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Studiens syfte är att se på ledarskap i relation till interkulturalitet. Den kvalitativa karaktären på 
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av hur ledarna ser på åsiktsmångfald samt en bild av hur ledare hanterar medarbetarnas idéer 
och  åsiktsmångfald.  Genom  analysen  framgår  det  att  trots  att  ingen  av  ledarna  uttalat 
eftersträvar ett interkulturellt förhållningssätt så fnns det interkulturella tendenser i  ledarnas 
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1. Inledning

Vi finner det  intressant  att  se på hur ledare hanterar  sina medarbetares olika åsikter  och idéer, 

eftersom vi är intresserade av vad som utvecklar organisationer samt betydelsen av oliktänkande. 

Genom att ledarna lyssnar och tar till sig det medarbetarna kommer med anser Ahrenfelt (2001) att 

det kan ske ett lärande som leder till organisationens utveckling. De lärprocesser som sker är dock 

inte  redovisade  i  denna  studie,  utan  fokus  ligger  på  hur  ett  klimat  som leder  till  lärande  och 

utveckling av organisationen skapas, vilket innebär att fokus för studien är de processer som bygger 

förutsättningarna  för  lärande  inom en  organisation  som i  sin  tur  kan  leda  till  organisationens 

utveckling. För att få ett personligt perspektiv på hur arbetet med medarbetarnas åsikter och idéer 

går  till  i  praktiken  utgår  studien  ifrån  ledares  upplevelser  av  hur  de  bemöter  och  hanterar 

medarbetarnas åsikter och idéer. 

De första idéerna till studien kom ifrån vår kritiska syn på ledarskapslitteratur som förespråkar ett 

ledarskap  med  uppgift  att  skapa  en  lugn  och  balