
ett möte för att efter mötet fortsätta samtalet på mer informella grunder. I 
detta finns en risk för maktspel och ”svågerpolitik”.

[J]ag inser ju att... kvinnor är betydligt mycket mer vidsynta än vad 
män är. Dom har mycket mer idéer och mycket mer drivande faktiskt, 
i många fall. Jag menar jag har ju tre av fyra lagledare är kvinnor på 
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min avdelning. Och det är ju inte därför att... jag vill ha kvinnor som 
lagledare, utan det är för att dom är otroligt duktiga (Filip, UMV).

Intervjuare: Dom är bra på att hålla ihop gruppen…

Dom är mycket bra på att hålla ihop gruppen. Informativt är dom 
väldigt duktiga. Dom är väldigt duktiga på, för det är en stor del i 
lagledararbetet att informera laget, och vara lagets språkrör. Kvinnor 
kan vara väldigt rak mot mig. På nåt vis så är killar mindre rakt fram 
än vad tjejer är mot mig (Filip, UMV).

Filip fördjupar förståelsen för kvinnors goda egenskaper ytterligare, 
jämfört med Blenda och Ulf ovan. Enligt Filip är kvinnor vidsynta, pådri-
vande och raka att diskutera med, medan män tenderar vara mer kuvade 
eller ha större respekt för överordnade. 

Vad anses vara karaktäristiskt för män?
I föregående avsnitt har det redan kommit fram mycket information om 
hur män är, enligt intervjupersonerna. I detta avsnitt följs detta upp med 
några specifika uppfattningar om män.

Ja... man har nog upplevt lite motstånd ibland, ”men du ska inte kom-
ma här, du är så ung, du har inte varit med så länge” (Filip, UMV).

Intervjuare: Kan du erinra dig att det också har hänt med yngre män?

Ja, dom som är jämnåriga, inte dom som är yngre, men dom som är 
jämnårig med mig. Som, som kanske började samtidigt som mig på 
företaget. Lite sådär avundsjuka, lite sådär... jaha.. (Filip, UMV).

Filip antyder att män kan mötas av misstro och nedlåtenhet från jämn-
åriga och äldre män. Det går att tolka Filip som att det finns en viss form av 
avvaktande avundsjuka bland män som riktas mot andra män.

Monika har tagit fasta på något annat, som också överensstämmer med 
vad som kommit fram på sjukhuset.

[J]ag upplever på ett sätt att... karlar, killar och pojkar jag jobbar med 
/…/ hamnar lättare rätt i kommunikation med. Så att då kan jag säga 
till dom, jag vill inte att du gör så här, därför att... så förklarar jag var-
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för. Och sen kanske efter ett tag så händer det att det händer igen, och 
så får man ta den diskussionen. Och dom lyssnar på det jag säger och 
dom tar till sig, men jag tycker ju om dom för det. Det handlar ju inte 
om person, utan det är ju det vi gör. Då skiljer jag på sak och person, 
och det [har] tjejer lite svårt för att skilja på (Monika, UMV).

För Monika som kvinna tycks det vara lättare och smidigare att kom-
municera med män än med kvinnor. Poängen i det hon säger kan uppfattas 
som att hon upplever sig tillåten att vara rak mot män, utan att riskera att 
männen känner sig påhoppade. 

Det finns några uttalanden från både sjukhuset och bilfabriken som 
är särskilt intressanta. Både Ulf och Filip i bilfabriken hyllar kvinnors so-
ciala kompetens i kombination med att de uppfattar män som annorlunda 
i ofördelaktig mening. Något motsvarande finns hos Emilia och Julia på 
sjukhuset och Monika och Blenda i bilfabriken. Kvinnor beskrivs som svå-
rare än män att ha att göra med i social mening. Det betyder att manliga 
informanter uppskattar kvinnliga och kvinnliga informanter uppskattar 
manliga förhållningssätt. Det verkar vara så att sociala relationer uppfattas 
fungera bäst då de sker över könsgränserna, jämfört med inom dem.

Skiljer sig bemötandet åt mellan kvinnor respektive män?
Det har i olika sammanhang i intervjuerna från bilfabriken framkommit 
att det både finns skillnader mellan kvinnor och män, och att man trots det 
inte uppfattar att man behandlar kvinnor och män olika. Det finns därför 
skäl att återuppta den diskussionen utifrån ett annat perspektiv. Den aktu-
ella frågan är om behandlingen av kvinnor och män skiljer sig åt?

Det är svårt att ta på ett sätt... vi behandlas annorlunda på ett sätt.... 
Ta... ta en arbetsledare till exempel, det finns, på monteringen finns det 
bara manliga arbetsledare, bara manliga chefer.... Han behandlar kvin-
nor på ett annat sätt än vad han behandlar män, och det där ser ju min 
arbetskamrater som alltid har varit killar. Det ser ju dom, det ser ju jag. 
Och att man blir behandlad på olika sätt, det är ju inte bra (Blenda, 
UMV).

Blenda menar att manliga chefer behandlar kvinnor på ett annorlunda 
sätt än män, vilket också uppmärksammas av männen.
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[O]m en arbetsledare kommer till mig och säger, jag har jättelite folk 
på... på nåt annat arbetsområde, kan du gå dit och vara där idag? [väd-
jande ton]. Så säger han. Precis som jag pratar nu. Men om han går till 
en kille, så är det: Nu får gå dit, och ställ dig där! [kommenderande, 
brysk ton] (Blenda, UMV).

Poängen i det Blenda säger är att en kvinna troligtvis bemöts på ett 
mjukare sätt, medan män oftare kommenderas till vissa arbetsuppgifter.

…men samtidigt om jag... jobbar med en kille, och den arbetsledaren 
pratar så till mig, för det har vi diskuterat några gånger, att dom tycker 
att det är lite orättvist förstår du, att dom pratar på ett sätt ibland, och 
på ett [annat] sätt ibland. Förstår du? Det känns ju inte riktigt bra, 
att.... det är jätte svårt alltså… (Blenda, UMV).

Blenda utsaga kan tolkas som att arbetsledarens bemötande av män kan 
uppfattas som orättfärdigt. Konsekvensen blir att det inte känns bra för 
vare sig männen eller Blenda. Blendas poäng tycks vara att män också vill 
bli vänligt bemötta, därmed skulle man kunna säga att det förekommer en 
viss typ av diskriminering mot män och en viss form av omvänd diskrimi-
nering mot kvinnor. Båda grupperna särbehandlas, men på olika sätt. En 
annan sida av olikartad behandling är det misstroende kvinnor kan mötas 
av.

[D]et är ju jätteofta, att man upptäcker... att killar som är osäker inför 
en situation, dom liksom bara dyker med huvudet rakt ned och gör 
det i alla fall. Fast det går inte, men dom har då provat och... ... och så 
liksom, det här att, när det är nånting som krånglar eller är svårt, så 
går dom raka vägen till en kille och frågar. Dom går aldrig raka vägen 
till en tjej och frågar fast dom kanske har jobbat 20 år längre på samma 
arbetsplats, dom har inte den här, jag tror dom har dålig självkänne-
dom eller... dålig självkänsla, liksom, nåt nederlags... fasoner på nåt sätt 
(Blenda, UMV).

Enligt Blenda tycks män ha en tendens att först utgå ifrån att ”kan 
själv”. Om de då inte lyckas vänder de sig inte till en erfaren kvinna för att 
be om råd eller hjälp, utan de väljer att fråga en annan man. Blendas tolk-
ning är att sådana män har dålig självkänsla, vilket i sig kan vara riktigt, 
men det mest utmärkande är att männen vägrar ge kvinnor den erkänsla de 
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förtjänar efter 20 års yrkeserfarenhet. Det Blenda berättar avslöjar att vissa 
män tycks ha fastnat i perspektivfällan genom att de inte förmår upptäcka 
kvinnors faktiska kompetenser, bakom deras yttre attribut.

Sammanfattningsvis finns det få kvinnor anställda i bilfabriken. Från 
företagets sida tycks man heller inte, enligt informanterna, vidta några om-
fattande förändringar i arbetsmiljön som dels skulle göra arbetet mer att-
raktivt för kvinnor, dels förhindra uppkomsten av belastnings- och förslit-
ningsskador för personer med mindre muskelmassa. Strategin går istället 
ut på att undvika att anställa kvinnor. Detta för med sig att de kvinnor som 
arbetar i bilfabriken kan känna en viss form av ensamhet. Detta kan också 
vara en bidragande faktor till att vissa män ser på kvinnor på ett sätt som 
får kvinnan ifråga att förnimma en oönskad subtil sexuell laddning från 
dem. En ökad andel kvinnor bland de anställda skulle troligtvis eliminera 
sådana bemötanden, om inte annat genom att utsatta kvinnor skulle våga 
börja tala om detta som ett problem och därmed protestera på ett annat 
sätt än vad som gjorts tidigare. Kvinnor upplever det också nödvändigt att 
överträffa männens arbetskapacitet innan de kan få bekräftelse och erkän-
nanden som jämlika medarbetare. Det råder ingen tvekan om att kvinnor 
behövs inom bilfabriken. De uppskattas som noggranna arbeterskor och 
förbättrar därmed både kvaliteten i produkterna och i relationerna inom 
arbetsgrupper. 

När det gäller relationerna män emellan så kan det ibland förekomma 
spänningar mellan jämnåriga, och yngre kontra äldre män. Detta kommer 
framför allt fram då en jämnårig eller yngre har avancerat inom organisa-
tionen. 

Relationen mellan kvinnor och män präglas av olika behandling i två 
avseenden. För det första behandlas kvinnor ofta mjukare och vänligare 
av män, jämfört med hur män behandlar varandra. För det andra riskerar 
kvinnor ibland att mötas av misstroende från män. Det är med andra ord 
mycket svårare för en kvinna att bli uppfattad som en jämlik arbetskamrat 
av män, än vad som sker män emellan.

Sett ur ett lärandeperspektiv antyder detta en lärandemiljö som präglas 
av segregering. Det som saknas är utpekandet av en gemensam organisato-
risk grund att stå på under utförandet av arbetsuppgifterna och konstruk-
tionen av de sociala relationerna under arbetet. Istället så tas vissa typer 
av skillnader mellan könen för givna vilket leder till att personalgruppen 
förstås i termer av kategorierna kvinnor och män istället för arbetsgrupper 
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och enskilda individer. Detta leder till svårigheter med att skilja ut person-
lighetsdrag från fördomar på kategorinivå. 

Skillnader och likheter mellan sjukhuset och 
bilfabriken med avseende på kön
På sjukhuset finns det en tendens till att tänka och tala i termer av indi-
vider. Detta kan ibland innebära att man inte erkänner de skillnader som 
görs mellan kvinnor och män. Informanterna ger uttryck för en rad olik-
artade hänsynstaganden som å den ena sidan riktas mot kvinnor och å den 
andra sidan mot män. Därför kan påståendet att ”gruppen finns i indivi-
den” anses vara särskilt träffande för de sociala relationerna på sjukhuset.

Det förekommer också relativt kritiska uttalanden om homogena 
kvinnliga arbetsgrupper. Synen på kvinnor präglas av att de riskerar att 
i mycket högre grad än män ta illa vid sig personligen eller att uppleva sig 
orättvist behandlade/bedömda. Detta kan leda till att kommunikationen 
mellan kvinnor ibland kan bli både komplicerad och ansträngd, särskilt om 
den ena av dem är överordnad den andra. Närvaron av män uppfattas väga 
upp detta på så vis att kommunikationen blir mer öppen och rak. Samman-
taget neutraliserar närvaron av kvinnor och män respektive grupps brister.

I bilfabriken upplever sig kvinnor både ensamma och otillräckliga. En-
samma på grund av den låga andelen kvinnor i organisationen och otill-
räckliga på grund av de höga krav som ställs på dem för att de ska få ett er-
kännande från manliga kollegor. Samtidigt uppfattas kvinnor som mycket 
kompetenta, mer noggranna och mer vidsynta än män.

Likheterna mellan sjukhuset och bilfabriken ligger i att minoritetskö-
net i respektive verksamhet omtalas i mer positiva ordalag än majoritetskö-
net. En annan likhet är att kvinnor tenderar att vara mer kritiska mot an-
dra kvinnor än mot män. Det finns också en motsvarande kritik mot män, 
det vill säga att de saknar empatisk förmåga när det gäller konsekvenserna 
av egna handlingar eller beslut.

Den mest framträdande skillnaden ligger i att det i bilfabriken fram-
kommer exempel på både fördomar och subtila sexuella obehag gentemot 
kvinnor.
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Den kulturella mångfaldens uttryck: 
Ålder och funktionsnedsättning
Här i kapitel 10 analyseras informanternas syn på åldersskillnader och den 
betydelse dessa kan tänkas ha i arbetet. Medelåldern på sjukhuset skiljer 
sig åt från den i bilfabriken. I den förra är den ca 43 år och i den senare or-
ganisationen ca 35 år (Augustsson, 2000). Kapitlet avslutas med en analys 
av funktionsnedsättningar i bilfabriken och de möjligheter och hinder som 
är förenat med sådana.

Ålder på sjukhuset
I detta avsnitt redovisas resultatet från sjukhuset som rör uppfattningar 
om ålder. Följande frågor ska besvaras: Föreligger det någon skillnad mel-
lan yngre och äldre medarbetare? Vad är karaktäristiskt för en yngre res-
pektive äldre medarbetare? Vad kan yngre respektive äldre medarbetare 
tillföra arbetet? Påverkar ålder medarbetares status?

Sjukhuset är, relativt bilfabriken, en organisation med en hög andel 
medelålders medarbetare, endast 7,3 procent är yngre än 30 år och 28,8 
procent befinner sig i åldrarna 30-39 år. Störst andel befinner sig i ålders-
gruppen 40-49 år; 37,8 procent. Andelen för de som är 50 år och äldre är 
26,1 procent (Augustsson, 2000, tabell 26). 

Yngre är vitamininjektioner, medan äldre bestämmer
Det finns olika åsikter på sjukhuset om huruvida det förekommer skillna-
der mellan olika åldersgrupper. I citatet nedan uttalar sig en medarbetare 
om åldersskillnader och i den följande redovisningen redovisas andra med-
arbetares åsikter.

…har /…/ [du] ett arbete som kräver ganska mycket utav dig, och som 
du dessutom är väldigt entusiastisk och intresserad utav... då känner 
du egentligen inte av den där åldersskillnaden därför att... även dom 
gamla som kanske normalt sett, skulle börja blir lite less och tycker att 
det är... ja... men nej jag känner inte så (Henrik, NUS).

I citatet tar Henrik avstånd ifrån om att det förekommer upplevelser av 
åldersskillnader. Det går att uppfatta honom som att han ser till individer 
och inte till (ålders-) grupper. Det som dock är lite vanskligt med detta 
citat är att det är svårt att avgöra vem han egentligen tänker på. Han börjar 
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med att tala om personer i generella termer, sen går han över till att iden-
tifiera gruppen äldre (gamla) och till sist avslutar han med att tala om sig 
själv. Problemet med att han talar om sig själv är att det är svårt att komma 
till klarhet i om han menar faktiska åldersskillnader mellan yngre och äld-
re eller om han refererar till vad han själv känner inför sin egen uppnådda 
ålder. Citatet kan uppfattas intetsägande på grund av denna problematik, 
men det är inte så det bör uppfattas i detta sammanhang. Istället är det 
synnerligen intressant i sociologisk mening eftersom Henrik kan uppfattas 
neutralisera innebörden av åldersskillnader. Oavsett om han intellektuellt 
inser att de förekommer så tillskriver han dem inget avgörande värde. Det-
ta går stick i stäv med idén om mångfald som menar att yngre och äldre kan 
ha något att tillföra varandra.

Laura har åsikter om vad som är karaktäristiskt för yngre respektive 
äldre medarbetare.

…det som är den stora konflikten när det gäller då unga, vad ska jag 
säga, dom som är nyast utbildade och så, det är ju alltså ... kravet på 
högre lön. Det är där det så att säga kolliderar mest. Inte tycker jag så 
mycket, i det här att man får göra hundgörat eller så va, det har jag inte 
hört så mycket om (Laura, NUS).

Laura menar, i kritiskt tonfall, att yngre medarbetare oftare eftersträvar 
högre lön för den arbetsinsats de bidrar med, vilket de äldre inte gör. 

Erika har tagit fasta på att de yngre inte visar någon hänsyn till att äldre 
kan vara både slitna och vilja jobba i en egen takt. 

…det tycker jag är det stora problemet egentligen i det hela, det är det 
att dom som är lite äldre dom kanske är faktiskt lite utslitna och har 
inte orken längre på samma... man [de yngre] blir väldigt irriterad, 
på sån personal, att -herregud hon springer ju inte, det tar ju sån tid 
varje gång hon ska göra nånting. Ja, liksom att man, man, då man 
[som yngre] vet själv att man springer och man har häcken full med 
jobb och sen så är det nån då som inte orkar jobba i det tempot, då blir 
man [som yngre] irriterad, och det spelar ingen roll om det är man eller 
kvinna, eller om det är äldre eller yngre, utan... man kräver att det ska 
vara lika för alla (Erika, NUS).

Det Erika refererar till är väl värt att notera om man beaktar det i ter-
mer av mångfald. Innebörden av det hon säger är att yngre visar upp en 
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auktoritär hållning till äldre eftersom de förväntar sig att människor i olika 
åldrar ska vara lika som dem själva, genom att uppträda på ett sätt som de 
yngre skulle ha gjort i samma situation. Det handlar inte om att arbeta 
under lika villkor utan att jobba på exakt lika sätt. 

Detta tänkande stämmer överens med innebörden av begreppen per-
spektiv- och rättvisefällan. Perspektivfällan i meningen av att de yngre 
värdesätter arbetstempo, utan att ta hänsyn till äldre kollegors förutsätt-
ningar. Rättvisefällan i meningen av att de yngre tycks förvänta sig att de 
äldre ska göra som de yngre, nämligen arbeta i ett snabbt tempo. Tänkan-
det torde medföra ett mycket genomslagskraftigt irritationsmoment, efter-
som det sannolikt finns få människor som utför en arbetsuppgift på exakt 
samma sätt. I detta fall är det frågan om arbetstempo, i nästa sekvens kan 
det blir frågan om handgrepp eller något liknande. Det går att tolka det 
Erika beskriver som en olycklig omständighet av ett bristfälligt systemati-
serat och samordnat samarbete. Det finns en risk för att denna brist skulle 
kunna medföra en segregation mellan yngre och äldre personer inom den 
enskilda arbetsenheten.

Äldre och yngre kan garantera kontinuiteten i 
organisationens kompetensförsörjning
Finns det något konstruktivt hos yngre medarbetare?

…i det stora hela så tycker jag väl det här med dom yngre doktorerna 
är mera öppna för vad man säger när man introducerar dom här... så 
här är reglerna, så här gör vi här, vi önskar att ni g jorde si och så, när 
ni avlämnar det och det, och blablabla (Gunhild, NUS).

Enligt citatet så har Gunhild lagt märke till att yngre läkare är mer öpp-
na och därmed mer mottagliga för de önskemål och ”regler” som finns på 
vårdavdelningen. Detta gör det möjligt för vårdpersonalen att förändra ru-
tiner genom att överföra de aktuella förändringarna till yngre läkare. Om 
då de yngre stannar kvar tillräckligt länge utan att ta alltför stort intryck 
av äldre läkares vanor så kan detta resultera i en administrativ förändrings-
process. En annan intressant fråga är om det finns något som yngre respek-
tive äldre medarbetare tillför arbetet som gynnar båda parter?

…dom [yngre] är ju vitamininjektioner på nåt sätt, det blir lite... det 
ska vara fart och fläkt (Erika, NUS).
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Erika har framför allt lagt märke till att yngre medarbetares tempo kan 
innebära energitillförsel för verksamheten. Frågan är då vad äldre kan bi-
dra med?

Vården behöver ju överhuvudtaget få in yngre, vi har ju, som det ser ut 
överallt nu, så är vi ju i 50-årsåldern allihop. Så att då är ju min rädsla 
eller fundering att vem ska lära upp ungdomarna, för har vi redan gått 
i pension, så får dom liksom aldrig lära sig faktiskt, allt det som vi då, 
som har jobbat länge, som vi har med oss, det som.. (Martina, NUS).

Intervjuare: Man kompletterar inte verksamheten…

Nej, man tappar på nåt sätt en generation. Jag tror att det är viktigt 
att man lär, det sitter mycket, den här tysta kunskapen som man pratar 
om, den kan man ju aldrig delge dom som… (Martina, NUS).

Intervjuare: Och den är ju dessutom omöjlig att prata om…

Jo den är ju det, alltså jag tror att man kanske lär sig den på nåt sätt, 
om man får vara med från det man är ganska ung, och sen är man och 
jobbar tillsammans med den som är äldre (Martina, NUS).

Martina försöker verkligen att få kontroll över en mycket viktig kvali-
tativ aspekt, nämligen förmågan att intuitivt integrera olika faktorer eller 
informationsbitar till en helhet, utan att kunna återge detta i ord. Polyani 
(1967 benämner detta ”tacit knowledge”. Giddens (1984) använder begrep-
pet ”practical consciousness” som refererar till det ”aktörer redan vet, men 
per definition blir det normalt uppenbarat (illuminating) för dem om det 
uttalas diskursivt, i samhällsvetenskapens metaspråk” (op.cit:328). Man 
kan tolka Martina som att hon försöker berätta om just den intuitiva för-
medlingen av outtalade men betydelsefulla insikter som en konsekvens av 
en åldersmässigt blandad arbetsstyrka.

Så här långt har avsnittet handlat om både yngre och äldre medarbe-
tares unika och kompletterande egenskaper, det kan därför vara värdefullt 
att avsluta med en diskussion om makt.

Ju yngre sjuksköterskan är och desto kortare tid hon har jobbat desto 
svårare är det för sjuksköterskan att hävda sig. /…/ Och även om man 
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tänker att dom yngre är skolade på ett litet annorlunda sätt va›, så är 
det inte… Utan ju äldre du är och desto längre du har jobbat desto lätt-
tare är det att göra sig hörd (Frida, NUS).

I det långa loppet verkar det vara så att de äldre medarbetarna har den 
yttersta kontrollen över arbetet. Det spelar förmodligen ingen roll hur hårt 
och energiskt de yngre arbetar, de äldre har (eller tar) ändå det sista ordet 
i avgörande ögonblick. Men Frida antyder också att anställningens längd 
kan påverka graden av inflytande över jobbet. Det innebär att det kan fin-
nas yngre medarbetare med förhållandevis lång anställningstid som får ge-
hör för sina åsikter, men detta går inte att belägga med hjälp av ovanstående 
citat. Lindgren (1992) menar att det är inblicken i ett ”historiskt föränd-
ringsperspektiv på organisationen” som är det viktiga, inte nödvändigtvis 
biologisk ålder (op.cit:29). ”De ’äldre’ har ett hemligt förbund kring sina 
specifika erfarenheter och dessa delas av de ’gamla’… (op.cit.).

Samtliga resultat ovan är tänkvärda eftersom det inte kom fram några 
signifikanta skillnader i något avseende mellan olika åldersklasser i enkät-
materialet (Augustsson, 2000). Intervjuerna visar dock att det förekom-
mer delade meningar om det överhuvudtaget förekommer några skillna-
der mellan yngre och äldre medarbetare. De som menar att det föreligger 
skillnader anser att yngre kräver högre lön, medan äldre tar fasta på andra 
aspekter i arbetet. Dessutom uppträder yngre kritiskt mot äldre medar-
betares arbetstempo. Det konstruktiva som kommer fram är att yngre lä-
kare är mer lyhörda för gällande regler på vårdavdelningen. Därtill utgör 
yngre medarbetare en stimulerande effekt på arbetstempot, samtidigt som 
äldre medarbetare kan bidra med överföring av sina ”tysta” erfarenheter till 
yngre. De senare genom att verka, snarare än att beskriva dem. Slutligen 
så tycks äldre medarbetare ha ett avgörande inflytande på verksamheten 
jämfört med yngre. 

Mot denna bakgrund kan man dra slutsatsen att lärandemiljön präglas 
av komplexa uppfattningar om förhållandena mellan yngre och äldre.

Ålder i bilfabriken
I detta avsnitt analyseras åldersaspekten i bilfabriken. Syftet är att stu-
dera vad man tänker om ålder och hur olika åldrar uppfattas påverka ar-
betet och umgänget mellan arbetare. Äldre i den direkta produktionen är 
detsamma som en person som fyllt 30 år. Med direkt produktion avses 
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sammanhang där man utför arbete på lastbilshytten. Följande frågor är ak-
tuella att besvara; Har ålder något samband med status i organisationen? 
Påverkar åldern produktionen? och Vilken ålder är önskvärd?

Låg medelålder påverkar arbetstempo och 
sociala relationer i bilfabriken
Bilfabriken är en ung organisation i den meningen att en stor andel av med-
arbetarna är under 30 år (37,6 procent), majoriteten, 66,8 procent, är under 
40 år (se Augustsson, 2000).

Medelåldern har ju legat på runt 20, 22 år. Då kan du tänka dig, det 
är inte lätt att som 40-årig kärring här då, att försöka att ... komma in 
nånstans, eller det spelar ingen roll, höll jag på säga, om du är karl då 
heller, är du 40 år, då är det kört (Blenda, UMV).

Enligt personalstatistiken är medelåldern 35 år, men det inkluderar 
alla anställda. Blenda syftar förmodligen på den underställda personalen 
på verkstadsgolvet, där det sannolikt är en betydligt lägre medelålder än 
för hela bilfabriken (se Augustsson, 2000, tabell 27). Hennes poäng är att 
är man 40 år eller äldre så betraktas man av både sig själv och andra som 
ganska ”gammal”. Det medför också att man har låg status i den direkta 
produktionen. En intressant följdfråga är om ålder påverkar produktionen?

[J]ag klev ju av när jag var, ja jag var 35. Och då börjar man känna av 
liksom att man... det blir ett hårt tempo, man vill inte sinka nån annan 
heller. Jag tror det är lite grann den mentaliteten (Georg, UMV).

Det finns en koppling mellan ålder och produktion som innebär att 
kroppen tröttas ut och förslits av det hårda arbetstempot. Den direkta 
kopplingen ligger i att man inte orkar med att hålla det höga arbetstempot 
hur många år som helst, vilket gör att man efter en tid arbetar långsam-
mare än övriga. Georg uttalande kan tolkas som att det finns en viss skam-
känsla i detta, varför exempelvis han valde att ”kliva av” från produktionen 
för att han inte ville sinka någon annan. Det betyder att det troligtvis fö-
rekommer ett ganska hårt arbetsklimat i psykiskt mening, ”håll tempot 
eller försvinn”. Blendas utsaga ovan antyder detta. Tidigare har skillnaden 
mellan arbetstempo och individuella behov beskrivits som en strukturell 
motsättning, och ifråga om ålder tycks denna motsättning vara särskilt ut-
slagsgivande för personer över 30 år.
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[D]om har ju forcerat upp arbetstakten genom att dom har anställt 
så många yngre, som kan hålla en sån där hög arbetstakt, men då blir 
kvaliteten därefter, så jag tror att man skulle ha igen det, om du kanske 
hade tre fyra stycken i varje arbetsgrupp som, vi är olika allihop, vi har 
kvinnor, vi har män, vi har äldre, vi har yngre, dom äldre kan hålla 
tillbaks dom yngre, och dom yngre kan pusha på och liksom så här, att 
vi skulle få en mycket bättre arbetssituation, det skulle inte bli den här 
ruskörningen som är, du ruskör fram till lunch och då har g jort mesta 
möjliga då, och sen tar det lite lugnare. Det är bättre att du tar det 
/…/ någorlunda [lugnt] hela dagen va (Blenda, UMV).

Den låga medelåldern medför inte enbart att den som är äldre än 30 
uppfattas som gammal, utan också att det förekommer ett mycket högt 
arbetstempo. Detta leder i sin tur, enligt Blenda till, dels att kvaliteten blir 
låg, dels till en ojämn arbetstakt över dagen. Arbetstakten blir hetsig i bör-
jan av arbetsdagen för att lugna ner sig mot slutet. 

Ovanstående uppgifter antyder att yngre riskerar att gå in i perspek-
tivfällan i termer av auktoritär hållning till äldre, i den meningen, att de 
arbetar i ett tempo som om de skulle vara unga för evigt och att de inte har 
några äldre arbetskamrater. Närvaron av äldre och mer erfarna arbetare 
kan avhjälpa denna tendens, på så vis att äldre kan bidra med att arbets-
tempot hålls på en lägre och jämnare nivå över hela arbetsdagen. Detta 
skulle troligtvis göra det möjligt för fler att vara kvar i yrket även efter det 
man fyllt 30 eller 35 år. 

Ålder inverkar på samtalsämnen, ansvarstagande  
och produktionskvalitet
Frågan är om den låga åldern påverkar på annat sätt än via arbetstempot?

[J]ag tycker jättemycket om att jobba tillsammans med karlar, men 
ibland kan det bli lite för mycket. /…/ det är väl mest dom här unga 
killarna som, deras samtalsämnen (skratt), man tycker det oj, oj, oj, ... 
ni blir nog vuxna ni nån gång också… (Amalia, UMV).

Amalia menar att den låga åldern också påverkar umgänget i den van-
ligtvis mansdominerade arbetsgruppen. Yngre män har andra samtals-
ämnen än något äldre kvinnor och män. Det betyder att det förekommer 



226

Kulturell mångfald är inte detsamma som kulturell pluralism

kommunikationsklyftor i en heterogen arbetsgrupp, men som domineras 
av yngre män. 

[V]i har väldigt duktiga nyanställda, vi har en kille på 19 som vi tog 
in, ganska fantastiskt ansvarsmedveten, duktig, på alla sätt och vis. Sen 
kan vi ha nån som är... närmare 40 som inte bryr sig om nånting. /…/ 
men sammansatt så... tror jag det är viktigt att ha så stor spridning 
man kan ha inom en grupp. Försök att fördela så att man inte bara 
har en grupp med 19-åringar till exempel, det är inte lyckat (Georg, 
UMV).

Georg vill uppenbarligen inte hålla med om att ansvarstagande och 
därmed produktionskvalitet ensidigt skulle vara kopplat till ålder som ett 
gruppfenomen. Det finns yngre som tar stort ansvar och äldre som inte 
vill ta sitt ansvar för produktionen. Däremot kan han uppfattas hålla med 
tidigare informanter i den meningen att en homogent sammansatt grupp 
med låg ålder kan vara olyckligt. Det betyder att även om det finns indivi-
duella variationer så kan dock ålder i vissa fall uppfattas som en relevant 
bakgrundsfaktorer för huruvida arbetet fortlöper och med vilka resultat. 
Dessutom menar Georg att det är viktigt med en stor åldersspridning i en 
arbetsgrupp, men det viktiga är att det ofta förekommande höga arbets-
tempot står i skarp kontrast till en sådan blandad arbetsgrupp. Motsätt-
ningen ligger i hur man ska förmå äldre personer att ta ett jobb med ett 
sådant högt tempo. Alternativt, hur ska man kunna sänka och jämna ut 
arbetstakten över hela arbetsdagen? Svaren på dessa frågor kan sökas ge-
nom att aktualisera frågan varför en blandad grupp skulle vara att föredra?

Det är egentligen individen, men om man ser det i det stora hela så 
är det väl så att dom äldre tar väl mer ansvar, då kanske lika mycket 
beroende på att... att dom yngre tycker att... dom äldre har varit här så 
länge så att dom vet bäst, på nåt vis, att det blir den... att det blir lite 
mentorsskola, dom här dom har jobbat så länge så dom kan ju det här, 
så låt dom ta det här ansvaret, och är det nånting som jag undrar över 
så kan jag ju alltid fråga dom (Patrik, UMV).

Patriks utsaga kan tolkas på två sätt. För det första finns det ett behov 
av att ha äldre personer i organisationen när det gäller att ge råd och att 
förmedla vunna yrkeserfarenheter till yngre och nyanställda. För det an-
dra finns det inget som säger att den person som har mer yrkeserfarenhet 
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måste ha uppnått en viss ålder. Det viktiga är att han eller hon har arbetat 
i organisationen tillräckligt lång tid för att ha förvärvat nödvändiga erfa-
renheter. Man kan då fråga sig vilken ålder som det är önskvärt att man 
har uppnått?

[V]i har försökt att sikta på /…/ det här med åldersfördelning. För att 
stävja det här med att bara slussa in 18, 19, 20 åringar, så har vi för-
sökt att ägna mycket energi åt att hitta människor som är lite äldre, för 
att få då den här balansen i grupperna. Och att få då det här med lite 
ålder och erfarenhet och den som törs dra i handbromsen (Ulf, UMV).

Innebörden av Ulfs utsaga är att det finns många yngre personer i or-
ganisationen. För att skapa en åldersbalans har man försökt att anställa 
personer som är lite äldre och i detta sammanhang är ”lite äldre” detsamma 
som 30-35 år. Men detta innebär att det inte enbart handlar om ålder utan 
också om tidigare arbetslivserfarenhet.

Gärna en som jobbar nån annanstans och söker jobb, så man får ta det 
här med uppsägningstid och det, det har vi haft lite i åtanke men... det 
säger vi inte nej till för det är ingen nackdel… (Ingvar, UMV).

Ingvar antyder att man omvärderat detta med att anställa yngre perso-
ner. Han understryker betydelsen av tidigare arbetslivserfarenheter, vilket 
automatiskt medför att den person som kan komma att rekryteras troligt-
vis inte kan vara särskilt många år under 30. 

Sammanfattningsvis så tycks ens status som arbetskamrat på verk-
stadsgolvet sjunka i direkt produktiva sammanhang i takt med tilltagande 
ålder. Men Patrik vittnar också om att en äldre kollega kan uppfattas som 
en resurs. Det tycks dock vara så att över 30 år, och särskilt över 35 år, 
börjar man att få svårt att hänga med i arbetstempot på de avdelningar där 
man jobbar som hårdast och där det förekommer en mycket låg medelålder. 
Samtidigt kan det hårda arbetstempot ha ett negativt samband med pro-
duktionskvalitet. En arbetsgrupps sammansättning i ålder påverkar också 
umgänget i arbetsgruppen, vilket i sin tur sannolikt har effekt på trivseln 
och känslan av tillhörighet i gruppen. Det finns inget givet samband mel-
lan ålder och ansvarsmedvetenhet, men en alltför homogen grupp, exem-
pelvis med enbart 19-20-åringar, antas vara ofördelaktigt. Det förekommer 
funderingar och förhoppningar om att anställa något äldre personer (=>30 
år) och personer med tidigare arbetslivserfarenhet.
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Skillnader och likheter mellan sjukhuset och 
bilfabriken med avseende på ålder
På sjukhuset anses yngre personer ställa större krav på högre lön än äldre. 
Samtidigt uppfattas de yngre som krävande när det gäller att de äldre ska 
hålla samma arbetstempo som dem själva. Därtill ses yngre doktorer som 
mer mottagliga för de önskemål om administrativa rutiner som kommer 
från omvårdnadspersonalen. Yngre stimulerar också verksamheten genom 
sin iver. Äldre medarbetare anses behövas för att förmedla erfarenheter till 
de yngre. Dessutom tenderar äldre att ha ett större inflytande över verk-
samheten än de yngre.

I bilfabriken dominerar de yngre till antalet på verkstadsgolvet. Det 
medför att arbetstempot är högt, vilket gör att personer som är över 30-
35 år har svårt att hänga med. Dessutom tycks den manliga dominansen 
bland de yngre också prägla de sociala relationerna, vilket gör att särskilt 
kvinnor riskerar hamna utanför det sociala umgänget och de samtalsäm-
nen som förekommer där. I det stora hela har man börjat betrakta alltför 
homogent unga åldersgrupper som problematiska, vilket lett till att man 
försöker att åstadkomma en åldersblandning i enskilda arbetsgrupper.

Likheterna mellan sjukhuset och bilfabriken finns i att unga människor 
föredrar ett högre arbetstempo än äldre. En annan likhet är att man talar 
om att försöka eftersträva en mer spridd åldersblandning för att åstad-
komma ett erfarenhetsutbyte mellan äldre och yngre. Skillnaderna ligger 
främst i att alltför många yngre personer i en grupp kopplas till lägre kva-
litet i bilfabriken, vilket inte alls togs upp på sjukhuset.

Funktionsnedsättning i bilfabriken
I bilfabriken framkom en annan aspekt av mångfald som ursprungligen 
låg utanför syftet med studien men som ändå bör omnämnas. Detta ef-
tersom Sveriges förbud mot diskriminering i arbetslivet omfattar personer 
med funktionsnedsättning (SFS 2008:567). Aspekten är nedsättning, inte 
hinder. I detta fall har det att göra med två olika typer av funktionsned-
sättning; fysisk och psykisk. Syftet är att belysa hur dessa typer av nedsätt-
ning både uppfattas som hinder och möjligheter inom en organisation som 
bilfabrikens.

Dom fördomar som finns egentligen på Volvo, men om dom är särskilt 
relaterat till kvinnor, det törs jag inte säga, men det är just det här 
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att när du får en arbetsskada här, då är det inte roligt att vara kvar 
(Blenda, UMV).

Intervjuare: Man är svag alltså…

Man är svag och arbetsskygg, helst blir man ju klassad som arbetsskygg, 
tror jag att det är. Det hörde man ju mycket när jag jobbade här nere 
när det var nån som fick ett lättare jobb och, och ” ja han hade väl lite 
ont i halsen men...” men du vet det var ju det här att, det var ju mest 
för att man var så himla lat (Blenda, UMV).

Enligt Blenda så uppfattas inte arbetsskador i första hand som någon 
form av nedsättning, utan en strategi för att slippa arbeta. Det betyder att 
det i vissa sammanhang kan förekomma förakt för människor som av olika 
anledningar inte orkar med eller klarar av det stressiga och tunga arbetet 
i bilfabriken. Det finns två risker med en lärandemiljö med ett sådant för-
akt. För det första kan det försvåra möjligheterna att utreda de egentliga 
orsakerna till varför någon inte förmår utföra sina arbetsuppgifter. För det 
andra kan människor välja att inte prata om sina faktiska besvär av rädsla 
för att bli föremål för spott och spe. Båda dessa risker utgör var och en för 
sig hinder för att öka kunskaperna om arbetets påverkan på människo-
kroppen, vilket i sin tur kan hämma utvecklingen av en bättre och skon-
sammare arbetsmiljö. Båda dessa risker regleras i diskrimineringslagen.

Förakt mot arbetsskadade personer kan kopplas till begreppet perspek-
tivfällan, eftersom aktörerna inte tar hänsyn till omgivande faktorer då de 
riktar in sig på personen ifråga. Sådana fall kallas ibland för ”blame the 
victim syndrome”. Det finns dock alternativa förhållningssätt mot perso-
ner med funktionsnedsättning på Volvo.

Funktionsnedsättning i industrin
I detta fall är det frågan om psykisk funktionsnedsättning.

Jag själv är ju kontaktperson privat åt en kille som jobbar här. Och jag 
har ju varit väldigt tydlig med att tala om det eftersom om jag flyttar 
nånstans så följer han med. Jag upplever att i och med att jag signalerar 
tydligt att det här är ett ansvar som jag, jag ser nästan en ära att ha 
hand om den här grabben. Så tror jag att man påverkar andra (Otto, 
UMV).
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Intervjuare: Blir du som hans mentor?

Ja, så fort han har bekymmer så kommer han till mig (Otto, UMV).

Intervjuare: Det här signalerar du, säger du. Kan du ge nåt exempel 
på några signaler som går gentemot produktionsledare eller andra som 
jobbar på golvet?

Ja till exempel den här grabben, han städar här och han är lite psykiskt 
funktionsnedsatt. Jag brukar ju gå förbi honom varje morgon och sätta 
mig ned och prata med honom. Och inte på den här att skämta, utan 
bara höra hur allting är. Och det här har ju alla sett. Och jag upple-
ver att dom [andra] tar ju hand om honom på ett lysande sätt (Otto, 
UMV).

Intervjuare: Signaler är det samma som att du fungerar som en god 
förebild för dom andra…

Ja, precis, absolut. För skulle jag sitta där och retas med honom eller 
nåt, då skickar man signaler… (Otto, UMV).

Det väsentliga i Ottos beskrivning är att han som chef bara genom sitt 
beteende sänder signaler om hur andra medarbetare bör bemöta den be-
rörda personen. Detta visar två mycket betydelsefulla aspekter som kan 
kopplas till idén om mångfald. För det första att det finns både arbets-
uppgifter och intresse för att engagera personer med funktionsnedsättning 
inom industrin. För det andra betydelsen av att chefer föregår med gott 
exempel och på så vis fungerar som förebild för hur andra människor också 
bör bete sig mot en sådan person.

Sammanfattningsvis finns det en lärandemiljö med en form av nedlå-
tenhet mot personer som av ett eller annat kroppsligt skäl upplever att de 
inte kan fortsätta med vissa arbetsuppgifter. Detta torde kunna kopplas 
till de motsättningar som finns i skillnaden mellan ett generellt krav på 
högt arbetstempo. För det andra finns det möjligheter att anställa perso-
ner med funktionsnedsättning inom industrin, men det följs upp med en 
kontaktperson som både kan hjälpa den berörda personen och fungera som 
förebild för övriga medarbetare. I detta fall verkar det dock handla om att 
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en chef har ett privat åtagande, inte något som kan förknippas med före-
taget i sig.
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Möjligheter och hinder för 
kulturell mångfald 
Syftet med detta kapitel är att med utgångspunkt i teoriavsnittet i kapitel 
tre och matris 2 diskutera möjliga utbildningsvetenskapliga, sociologiska 
och socialpsykologiska förklaringar till intervjupersonernas uppfattningar 
om förhållanden på sjukhuset och bilfabriken med hänsyn tagen till kul-
turell mångfald. Med kulturell mångfald menas att arbetsgivare verkar för 
att utifrån jämlika premisser systematiskt och strategiskt optimera kun-
skaper, färdigheter och möjligheter hos individer med varierande sociala 
identiteter och grupptillhörigheter. 

Följande frågor ska besvaras i tur och ordning: Vad finns det för möj-
ligheter och hinder för kulturell mångfald i olika organisatoriska samman-
hang?, Hur kommer olika typer av möjligheter och hinder till uttryck i 
skilda organisatoriska sammanhang? och Vad innebär dessa möjligheter 
och hinder för lärandemiljön i respektive organisation?

Möjligheter och hinder för implementering av kulturell 
mångfald
Det förekommer ett antal betingelser som påverkar verksamheten och per-
sonalen i en arbetsorganisation. Den interna verksamheten både på sjuk-
huset och i bilfabriken påverkas av gemensamma och olikartade yttre fak-
torer. De gemensamma faktorerna hör till arbetsrättsliga regleringar och 
lagar, exempelvis diskrimineringslagen. 

Förutom de gemensamma faktorerna påverkas sjukhuset av regelstyr-
ning via centrala, regionala och kommunala beslut för tilldelning av eko-
nomiska medel. Dessutom har Socialstyrelsen i egenskap av myndighet 
legitimitet att utfärda formella regler som påverkar hur verksamheten ska 
bedrivas och vilken utbildning som krävs för olika befattningshavare. Kon-
sekvensen av detta blir att den övergripande interna verksamheten på sjuk-
huset i första hand präglas av två faktorer; det yttre ekonomiska beroendet 
och att verksamheten är utbildningsgrundad. 

Bilfabriken är, förutom de nämnda gemensamma faktorerna, beroende 
av huvudkontoret då produktionsstyrning och planläggning sker där. Till 
detta kommer att fabriken är konkurrensutsatt. Förutom beroendet av hu-
vudkontoret och marknaden för lastbilshytter, påverkas också den interna 
verksamheten av att bilfabriken är erfarenhetsgrundad. 
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Det yttre ekonomiska beroendet på sjukhuset innebär förekomsten av 
en byråkratisk rutinisering för tilldelning av medel till olika enheter. I de 
fall detta inte kan tillfredsställa de upplevda behoven kan det ge upphov 
till oro och irritation bland personalen vilket till och med kan leda till per-
sonalomsättning. Därför kan det ekonomiska beroendet betraktas som 
en sekundär motsättning mellan produktionen (ekonomin) i centrum och 
missnöje bland personalen respektive förekomsten av personalbrist. Mot 
bakgrund av matris 2 går det att i detta sammanhang tala om både regel-
ryttarskap och social kameleontism (se kap 5).

Utbildningsfaktorn har en intern betydelse, exempelvis ifråga om val 
av verksamhetschef. Denna faktor är sannolikt en bidragande orsak till att 
läkaryrket och därmed vissa chefspositioner har en högre status än andra 
yrken och positioner. Statusskillnaden i termer av latenta konflikter och 
maktrelationer kan i sin tur uppfattas vara en orsak till splittringen mellan 
läkarsidan och omvårdnadssidan. En trolig konsekvens av denna splittring 
är förekomsten av personalomsättning. Även här är förekommer det både 
regelryttarskap och social kameleontism.

När det gäller bilfabriken så tycks det faktum att den är erfarenhets-
grundad ha inneburit att medarbetare i de flesta fall avancerar mot bak-
grund av anställningsår och inte tack vare personlig kompetens. Innebör-
den är maktrelationer baserade på anställningstid i organisationen, inte på 
kompetens. En trolig konsekvens av detta är att många produktionsledare 
haft en auktoritär och patriarkalisk ledarstil som i takt med teknisk och 
organisatorisk utveckling börjat uppfattas som bristfällig. Detta kan tol-
kas som en perspektivfälla som har lett till irritation och missnöje, i första 
hand bland underordnade medarbetare. Resultaten visar att detta lett till 
utvecklingen av så kallade gruppombud. Tanken med dessa har varit att 
gruppombuden skulle lyckas bättre än produktionsledarna med att anpas-
sa organisationen i linje med önskvärda kundstyrande förändringar. Detta 
har inte uppnåtts till fullo. Istället finns det tecken på ett glapp mellan 
produktionsledarens tidigare patriarkaliska ledarroll och gruppombudets 
mer relationsorienterade ledarskap.

Möjligheter för kulturell mångfald på sjukhuset
På Neurocentrum och Hjärtcentrum ligger möjligheterna för realisering av 
kulturell mångfald främst i att centrumbildningarna inneburit en nedbryt-
ning av tidigare ordning. Det samarbete som börjat utvecklas kan komma 
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att bli en konstruktiv sporre för tillvaratagandet av personalens olikartade 
erfarenheter och kompetenser. 

På den Psykiatriska kliniken ligger möjligheter främst i nedbrytningen 
av hierarki och nedtoning av auktoritet. Det decentraliserade ansvaret för 
patienten utgör en annan möjlighet genom att ansvaret lägger en pragma-
tisk grund för utvecklingen av ett gemensamt vårt-tänkande mellan olika 
befattnings- och befogenhetsgrupper. Detta har inneburit utvecklingen av 
ett omfördelat ansvarstagande, men med bibehållna skilda befogenheter 
vid exempelvis ordination. Omfördelningen ligger främst i ett ökat kom-
munikativt utbyte och därmed utvecklat samarbete mellan olika befatt-
ningshavare oavsett rang eller status. Det som pågår på den Psykiatriska 
kliniken bekräftar Giddens (1984) tes om att strukturella regler och resur-
ser inte förutbestämmer aktiviteter inom sociala system. I detta fall rör det 
sig om det som pågår på kliniken i förhållande till sjukhusets övergripande 
struktur. Detta kan uppfattas som en möjlighet för att även andra avdel-
ningar inom sjukhuset skulle kunna överbrygga existerande motsättningar 
som utgör ett hinder för kommunikation och samarbete mellan olika be-
fattnings- och befogenhetsgrupper.

Detta betyder att det finns belägg för förekomsten av liberal individua-
lism och sociabilitet inom samtliga studerade enheter på sjukhuset. Utöver 
detta så kan den Psykiatriska kliniken uppfattas präglas av kollegial sam-
verkan i form av samfällda meningar om praxis inom personalgruppen. 

Generellt finns det belägg för att etniska skillnader accepteras, men 
främst på grund av att det är den enskilda individens erfarenheter som står 
i centrum, inte hans eller hennes ursprung. Konsekvensen blir att man sät-
ter individuella olikheter i fokus, vilket kan leda till att den aktuella indivi-
dens gruppstillhörigheter förbises. Detta kan lika väl medföra betoning på 
anpassning till majoritetsgrupp som till kulturell mångfald. Vilken stra-
tegi som är aktuell avgörs troligtvis av situation, inblandade personer och 
praktiska skäl. Möjligheten ligger dock i att man vidgar perspektivet på 
den enskilda individen genom att komplettera individperspektivet med att 
placera in henne eller honom i dennes sociala sammanhang. Det förekom-
mer ett par exempel på att så har skett. Ett exempel gällde en person med 
utländskt ursprung som särskilt anställdes för att ge invandrade patienter/
klienter ett passande bemötande. Ett annat gällde en gränsdragning för 
sociala relationer mellan infödda och utlandsfödda medarbetare. Det finns 
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däremot inga belägg för att man skulle praktisera en mer systematiserad 
organisering av kulturell mångfald med avseende på kulturellt ursprung.

Datamaterialet visar också att det finns flera möjligheter när det gäller 
att systematisera mångfalden mellan kvinnor och män. Dessa möjligheter 
ligger i att det finns en samlad kunskap om skillnader mellan kvinnor och 
män, samt hur kvinnor och män kan neutralisera varandras tillkortakom-
manden. Närvaron av män kan tona ner kvinnors tendens till att prata om 
varandra istället för verksamheten. Män kan också bidra med inriktning 
på sakfrågan i en diskussion eller ett samtal. Kvinnliga doktorer kan bi-
dra med insikter om helheten i vårdavdelningars system, vilket kan leda 
till förbättrade relationer mellan läkare och sköterskor. Kombinationen av 
dessa kvinnliga och manliga egenskaper tycks, enligt informanterna, leda 
till ökad effektivitet och förbättrat samarbetsklimat. 

Analysen av ålderns betydelse visar att det finns en medvetenhet om 
skillnader mellan äldre och yngre läkares lyhördhet för gällande regler på 
vårdavdelningen. Avdelningschefer har också noterat att yngre medarbeta-
re kan utgöra en stimulerande effekt för arbetstempot, detta i kombination 
med att äldre medarbetare kan bidra med yrkeskunskaper. Det betyder att 
det finns en rad möjligheter att ta tillvara på för organisationen. Poängen 
är dock att göra det möjligt för äldre och yngre medarbetare att arbeta 
tillsammans så att de yngre kan få del av de äldres yrkeserfarenheter, sam-
tidigt som de yngre kan sprida lite nytänd entusiasm bland de äldre. 

Möjligheter för kulturell mångfald i bilfabriken
Det finns få tecken som tyder på att man i bilfabriken eftersträvar kulturell 
mångfald med avseende på både ursprung och kön. Det råder dock ingen 
tvekan om att kvinnor både behövs och uppskattas inom bilfabriken. De 
anses noggranna och bidrar till en hög kvalitet i produktionen och att det 
utvecklas goda relationer inom de arbetsgrupper de ingår i. 

En annan möjlig öppning för kulturell mångfald ligger i upptäckten av 
tillkortakommanden hos homogent unga åldersgrupper. Denna upptäckt 
har inneburit att man eftersträvar en mer åldersblandad arbetsstyrka, jäm-
fört med tidigare. Denna insikt ryms inom ramen för kombinationen av 
begreppen liberal individualism och kollegial samverkan.

Ytterligare en öppning för kulturell mångfald hänger samman med fö-
rekomsten av psykiskt funktionsnedsatta i arbetsstyrkan. En konsekvens 
av och en förutsättning för detta är att det finns chefer som är beredda på 
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att ta på sig ett personligt ansvar och på så vis föregå med gott exempel 
för hur sådana personer bör bemötas. I det aktuella exemplet tycks detta 
vara kopplat till en viss ledares personliga ambitioner, men om detta skulle 
vara ett initiativ för organisationen skulle det aktualisera giltigheten hos 
begreppen liberal individualism och sociabilitet.

Hinder för kulturell mångfald på sjukhuset 
Analysen av olika avdelningar på sjukhuset visar att det finns både följ-
samhet med och avvikelser från den övergripande ordningen. Detta gör 
begreppet ”latenta konflikter” relevant. På Neurocentrum visar sig följ-
samheten genom förekomsten av en tröghet gentemot organisatoriska för-
ändringar och svårigheten att tillfredsställa behovet av fler lokaler. Båda 
dessa sidor kan uppfattas som förorsakade av byråkratiska rutiner. Med-
arbetare på Hjärtcentrum understryker splittringen mellan läkarsidan och 
omvårdnadssidan genom att det verkar förekomma ett hierarkiskt glapp 
mellan läkare och sköterskor. Men det betyder inte att sköterskor i alla lä-
gen följer hierarkins tågordning, ibland tar man saken i egna händer, så att 
säga. Detta styrker Giddens (1984) tes om att social struktur inte behöver 
förutbestämma social aktivitet eller enskilda handlingar. 

På både Neurocentrum och Hjärtcentrum framkommer ytterligare en 
motsättning, som ligger i att omvårdnadssidans chefer upplever att de inte 
har någon att tala med inom organisationen som kan erbjuda dem stöd 
och förståelse för ledarskapets dilemman. Även denna motsättning kan 
sannolikt härledas ur maktrelationen och splittringen mellan läkare- och 
omvårdnadssidan.

Det mest grundläggande hindret för kulturell mångfald med avseende 
på ursprung är att enbart fyra procent av arbetsstyrkan är av utländskt 
ursprung (Augustsson, 2000). Konsekvensen blir att få personer överväger 
nödvändigheten av att reflektera i termer av etniskt präglade ömsesidiga 
hänsynstaganden mellan infödda och utlandsfödda svenskar, eller svensk-
ar med någon form av utländskt ursprung. Istället har man i de flesta fall 
utvecklat ett individperspektiv som innebär att enskilda individer inte för-
stås mot bakgrund av sina kulturella, etniska eller religiösa referensgrup-
per. Detta riskerar leda till att man hamnar i perspektivfällan som kan 
komma till uttryck genom att man bedömer den enskilda individen utan 
hänsyn till de normer och värden som präglat dennes uppväxt. Det kan i 
sin tur leda till att man inte lyckas etablera en kontakt mellan varandra, 
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vilket sannolikt bidrar till att man undviker eller uppträder likgiltigt inför 
varandras unika personligheter istället för att informera sig om dessa. 

När det gäller kön är snedfördelningen av män och kvinnor i organisa-
tionens maktstruktur en av de mest fundamentala aspekterna (Augusts-
son, 2000). Detta kan förmodligen härledas ur splittringen mellan läkar- 
och omvårdnadssidan. Kvinnors mer utbredda underordnade ställning i 
maktstrukturen kan uppfattas som en bidragande orsak till att de riskerar 
att gå in i både perspektiv- och rättvisefällan, den förra leder i detta fall 
sannolikt till den senare (se Kanter, 1977). Utsagor om manliga läkare och 
vissa manliga sköterskor visar att de har tendenser till att tänka utifrån jag-
centrerade och situationsinriktade behov, utan hänsyn till konsekvenserna 
för övrig sjukvårdspersonal (jmf Lynch, 1997a i kap 1 ovan). Det förekom-
mer också exempel på där man bortser ifrån att kvinnor och män kan vara 
olika i vissa avseenden. Konsekvensen blir att man föreställer sig att man 
behandlar kvinnor och män lika, vilket sannolikt inte är fallet.

Ifråga om ålder framkommer det ett antal skillnader mellan äldre och 
yngre som kan innebära hinder för ett fruktbart samarbete. Yngre anses 
vara mer fokuserade på inkomsten, ha ett högre arbetstempo och att vara 
mer förändringsbenägna. Äldre uppfattas vara mer intresserade av arbetets 
innehåll, lägger större vikt på överföring av tyst kunskap, exempelvis från 
erfaren till oerfaren sköterska, samtidigt som de tycks ha ett större infly-
tande i organisationen än yngre. 

Hinder för kulturell mångfald i bilfabriken
De olika avdelningarna i bilfabriken karaktäriseras delvis av en annan typ 
av problem än vad som gäller på sjukhuset. På karossavdelningen finns det 
framför allt en typ av motsättningar och två typer av konflikter. Motsätt-
ningen gäller skillnaden mellan produktionstempo och individuella behov 
inom arbetsgruppen. Detta innebär att det kan förekomma kritik mot 
personer som inte håller ett tillräckligt högt arbetstempo. Motsättningen 
kan komma till uttryck via konflikten mellan personer som vill ha ett högt 
arbetstempo och den/de som inte håller detta tempo, vilket i likhet med 
sjukhuset även sannolikt är åldersrelaterat. Denna konflikt kan aktualisera 
innebörderna av begreppen perspektivfällan och rättvisefällan. Den andra 
konflikten som snarare kan uppfattas som potentiell än reell är kopplad 
till att ledare ställer sig frågande inför hur man ska hantera arbetsgrupper 
som fungerar bra, men som ger uttryck för fördomsfulla och stereotypiska 
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resonemang om kvinnor och personer med utländskt ursprung. Denna 
blandning av social kameleontism och asketism ger upphov till osakliga 
konflikter.

I likhet med sjukhuset utgör den låga andelen personer med utländskt 
ursprung i bilfabriken (3,9 procent) det största hindret för kulturell mång-
fald med avseende på ursprung (Augustsson, 2000). Ett skäl till detta kan 
vara förekomsten av ett motstånd inför att anställa personer som inte be-
härskar svenska språket samt normer och värden som anses vara typiska 
för Sverige. De argument som förs fram är att såväl arbetsföreskrifter som 
social interaktion i arbetsgrupper kräver anpassning till svenska omstän-
digheter och villkor. Ett annat skäl kan vara att man är intensivt inrik-
tad på att utveckla självständiga arbetsgrupper, vilket antagligen medfört 
att man sökt efter särskilt verbala och pådrivande individer. Båda dessa 
skäl leder sannolikt till att infödda svenskar väljs framför personer med 
utländskt ursprung. 

När det gäller kön utgör förmodligen den låga andelen kvinnor i bil-
fabriken (8,7 procent) det huvudsakliga hindret för kulturell mångfald 
med avseende på kön. Detta betyder att bilfabriken är en utpräglad man-
lig värld. En konsekvens av majoriteten män i bilfabriken är att kvinnor 
känner sig ensamma och ibland kan uppleva en oönskad sexuell laddning 
i mötet med vissa män. Anledningen till det senare är troligtvis dels att 
vissa män sänder ut diffusa sexuella laddningar, dels att den låga andelen 
kvinnor bidrar till att sådana subtila laddningar, som det är frågan om i 
detta fall, aldrig kommer upp till diskussion. Innebörden blir att det finns 
män som både ger sig själva och tillåts av andra att ha tolkningsföreträde 
ifråga om acceptabla och oacceptabla icke verbala signaler gentemot kvinn-
liga arbetskamrater. Resultatet blir att kvinnor som känner sig illa berörda 
inte vågar protestera högljutt. En annan konsekvens är förekomsten av en 
olikartad behandling av män och kvinnor. I detta sammanhang tycks så-
väl kvinnor som män uppleva att kvinnor favoriseras på så vis att de blir 
mjukare och vänligare bemötta av sina chefer. Ytterligare en konsekvens 
är att det tycks föreligga ett behov av att uppgradera kvinnors värde som 
jämlika medarbetare, detta för att manliga arbetskamrater ska få möjlighet 
att upptäcka den kompetens och de erfarenheter som många kvinnor har 
samlat på sig.

Ifråga om ålder så tycks verkstadsgolvet i bilfabriken framför allt vara 
de yngres domän. Konsekvenserna av detta är en stark inriktning mot att 
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i första hand tjäna tid och pengar, vilket leder till att man håller ett högt 
arbetstempo, som i sin tur riskerar medföra att man i vissa lägen bortser 
från att prioritera kvaliteten. Det senare kan också knytas till ett könsper-
spektiv, där kvinnor betraktas som noggrannare än män.

Bilfabriken skiljer sig från sjukhuset på så vis att det också framkom-
mer synpunkter om funktionsnedsättning. Den synpunkt som kan kopp-
las till hinder går ut på att det tycks förekomma en form av nedvärdering av 
personer som drabbats av en arbetsskada. Detta betyder att man sannolikt 
skyller offret för arbetsskadan istället för arbetsmiljön, vilket torde vara en 
olycklig omständighet. 

Framträdande formella och informella lärandemiljöer 
på sjukhuset och i bilfabriken
Samtidens syn på individ och samhälle kan beskrivas som ett tydliggöran-
de av den enskilde individen i kombination med reflexivitet och ett ambi-
valent (osäkert) förhållande mellan gamla tryggheter och nya ordningar. 
Utifrån ett arbetsorganisatoriskt perspektiv betyder detta att varje enskild 
medarbetare ställs inför ansvarstagandet av komplexa relationer mellan sig 
själv och sin sociala omgivning. Följden blir ett blottläggande av enskilda 
enheter, det vill säga individer och grupper av olika slag. Komplexiteten 
omfattar både en individuationsprocess och ett förhållande till den andre. 

Det är denna komplexitet som ligger till grund för de lärandemiljöer 
som analyseras i denna studie. Av kapitel 1 framgår att en lärandemiljö 
omfattar: sammanhang för visst lärande, delade eller dominerande vär-
deringar inom sammanhanget ifråga och värderingar, kunskaper och fär-
digheter som är en del av den utvecklade kompetensen i lärandet. De två 
första, sammanhang och värderingar, diskuteras nedan. Enligt Svensson 
(2005) kan man förvänta sig att det utöver formellt lärande även förekom-
mer ett informellt lärande, eller som han också benämner det, ett dolt lä-
rande. 

Individuationsprocessen handlar här om förhållandet mellan den gam-
la tryggheten i termer av centralisering och den nya ordningen i form av 
decentralisering. Övergången från en centralisering till en decentralisering 
medför sannolikt ett visst mått av osäkerhet och kanske till och med ”ta-
fatthet” bland berörda medarbetare. 

Förhållandet till den andre handlar om inkludering, segregering och 
exkludering i förhållandet mellan medlemmar i minoritetsgrupper och 
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majoritetsgruppen. Inkludering, segregering och exkludering kan komma 
till uttryck med avseende på tre olika lärandemiljöer: verksamheten i stort, 
den enskilda arbetsenheten och/eller den enskilda arbetsgruppen. Detta 
aktualiserar identifikationen av tre olika dimensioner, nämligen den funk-
tionella, den sociala och den psykologiska.

Det viktiga med dessa dimensioner är att man kan vara inkluderad i 
den ena, men inte i någon av de övriga. Funktionell inkludering innebär att 
man deltar i arbetet under motsvarande premisser som övriga medarbetare. 
Social inkludering står för att man deltar i arbetsstyrkans/arbetsgruppens 
sociala nätverk på ett såväl jämlikt som jämställt sätt. Psykologisk inklu-
dering betyder att ens personlighet, åsikter och utförande av arbetet blir 
bekräftat och accepterat. Segregering innebär i samtliga dimensioner att 
det finns ett särskiljande mellan minoritets- och majoritetsgruppsmedlem-
mar. Exkludering inom samtliga dimensioner är inkluderingens motsats.

De aspekter som kan ligga till grund för inkludering, segregering eller 
exkludering vidgas i detta sammanhang från att enbart gälla etnicitet till 
att även omfatta kön, ålder och funktionsnedsättning. Det är mot denna 
bakgrund som lärandemiljöerna i respektive organisation är intressanta att 
diskutera.

Inkluderande lärandemiljöer
Det förekommer en tydlig formell funktionell inkludering inom både sjuk-
huset och bilfabriken, som innebär att var och en deltar i arbetet under 
motsvarande premisser som övriga medarbetare. I bilfabriken visar sig det 
bland annat i en allmän strävan efter att skapa en gemensam grund bland 
ledare. Ett led i detta är ambitionen att utveckla en tydlig integration av 
arbetsgrupper och dessas medlemmar. På sjukhuset försöker man utveck-
la en lärandemiljö som innefattar ett ledarskap som ska uppmärksamma 
individen, dennes behov och funderingar på eventuell vidareutveckling. I 
bilfabriken förekommer något motsvarande men som kommer till uttryck 
via ett delegerat ansvar till gruppombuden att leda och hålla samman ar-
betsgrupperna. I bilfabriken visar sig även en viss form av uppskattning av 
en kulturellt blandad arbetsstyrka.

När det gäller dold social inkludering, det vill säga deltagande i arbets-
styrkans/arbetsgruppens sociala nätverk på ett såväl jämlikt som jämställt 
sätt, så märks det särskilt i bilfabriken. Där finns en lärandemiljö som un-
derförstått, det vill säga dolt, lyfter fram social likhet som en avgörande 
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faktor för kamratskapet i arbetsgruppen. Förklaringen ligger i att den lik-
heten fungerar som en kompensation för att arbetet ofta upplevs som trå-
kigt. En lättsam och oproblematisk social samvaro kan därför fungera som 
en angenäm stimulans.

Segregerande lärandemiljöer
Formell funktionell segregering handlar om åtskillnader i arbetet med av-
seende på en eller annan aspekt, exempelvis kön, etnicitet eller ålder. Det 
som är särskilt framträdande på sjukhuset är splittringen mellan den medi-
cinska sidan och omvårdnadssidan. Den för med sig en framträdande bris-
tande kommunikation mellan läkare och sköterskor.

Den dolda funktionella segregering som visar sig på sjukhuset är att 
språksvårigheter bland personal som anlitas via den centrala personalpoo-
len riskerar att väcka oro och otrygghet huruvida personen kommer att 
klara eller inte klara av att sköta sina arbetsuppgifter. Detta riskerar att 
leda till att vissa personer inte kommer in på avdelningen. Utöver detta 
förekommer det en skillnad i makt mellan de äldre och de yngre medarbe-
tarna i organisationen. De äldre, som arbetat längst men för den skull inte 
är äldst i kronologiskt avseende, har vanligen mest inflytande. I bilfabriken 
förekommer det andra typer av dold funktionell segregering. För det första 
finns det tydliga inslag av fördomar bland infödda svenskar som för med 
sig en distans mellan infödda och utlandsfödda personer. Det förekommer 
även jämförelser med den fiktiva kategorin ”medelsvensson”. Jämförelsen 
innehåller en förväntan om social och språklig svensk etnisk homogenitet.

Formell social segregering handlar om en åtskillnad av arbetsstyrkans/
arbetsgruppens sociala nätverk med avseende på en eller annan aspekt, 
exempelvis kön, etnicitet och ålder. I bilfabriken märks det framför allt 
genom arbetsledarens bemötande av män jämfört med deras bemötande av 
kvinnor. Männen blir inte lika vänligt bemötta som kvinnorna. Detta kan 
uppfattas bekräfta förekomsten av en könsdiskriminering som går ut på att 
ledare uppträder mer artigt mot kvinnliga än mot manliga medarbetare. 
Det betyder att båda grupperna särbehandlas, fast på olikartade sätt.

På sjukhuset framkommer likartade tendenser i bemötande av kvinnor 
respektive män, men där är det snarare frågan om dold social segregering. 
Det finns belägg för att avdelningschefer på sjukhuset använder sig av olika 
strategier för närmanden till kvinnor respektive till män. Män behandlas 
rakt och tydligt, medan kvinnor behandlas mer försiktigt, nästintill lir-
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kande. Till detta kommer att man både på sjukhuset och i bilfabriken talar 
om kvinnor och män på olika sätt. På sjukhuset uppfattas kvinnor som svå-
rare att ha att göra med än män. I bilfabriken uppskattas kvinnors sociala 
kompetens medan man ser på män i mer ofördelaktig mening.

Den dolda psykologiska segregeringen skiljer på personer/personlighe-
ter med avseende på en eller annan aspekt, exempelvis kön, etnicitet och 
ålder. Eftersom man i bilfabriken använder sig av den fiktiva kategorin 
”medelsvensson” som referens i förhållande till personer med utländskt 
ursprung kan detta tolkas som att man söker efter skillnader och likhe-
ter mellan infödda svenskar och utlandsfödda. Innebörden är att infödda 
svenskars psykologiska närhet till utlandsfödda är minimal eller i värsta 
fall obefintlig.

Exkluderande lärandemiljöer
Den formella funktionella exkluderingen visar sig som en utestängning 
från motsvarande premisser som gäller för övriga medarbetare i arbetet. 
I bilfabriken handlar det om arbetstempo. Detta visar sig genom påbudet: 
Häng med i arbetstempot eller byt grupp! Det betyder att gruppens pre-
stationsnorm gäller för samtliga oavsett ålder och kön. En annan aspekt 
som är kopplad till detta är föraktet för arbetsskador. Oavsett orsak till en 
skadas uppkomst talas det om den som en strategi för att slippa arbeta, inte 
som ett resultat av det ofta stressiga och tunga arbetet.

Den dolda funktionella exkluderingen visar sig på flera olika sätt både 
på sjukhuset och i bilfabriken. På sjukhuset handlar det i första hand om 
att lärandemiljön starkt präglas av den splittrade relationen mellan läkare 
och sjuksköterskor, och där sköterskorna drar det kortaste strået. I bil-
fabriken handlar det om flera saker. En är att det finns risk för att man 
inte räknar med personer från vissa nationalitetsgrupper som potentiella 
medarbetare. I detta fall är det frågan om enskilda individer som kommer 
från Centralasien. Till detta kommer uppfattningar om att man generellt 
föredrar infödda personer i arbetsstyrkan. 

När det gäller den dolda sociala exkluderingen riskerar kombinationen 
av den dominerande unga manliga arbetsstyrkan och det höga arbetstem-
pot att stänga ute kvinnor från det sociala umgänget och de samtalsämnen 
som förekommer där.

I detta sammanhang finns det även en dold psykologisk exkludering i 
bilfabriken, det vill säga utestängning från personlig bekräftelse och ac-
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ceptans för ens personlighet, åsikter och utförande av arbetsuppgifterna. 
Exkluderingen rör kvinnor och går ut på att inte bli bekräftad som jämlik 
person. Istället finns det män som överför en subtil sexuell laddning som 
är mycket svåra att peka på. 

Sammanfattningsvis visar ovanstående återkoppling till resultaten 
på en komplex sammansättning av olika dimensioner av lärandemiljöer. 
Komplexiteten ligger i att förhållandena på sjukhuset och i bilfabriken inte 
kan beskrivas på ett entydigt sätt, det vill säga antingen inkluderande, seg-
regerande eller exkluderande. Istället så är de både och. I vissa organisa-
toriska sammanhang förekommer det formell inkludering i kombination 
med dold nedvärdering av den ena eller den andra parten. I andra sam-
manhang pågår det formell exkludering av icke högpresterade individer i 
kombination med dold exkludering av personlig bekräftelse. Det betyder 
att kulturell pluralism är enbart det lilla första steget mot kulturell mång-
fald. Efter uppnådd blandning återstår ett omfattande strategiskt arbete 
med att skapa konstruktiva lärandemiljöer för kulturell mångfald.

Uttryck för olika typer av möjligheter och hinder till 
kulturell mångfald
Denna rapport visar att när den enskilde individen kommer till arbets-
platsen träder han eller hon in i enskilda aktiviteter inom ramen för olika 
sociala processer. Inom ramen för dessa lärandemiljöer pågår både möjlig-
görande och hindrande aspekter för kulturell mångfald. Möjliggörande as-
pekter underlättar och kanske till och med smörjer de sociala relationerna. 
Detta sker via tillgång till goda förutsättningar, personliga samtal, delade 
perspektiv och samfällda meningar. I generell mening betyder dessa typer 
av aspekter att människor erbjuds någorlunda tydliga ramar att hålla sig 
inom. Utöver detta så stödjer de konstruktionen av en fokus på organisa-
tionens mål och medel. Detta gör det möjligt att hantera konflikter som 
för tillfället är externa och av låg praktisk betydelse, exempelvis i termer av 
ojämlika maktrelationer. 

Under redovisningen av empiriska data har giltigheten för fyra grund-
läggande begrepp upptäckts vilka samtliga refererar till hinder för kultu-
rell mångfald; latenta konflikter, perspektivfällan, rättvisefällan och osak-
liga konflikter. Begreppen kan uppfattas vara giltiga i olika lärandemiljöer, 
särskilt på organisationsnivån, men även för arbetsstyrkan samt inom och 
mellan arbetsgrupper. De kan vara giltiga såväl isolerat som i samverkan 
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med varandra. Innebörden av latenta konflikter är förekomsten av ojämlik-
heter, snedvridna maktrelationer, aversioner, främlingskap inför varandra 
och avståndstagande men dessa kommer vanligen inte till uttryck. Detta 
hindrar dock inte att konflikterna kan blossa upp om relationerna mellan 
parterna förtätas. När detta sker aktualiseras hindrande aspekter bland 
annat i termer av perspektivfällan, rättvisefällan och osakliga konflikter.

De hindrande aspekterna ger upphov till avbrott i de sociala relatio-
nerna. Sådana avbrott kan bland annat uppstå på grund av att människor 
blir osäkra över vilka ramar som gäller i det aktuella sammanhanget. Osä-
kerheten kan föra med sig en kraftig betoning på gällande regler, villkorslös 
social anpassning, likgiltighet och/eller självförsakelse. Avbrott av denna 
typ riskerar att resultera i en tappad eller förlorad koncentration på den 
gemensamma grunden. I och med att människor förlorar sin delade upp-
märksamhet riskerar latenta konflikter att övergå i öppna eller, som ofta 
sker på sjukhuset och i bilfabriken, i osakliga konflikter. Osakliga kon-
flikter för med sig ett bortseende från den gemensamma grunden och ett 
ensidigt intresse för egna eller andras omständigheter. Osakliga konflikter 
innebär att inblandade personer missar att hålla fast vid sakfrågan i en 
diskussion eller en dispyt. Istället för att betona det som förenar eller det 
som individer eller grupper delar så ställs den ene individen eller gruppen 
mot den andre.

På sjukhuset har detta visat sig på två sätt bland vissa individer; som en 
perspektivfälla och som en rättvisefälla. Perspektivfällan har att göra med 
att människor enbart ser till det som finns eller förekommer omedelbart 
omkring dem i anslutning till dem själva eller de egna arbetsbetingelserna. 
Fällan ligger i att man försummar det större omgivande sammanhang som 
man själv eller den egna arbetsenheten både är en del av och är beroende 
av. Rättvisefällan kan uppfattas som en variant av perspektivfällan. Skill-
naden ligger i att begreppet understryker förekomsten av tendenser till 
konservering av det konkreta man har eller det man socialt sett upplever 
sig kunna kontrollera. Därför föreligger det en betoning på det som är lika 
eller likartat för samtliga inblandade. Innebörden av detta är att det finns 
tendenser till ett starkt motstånd till olikhet, det vill säga till grunden för 
förändring. 

En kombination av hindrande aspekter kan illustreras med det som i 
rapporten framkommer om löneskillnader mellan sjuksköterskor och lä-
kare. Om man uppfattar att det rör sig om en latent konflikt som kom-



245

Möjligheter och hinder för kulturell mångfald

mer till uttryck under utvecklingssamtal eller i en avtalsrörelse så innebär 
perspektivfällan att a) en av parterna enbart tittar på löneskillnader inom 
den egna gruppen, b) gör anspråk på att lönerna ska vara lika inom den 
egna gruppen, samt c) ger uttryck för orättvisor i termer av person- eller 
individorienterade karaktäristika. Sammantaget medför detta att man 
inte diskuterar rimligheten i existerande löneskillnader mellan läkare och 
sköterskor. Istället kommer missnöjet att handla om det som gäller inom 
ramen för den egna gruppen, i detta fall sköterskorna. 

Det gemensamma för dessa hinder och som också påverkar möjlighe-
terna till kulturell mångfald är avsaknaden av hänsyn till maktrelationer 
och en systematisk och strategisk hantering av den gemensamma grunden. 
Det är orättvist att dra slutsatsen att hindren för kulturell mångfald härs-
kar medan möjligheterna är på undantag. Så är det inte. Det som däremot 
saknas är tydliggörandet av en gemensam grund, exempelvis i termer av 
att leda via kultur (Watson, 2001). Innebörden av detta är att ledning är 
organisering, det vill säga att ”’dra samman saker som längs en allmän in-
riktning för med sig långsiktig överlevnad för organisationen’” (Watson, 
2001:33). Detta betyder att organisationen inte ska uppfattas som ett ob-
jekt eller ett ting som mer eller mindre lever sitt eget liv. I stället är or-
ganisationen en produkt, vilket refererar till ”det mönster som uppfattas 
utvecklas över tid i takt med att vidtagna åtgärder gör det möjligt för orga-
nisationen att fortsätta i framtiden” (op.cit:87). Teoretiskt refererar detta 
till Giddens (1984) begrepp ”strukturers dualitet” som beskriver hur so-
ciala system och social struktur hänger ihop (se kapitel 2 ovan). 

Innebörden av att leda med kultur är att organisationsstrukturer inte 
kan leva sina egna liv oberoende av mänskliga aktiviteter. Detta på grund 
av att de är beroende av att ledares proaktiva förhållningssätt aktualiseras. 
Organisationsstrukturer behöver både konstrueras och vidmakthållas. 
Det betyder att de ”system eller strukturer som ledare har etablerat i sin or-
ganisation och hur ’rationellt’ de än har fungerat, så kommer de [systemen 
och strukturerna] att bli utsatta för förfall” (Watson, 2001:138f). Detta 
beror nödvändigtvis inte på att något går fel utan på att människor för med 
sig sina ”personliga eller sektionella intressen, använder sig av sina självför-
svarande strategier och prioriteringar, och tolkar sina instruktioner i ljuset 
av en inadekvat förståelse för vad som karaktäriserar mänskliga insatser 
vid kommunikation”, det vill säga använder sig av olika typer av hinder för 
kulturell mångfald (Watson, 2001:139). Därför är det värdefullt att räkna 
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med att människor ofta, dock inte alltid, är oförmögna att överge sina per-
sonliga perspektiv. Detta är en viktig insikt att ta i beaktande.

Sammanfattningsvis går det dra slutsatsen att det på både sjukhuset 
och i bilfabriken framför allt saknas en systematisk och strategisk insikt 
om betydelsen av en god lärandemiljö som stimulerar en växling mellan in-
dividens personliga och sociala identiteter. För att lyckas med detta behövs 
ett strategiskt tänkande som placerar individen i historiska, samtida och 
eventuellt framtida sociala sammanhang, det vill säga inte enbart identifie-
rar individen i gruppen, utan även erkänner gruppen i individen. Kort sagt: 
Kulturell mångfald är inte detsamma som social och kulturell pluralism, 
utan det behövs en utifrån jämlika premisser systematisk och strategisk 
organisering av individer från olika identitetsgrupper.

Resultatet från denna rapport uppmärksammar behov av olika infalls-
vinklar på framtida forskning. Närmast till hands är att studera hur ledare 
av olika slag gör för att stävja ovan beskrivna hindrande aspekter. Hanterar 
ledare människors reaktioner på ojämlika maktrelationer och på osakliga 
konflikter utifrån en eventuell gemensam grund? Om så, hur går det till?



247

Referenser

Referenser
Alvesson, M., & Willmott, H. (2002). ”Identity regulation as organizational 

control: Producing the appropriate individual”. Journal of Management Stud-
ies, 39(5), 619-644.

Augustsson, G. (1996) Etniska relationer i arbetslivet – Teknik, arbetsorganisation 
och etnisk diskriminering i svensk bilindustri. Akademiska avhandlingar vid 
Sociologiska institutionen, Umeå universitet, nr 3.

Augustsson, G. (2009) “A conceptual bridge between relations of power and social 
identification in intergroup relations”. I Neergaard, A (ed) European Perspectives 
on Exclusion and Subordination: The Political Economy of Migration. Maas-
tricht: Shaker Publishing.

Augustsson, G. (2000) Kulturell mångfald på svensk arbetsmarknad - En jäm-
förande studie av personalstatistik och ett enkätmaterial från ett sjukhus och en 
bilfabrik. Umeå: Sociologiska institutionen, Umeå universitet.

Augustsson, G. (2001) ”Cultural Diversity and Groups Within the Individual”. 
I Essemyr, M., ed. Diversity in Work Organizations. SALTSA – Joint Pro-
gramme for Working Life Research in Europé. The National Institute for 
Working Life and The Swedish Trade Unions in Co-operation. Stockholm: 
The National Institute for Working Life.

Bauman, Z. (1989) Auschwitz och det moderna samhället. Göteborg: Daidalos.

Beck, U. (1994) ”The Reinvention of Politics: Towards a Theory of Reflexive 
Modernization”. I Beck, U., Giddens, A. och Lash, S. Reflexive Moderniza-
tion – Politics, Tradition and Aesthetics in the Modern Social Order. Oxford: 
Polity Press.

Beck, U., Giddens, A. och Lash, S. (1994) Reflexive Modernization – Politics, 
Tradition and Aesthetics in the Modern Social Order. Oxford: Polity Press.

Becker, H. S. (1982) “Culture: A Sociological View”. The Yale Review, 71:513-
527.

Benne, K. D. och Sheats, P. (1948) ”Functional Roles of Group Members”. Jour-
nal of Social Issues, 4 (2):41-49.

Berg Sørensen, T. (1988) Fænomenologisk mikrosociologi – Interview- og samtals-
analyse 1. Århus: Forlaget Gestus.

Berg, G. (1999) ”Skolan i perspektivet av andra organisationer”. I Berg, G. 
Skolkultur – nyckeln till skolans utveckling. Stockholm: Gothia.



248

Kulturell mångfald är inte detsamma som kulturell pluralism

Beronius, M. (1986) Den disciplinära maktens organisering – Om makt och arbets-
organisation. Lund: Arkiv avhandlingsserie.

Cox, Jr, T (1991) ”The Multicultural Organization”. Academy of Management 
Executive, Vol 5, No 2:34-47.

Cox, T, Jr. (1994) Cultural Diversity in Organizations – Theory, Research & Prac-
tice. San Francisco, California: Berrett-Koehler Publishers.

Denzin, N. K. (1992) Symbolic Interactionism and Cultural Studies. Oxford: 
Blackwell, Oxford.

Docherty, P. (1996) Läroriket – vägar och vägval i en lärande organisation. Solna: 
Arbetslivsinstitutet.

Ellström, P-E. (1992) Kompetens, utbildning och lärande i arbetslivet. Stockholm: 
Publica.

Ellström, P-E. och Hultman, G. (2004) ”Avslutande reflektioner och slutsatser”. 
I Ellström, P-E. & Hultman, G., red, Lärande och förändring i organisationer. 
Om pedagogik i arbetslivet. Lund: Studentlitteratur.

Ellström, P-E., Löfberg, A. och Svensson, L. (2005) ”Pedagogik i arbetslivet. Ett 
historiskt perspektiv”. Pedagogisk forskning i Sverige, 10, nr 3/4: 162-181.

From, J. och Holmgren, C. (2000) ”Hermeneutik och pedagogik”. Nordisk Peda-
gogik, 20:219–229.

Fromm, E. (1993/1943) Flykten från friheten. Stockholm: Natur och kultur.

Giddens, A. (1984) The Constitution of Society – Outline of the Theory of Structura-
tion. Berkely: University of California Press.

Giddens, A. (1994a) ”Living in a Post-Traditional Society”. I Beck, U., Giddens, 
A. och Lash, S. Reflexive Modernization – Politics, Tradition and Aesthetics in 
the Modern Social Order. Oxford: Polity Press.

Giddens, A. (1994b) Beyond Left and Right. Oxford: Polity Press.

Henderson, G. (1994) Cultural Diversity in the Workplace – Issues and Strategies. 
Westport, Connecticut: Praeger.

Herbst, P. G. (1971), red, Demokratiseringsprocessen i arbeidslivet. Oslo: Universi-
tetsforlaget.

Herriot, P. och Pemberton, C. (1995) Competitive Advantage Through Diversity – 
Organizational Learning from Difference. Sage Publications.



249

Referenser

Hochschild, A. R. (1983) The Managed Heart – Commercialization of Human 
Feeling. Berkely: University of California Press.

Holvino, E. och Kamp, A. (2009) “Diversity management: Are we moving in the 
right direction? Reflections from both sides of the North Atlantic”. Scandina-
vian Journal of Management, 25:395-403.

Hopkins, W. E. (1997) Ethical Dimensions of Diversity. Thousand Oaks, Califor-
nia: Sage Publications.

Horwitz, F. M., Bowmaker-Falconer, A. och Searll, P. (1995) “Employment 
Equity, Human Resource Development and Institution Building in South 
Africa”. The International Journal of Human Resource Management, 6:3, Sep-
tember 1995:671-685.

Illeris, K. (2009) ”Competence, learning and education: how can competences be 
learned, and how can they be developed in formal education?” I International 
Perspectives on Competence Development. Developing Skills and Capabilities. 
London: Routledge.

Kanter, R. M. (1977) Men and Women of the Corporation. New York: Basic 
Books, Inc., Publishers.

Kern och Schuman (1984) ”Work and Social Character: Old and New Conto-
urs”. Economic and Industrial Democracy, 5, 1:51-71.

Kullén Enström, A. (2009) Ledarskap och medarbetarskap vid strukturella för-
ändringar i hälso- och sjukvården. Nyckelaktörers och medarbetares upplevelser. 
Doktorsavhandling Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap Göteborg, 
Sverige. NHV-rapport 2009:6.

Lash, S. (1994) ”Reflexivity and its Doubles: Structure, Aesthetics, Commu-
nity”. I Beck, U., Giddens, A. och Lash, S. Reflexive Modernization – Politics, 
Tradition and Aesthetics in the Modern Social Order. Oxford: Polity Press.

Layder, D. (1994) Understanding Social Theory. London: Sage.

Layder, D. (1998) Sociological Practice – Linking Theory and Social Research. 
London: Sage.

Likert, R. (1961) New Patterns of Management. New York: McGraw-Hill.

Lindgren, G. (1992) Doktorer, systrar och flickor – om informell makt. Stockholm: 
Carlssons.

Lundquist, A. (1983) “Max Weber. Levnadsförlopp”. I Weber, M. (1983) Eko-
nomi och samhälle. Förståendesociologins grunder, s. ix-xxxix. Lund: Argos.



250

Kulturell mångfald är inte detsamma som kulturell pluralism

Lynch, F. R. (1997a) The Diversity Machine – The Drive to Change the ”White 
Male Workplace”. New York: The Free Press.

Lynch, F. R. (1997b) ”The Diversity Machine”. Society, 34, 5(229), July/August: 
32-44.

Lysgaard, S. (1967) Arbeiderkollektivet. Oslo: Universitetsforlaget.

Markus, H. R. och Kitayama, S. (1991) ”Culture and the Self: Implications 
for Cognition, Emotion, and Motivation”. Psychological Review, vol. 98, No 
2:224-253.

Muller, H. J. och Haase, B. E. (1994) “Managing Diversity in Health Services 
Organizations”. Hospital & Health Services Administration, 39:4; 415-434.

Omanović, V. (2009) “Diversity and its management as a dialectical process: 
Encountering Sweden and the U.S.” Scandinavian Journal of Management, 
25:352-362.

Piaget, J. and Inhelder, B. (2000) The Psychology of the Child. New York: Basic 
Books.

Polyani, M. (1967) The Tacit Dimension. London: Routledge.

Prasad, P. och Mills, A. J. (1997) ”From Showcase to Shadow: Understanding 
the Dilemmas of Managing Workplace Diversity”. I Prasad, P., Mills, A. J., 
Elmes, M. och Prasad, A. Managing the Organizational Melting Pot. London: 
Sage.

Robinson, G. och Dechant, K. (1997) ”Building a Business Case for Diversity”. 
Academy of Management Executive, vol. 11, no. 3: 21-31.

Roethlisberger, F. J. och Dickson, W. J. (1947) The Management and the Worker. 
Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press.

Roth, H. I. (1996) Mångfaldens gränser. Stockholm: Arena.

Sackmann, S. A., Phillips, M. E., Kleinberg, M. J. och Boyacigiller, N. A. (1997) 
”Single and Multiple Cultures in International Cross-Cultural Management 
Research: Overview”. In Sackmann, S. A., Ed, Cultural Complexity in Organi-
zations: inherent contrasts and contradictions. London: Sage.

Sandberg, J. (2005) “How Do We Justify Knowledge Produced Within Inter-
pretive Approaches?”. Organizational Research Methods, Vol 8, No 1:41-68.

Sandberg, J. (2000) “Understanding Human Competence at Work: An Inter-
pretative Approach”. Academy of Management Journal, Vol. 43, No. 1:9-25.

Sen, A. (2006) [identitet och våld]. Göteborg: Daidalos.



251

Referenser

Shott, S. (1979) ”Emotion and Social Life: A Symbolic Interactionist Analysis”. 
American Journal of Sociology, vol. 84, nr. 6:1317-133?).

Silverman, D. (1993) Interpreting Qualitative Data: Metods for Analysing Talk, 
Text and Interaction. London: Sage.

Simmel, G. (1955/64) Conflict & The Web of Group-Affiliations. New York: The 
Free Press.

Svensson, L. (2005) ”Arbetstagarens lärandemiljöer i kunskapsintensiv innovativ 
verksamhet”. Pedagogisk forskning i Sverige, 10, nr 3/4: 195-208.

Svensson, L. (2009) “Learning Environments of Employees in Knowledge-
Intensive Company Units”. I Velde, C. R., red., International Perspectives on 
Competence in the Workplace. Implications for Research, Policy and Practice. 2nd 

edition. New York: Springer.

Tajfel, H. (1974) “Social identity and intergroup behaviour. Social Science Infor-
mation, vol. 13, No. 2:65-93.

Taylor, F. (1967) The principles of Scientific Management. New York: Norton.

Thomas, R. R. (1991) Beyond Race and Gender. Unleashing the Power of Your 
Total Work Force by Managing Diversity. New York: Amacom, American 
Management Association.

Velde, C. R. (2009) ”Conclusions”. I Velde, C. R., red., International Perspectives 
on Competence in the Workplace. Implications for Research, Policy and Practice. 
2nd edition. New York: Springer.

Wagner, J. A. och Moch, M. K. III (1986) ”Individualism-Collectivism: Concept 
and Measure”. Group & Organisation Studies, vol. 11, nr. 3:280-304, Septem-
ber.

Watson, Tony J. (2001) In Search of Management – Culture, chaos and control in 
managerial work. Revised edition. London: Thomson Learning.

Weber, M. (1994) Sociological Writings. The German Library, red Wolf Heyde-
brand. New York: Continuum.

Williams, K. Y. och O’Reilly, III (1998) ”Demography and Diversity in Or-
ganizations: A Review of 40 Years of research”. Research in Organizational 
Behavior, Vol. 20:77-140.

Yin, R. K. (1994) Case Study Research. Design and Methods. Andra upplagan. 
Thousand Oaks: Sage.



252

Kulturell mångfald är inte detsamma som kulturell pluralism

Zerubavel, E. (1991). The Fine Line. Making Distinctions in Everyday Life. Chi-
cago: University of Chicago Press Edition.

Informationsbroschyr
Umeå sjukvård 1997-1998. Landstingets Mediabyrå, Umeå 1998.

Opublicerat material
Norrlands Universitetssjukhus – En historik. Ett A4:a ark om betydelsefulla årtal i 

sjukhusets historia.

Något om Umeå lasaretts utveckling till region- och undervisningssjukhus. 5 A4:a ark 
om betydelsefulla årtal för lasarettets utvecklingshistoria med korta kom-
mentarer för respektive årtal. Signerad LGJ och daterad till September 1974.

Violin Trucks (1998) ”Produktion – Historik”. http://148.138.247.20/tud0000/
present/history.htm.

Material från Internet
SFS 2008:567 Diskrimineringslag. Integrations- och jämställdhets-

departementet DISK. http://rixlex.riksdagen.se/webbnav/index.
aspx?nid=3911&bet=2008:567. Nedladdad 28 maj 2010.

SFS 1991:433 Jämställdhetslag. Arbetsmarknadsdepartementet. http://rixlex.
riksdagen.se.

SFS 1999:130 Lag om åtgärder mot etnisk diskriminering i arbetslivet. Kulturdepar-
tementet. http://rixlex.riksdagen.se.

SFS 1999:132 Lag om förbud mot diskriminering i arbetslivet av personer med funk-
tionshinder. Näringsdepartementet. http://rixlex.riksdagen.se.

SFS 1999:133 Lag om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell 
läggning. Näringsdepartementet. http://rixlex.riksdagen.se.

SOSFS 1997:8 (M) ”Socialstyrelsen allmänna råd – Verksamhetschef inom 
hälso- och sjukvård”. Socialstyrelsen. http://www.sos.se/sos/publ/sosfs/
fs9708.htm, 990301.



Bilaga 1: Mångfaldprogram och policy

Programs

Reactive (Muller and Haase, 1994)

Recruitment ads in racialethnic minority publications
Educational leave for women or racialethnic minority
Language classes (specify language)
Communication assistance programs
Sexual harassment awareness training
Disability awareness training
Special organizational celebrations in recognition of employee diversity
Special internal publications and/or newsletters for women or racialethnic 
minority

Proactive (Muller and Haase, 1994)

Targeted career development programs for women or racialethnic minority
Diversity training/cultural awareness education for managers or all em-
loyers
Diversity manager or other person who specializes in managing diversity
Support groups or networking groups for women or racialethnic minority
Mentoring programs for women or racialethnic minority

Policies 

Reactive (Muller and Haase, 1994)

Flex-time staffing
Job sharing
Child care benefits
Sick child infirmary (vård)
Elder care benefits
Maternity leave
Paternity leave
Family leave
Time off for special holidays



Proactive (Muller and Haase, 1994)

Target goals for advancing women or racialethnic minority
Incentive (stimulerande) pay or other rewards for managers who conciously 
emphasize diversity as a value to the organization
Ensuring diverse representation on key committees
Explicit treatment of diversity in organizational mission (uppgift) state-
ments 



Bilaga 2: Intervjuunderlag

Intervjufrågor (samtliga)

Vilket år är du född?
Vilken är din utbildningsbakgrund? (Folkskola/grundskola, eller mot-
svarande, Gymnasium högst 2 årig), Yrkesskola, Folkhögskola, Realskola, 
Gymnasium mer än 2 årig, Studentexamen, Högskola/universitet, utan 
examen, Högskola/universitet, med examen, Annan).
Är du född i Sverige?
Kommer du själv, din familj eller din släkt ursprungligen från ett annat 
land än Sverige?
Vad har du för medborgarskap?

Den egna karriärvägen inom organisationen (samtliga)

Hur länge har du varit anställd i denna organisation?
Vilken var din första befattning inom organisationen?
Vilka arbetsuppgifter innehöll den befattningen?
Hur ser din egen karriär ut inom denna organisation?
Vilken är din nuvarande befattning?
Vad innehåller den för arbetsuppgifter och ansvar (t.ex. arbetsledning)?
Har du arbetat inom någon annan verksamhet, om så vilken?
Är det något du vill tillägga angående din karriär?

Basenhetens/avdelningens utveckling (chef)

Hur skulle du vilja beskriva verksamheten i allmänna ordalag?
Hur är verksamheten upplagd i stort?
När startade verksamheten?
Hur har den utvecklats sedan dess?
Vilka är dagens huvudsakliga syfte och mål?
Hur ser organisationens marknad/utbredning ut

a) lokalt
b) nationellt
c) internationellt

Hur ser dess måluppfyllnad/effektivitet/produktivitet ut, jämfört med an-
dra enheter inom koncernen/landsting



Hur ser utvecklingen ut inom olika personalgrupper (yrken/funktioner)? 
(god, stillastående, dålig)
Hur ser utvecklingen ut inom olika nationalitets- (medborgar-) grupper 
(ursprung, kön, ålder) ut? (god, stillastående, dålig)
Hur ser du på basenhetens/avdelningens framtid?
Är det något du vill tillägga om denna organisation och dess utveckling?

Arbetsprocessen (chef/mellanchef)

Hur ser arbetsprocessen ut?
Vilken typ av beroende finns det mellan olika enheter?
Finns det någon flaskhals?

a) Vilken är det?
b) Finns det några konkreta åtgärder på förslag?
c) Vilken typ av åtgärder är det frågan om?

1) Tekniska?
2) Arbetsorganisatoriska?
3) Andra…?

Vilken är den idag bäst fungerande avdelningen/sektionen?
Är det något du vill tillägga om arbetsprocessen och dess utveckling?

Verksamheten på den avdelning/sektion där du arbetar (mellanchef, förestån-
dare)

Vad är avdelningens/sektionens huvudsakliga arbetsuppgift?
Vilka syften och mål ska avdelningen/sektion uppfylla i förhållande till 
andra avdelningar/sektioner?
Är ni beroende av hur andra avdelningar/sektioner utför sina arbetsupp-
gifter?
Hur är arbetet vid avdelningen/sektionen upplagt?

a) Fast struktur…
b) Flexibilitet…

Hur väl lyckas avdelningen/sektionen uppfylla sitt mål jämfört med andra 
enheter inom organisationen?
Vad fungerar bäst, mindre bra respektive undermåligt på avdelningen/sek-
tionen?
Kan du ge en samlad beskrivande bild över avdelningens/sektionens an-
ställda med tanke på utbildning, arbetsområde, anställningsår?



Hur ser återväxt ut inom olika personalgrupper (yrken/funktioner) res-
pektive medborgargrupper (ursprung, kön, ålder)? Är den god, står den 
still eller är den mindre bra?
Hur ser du på avdelningens/sektionens framtid?
Är det något du vill tillägga om denna avdelning/sektion och dess verk-
samhet?

Rekrytering (samtliga)

Kan du beskriva den vanligast förekommande rekryteringsprocessen som 
karaktäriserar ett anställningsförfarande?
Vilka kvalitativa egenskaper tycker du att man i första hand bör ta hänsyn 
till hos en arbetssökande?

a) Ska man välja en person som man tror är beredd att offra person-
liga intressen för att uppnå arbetsgruppens mål och därmed gruppens för-
tjänstutveckling? 

b) Eller ska man välja en person som är van att arbeta självständigt och 
som primärt månar om sin egen framgång och därmed sin personliga för-
tjänstutveckling?

c) Eller ska man välja en person som anser att handlingar går i första 
hand och det gäller att i första hand sköta sitt jobb på ett så enkelt och 
ändamålsenligt sätt som möjligt?
Vilken strategi förordar du?
Vilken strategi tror du är vanligast förekommande i det dagliga arbetet 
bland olika yrkesgrupper inom ramen för ditt ansvarsområde?
Vilka urvalskriterier finns det för att nå fram till mer osynliga kompeten-
ser, t.ex. samarbetsförmåga både gentemot arbetsledning och övriga med-
arbetare?

a) För arbetare/sjuk-/undersköterska
b) För gruppombud/sektionsledare
c) Arbetsledning/avdelningsföreståndare
c) Mellanchefer/avdelningsläkare

Finns det någon särskild rekryteringsstrategi för medlemmar i olika mino-
ritetsgrupper (kön, kulturellt ursprung, ålder, etc.)?

a) Nyrekrytering
b) Utveckling
c) Utbildning



d) Befordran
Kan du påverka att vissa personer anställs, men inte andra? Varför? Varför 
inte? På vilket sätt?
Är det något du vill tillägga angånde rekrytering till olika funktioner?

Kulturella skillnader (samtliga)

Vilken anpassningsstrategi förordar du att medarbetarna bör efterleva, 
särskilt medarbetare som tillhör minoritetsgrupper (allmänt/i arbetsgrup-
pen)? (kön, kulturellt ursprung, ålder, etc.)

a) Alla bör/måste anpassa sig till majoriteten
b) Alla bör/måste anpassa sig till majoriteten, men kan även behålla 

väsentliga delar av sitt ursprung
c) Alla förväntas ta del av varandra och därmed genomgå en gemensam 

förändringsprocess

Grad av kulturella fördomar (samtliga)

Har du någon uppfattning om i vilken grad det förekommer fördomar om 
och diskriminering mot olika minoritetsgrupper (kön, kulturellt ursprung, 
ålder, etc.)?

a) Förekommer det både fördomar och diskriminering mot minoritets-
gruppskulturer

b) Eller tycker du att ni har uppnått vissa framsteg med elimineringen 
av både fördomar och diskriminering, men båda existerar trots det? Om så, 
på vilket sätt yttrar sig denna

c) Eller anser du att fördomar och diskriminering är eliminerade!
Är det något du vill tillägga angående samarbete mellan människor som 
skiljer sig åt i kulturell eller nationell mening?

Tillhörighet till majoritets- och/eller minoritetsgrupp (samtliga)

Tycker du att man på avdelningar/sektioner/inom arbetsgrupper
a) i hög grad förespråkar det typiskt svenska/manliga/kvinnliga. Hur 

märker man det?
b) eller en mer relativ koppling till det typiskt svenska/manliga/kvinn-

liga



c) eller uppfattar du att det förekommer en uttalad uppskattning av 
olikheter (kön, kulturellt ursprung och ålder). Hur kan en sådan uppskatt-
ning komma till uttryck?

Minoritetsgruppers ställning (samtliga)

Vilken är din nuvarande inställning till minoritetsgrupper (kön/kulturellt 
ursprung/ålder)?
Tycker du att du förändrat åsikt genom åren?
Hur uppfattar du minoritetsgruppers nuvarande ställning på arbetsplatsen 
(kön/kulturtellt ursprung/ålder)?

a) Är de välkomna?
b) Är de jämställda?
c) Är man likgiltigt inställd till dem?

Vilka uttryck tar sig förhållningssätten mellan personer ur olika grupper 
(kön/kulturtellt ursprung/ålder)?
Vilket är, enligt din mening, det lämpligaste bemötandet av medarbetare 
som tillhör en minoritetsgrupp inom ramen för en viss arbetsenhet?
Är det något du vill tillägga angående minoritetsgruppers ställning i verk-
samheten?

Mentorskap för medlemmar i minoritetsgrupp/er (samtliga)

Ledningens uppfattning om mentorskap som stödåtgärd för medarbetare 
som ingår i någon eller några av arbetsstyrkans minoritetsgrupper.

Vinjett

Mentorskap går ut på att ge stöd i frågor som rör både karriären och den 
psykosociala sidan av arbetet. Mentorskap bygger på en relation mellan 
en yngre och en i organisationen äldre och mer erfaren person, som kan 
erbjuda stöd, vägledning och rådgivning för att stärka den yngres framgång 
i arbetet och på andra områden i livet. Mentorskap karaktäriseras av ett 
ömsesidigt beroende, lång varaktighet och ett ömsesidigt intresse mellan 
personerna ifråga.

Uppföljningsfrågor om mentorskap (samtliga)



Finns det någon ändamålsenlig strategi för rådgivning eller stöd mellan en 
i organisationen äldre (ålder/anställningstid), mer erfaren person och en 
yngre person?
1. Om Ja, hur är detta organiserat? 

a) Lön?
b) Arbetsuppgifter?
c) Intern vidareutbildning?
d) Befordran?

Vilka organisationsnivåer handlar det om? 
Vilka grupper (ursprung, kön, ålder, utbildning) är det frågan om?
2. Om Nej, har det funnits eller finns det några planer på att utveckla en 
mentorsfunktion på olika organisationsnivåer?

a) Vilka organisationsnivåer skulle det i sådana fall handla om (chef, 
mellanchef, avdelningsföreståndare/förman/underordnad)? 

b) Vilka identitetsgrupper (ursprung, kön, ålder, utbildning) är det frå-
gan om?

c) Förekommer det specifika hänsynstagande beroende på vilken iden-
titetsgrupp det är frågan om?
Är det något du vill tillägga angående mentorskapets nuvarande eller fram-
tida betydelse i denna organisation?

Reella möjligheter till internutbildning och eventuell befordran (samtliga)

Vilken är din allmänna uppfattning om skillnader/olikheter mellan olika 
minoritetsgrupper, med avseende på (ursprung, kön, ålder, utbildning)?
Vad finns det för utbildnings- (utvecklings-) vägar för olika kategorier av 
personal?
Hur ser de formella möjligheterna till kompetensutveckling och befordran 
ut för olika minoritetsgrupper ut, med avseende på (ursprung, kön, ålder, 
utbildning)?
Finns det några särskilda utvecklingsmöjligheter för minoritetsgrup-
per, t.ex. kvinnor/män och människor med annat kulturellt ursprung än 
svenskt?
Hur ser de reella möjligheterna till kompetensutveckling och befordran ut 
för olika minoritetsgrupper ut, med avseende på (ursprung, kön, ålder, ut-
bildning)?



Är möjligheterna bättre/ för vissa grupper, än andra (ursprung, kön, ålder, 
utbildning)?
Förekommer det några strategiska insatser för att tillmötesgå olika mino-
ritetsgruppers eventuellt eftersatta intressen och behov?
Hur ställer du dig till ett eventuellt genomförande av en strategisk och 
pragmatisk ömsesidig anpassning mellan olika medarbetargrupper (ur-
sprung, kön, ålder) och verksamheten; du förändras-vi förändras?
Hur ser du på olika medarbetargruppers (ursprung, kön, ålder, utbildning) 
framtida befordringsmöjligheter 

a) om inga förändringar vidtas inom organisationen/arbetsgruppen
b) om man vidtar lämpliga förändringar? 
Om b, vilka förändringar anser du ligger närmast tillhands?

Är det något du vill tillägga angående olika minoritetsgruppers möjlighe-
ter till internutbildning och befordran?

Ledarskap (samtliga)

Jag gå över till att ställa några frågor om vad du tror om ledarskapet be-
tydelse för olika medarbetares inordning i organisationen/arbetsgruppen 
och deras kommunikationsvägar inom organisationen/arbetsgruppen.
Vilket är ledarens formella ansvar för att den enskilda medarbetaren inord-
nas i gruppen?
Vilka är ledarens reella möjligheter för att ta ansvar för att den enskilda 
medarbetaren inordnas i gruppen?
Hur bör ledaren gå tillväga för att underlätta inordningen?
Finns det några uttalade ambitioner för att etablera samverkan och del-
aktighet mellan medarbetare i olika arbetsgrupper och inom olika avdel-
ningar/sektioner(vertikalt respektive horisontellt)?
Hur bör ledaren gå tillväga för att understödja medarbetarens kontakter 
med omkringliggande avdelningar/sektioner och arbetsgrupper (vertikalt 
respektive horisontellt)?
Hur kan man gå tillväga för att ta tillvara på medarbetares engagemang?

a) stimulera ansvarstagande
b) stumulera personlig och yrkesmässig utveckling

Vilken typ av ledarskapsstilar är vanligast förekommande i organisationen/
arbetsgruppen?
Vilken typ av ledarskapsstilar är mest önskvärt



a) Från medarbetarnas sida?
b) Från organisationsledningens sida?

1) Uppgiftsorienterad; gör hur ni vill bara ni utför ert jobb
2) Relationsorienterad; skapa och upprätthålla starka mellan-

mänskliga relationer
3) Personalorienterad; hänsyn till de mänskliga problemen och på 

att skapa effektiva arbetsgrupper med goda produktionsresultat. Åstad-
komma detta genom att påverka den sociala atmosfären i en för alla parter 
gynnsam riktning
Vilka formella sanktioner finns det för olämpligt uppträdande (fördoms-
fullhet, diskriminering, etc.)?

a) För enstaka händelser?
b) För upprepade händelser?

Vilka informella sanktioner förekommer det för olämpligt uppträdande 
(fördomsfullhet, diskriminering, etc.)?
Är det något du vill tillägga angående ledarskap och ledarskapsstilar i den-
na organisation?

Sociala nätverk (samtliga)

Vilken är din uppfattning om förekomsten av medarbetarnas tillgång till 
olika kontaktvägar mellan varandra inom basenheten/sektionen?
Hur utsträckta tror du att olika identitetsgruppers kontaktvägar är, för 

a) människor med annat kulturellt ursprung, 
b) kvinnor/män, 
c) åldersgrupper, 
d) hög- respektive lågutbildade?

Vilken är din uppfattning om kontakter (sociala band) mellan medarbe-
tare med samma eller olika arbets- och yrkesroller. 
Vem har man kontakt med? 
Är det en eller flera person/er inom den egna gruppen eller utanför denne? 
Vilka positioner har de personer man i första hand har kontakt med?
Vad tror du om informella sociala realtioner på det hela taget inom organi-
sationen/arbetsgruppen

a) Förekommer det en hög grad av parallellt existerande informella nät-
verk



b) Förekommer det parallellt existerande informella nätverk, men inte i 
särskilt hög (dominerande) grad

c) Förekommer det en hög grad av integration mellan olika informella 
gruppbildningar
Kan du beskriva hur detta ser ut?
Är det något du vill tillägga angående olika gruppers tillgång till sociala 
nätverk i denna organisation?

Arbetsgrupper (samtliga)

Jag tänker avsluta intervjun med några frågor om hur du tror att det ser 
ut inom och mellan olika arbetsgrupper på avdelnings-/sektionsnivå (kön, 
kulturellt ursprung, ålder, etc.)
Mellan olika arbetsgrupper: 

a) Hur tror du att samarbetet fungerar mellan olika arbetsgrupper?
b) Vilken grad av konflikter förekommer det mellan a) olika arbets-

grupper inom ett och samma arbetsledningsområde b) mellan arbetsgrup-
per med olika arbetsledare

c) Har ni så kallade gruppledare, eller motsvarande? Hur fungerar de?
Inom enskilda arbetsgrupper: 

a) Hur tror du att de enskilda gruppmedlemmarna trivs med övriga 
medlemmar i gruppen?

b) Förekommer det konflikter?
c) Hur löser man vanligen dem?
d) Vem har det huvudsakliga ansvaret för att konflikterna löses?

Är det något du vill tillägga angående funktionen hos och samarbetet mel-
lan olika arbetsgrupper?
Avslutningsvis, vad tror du om just denna basenhets/avdelnings framtid…?
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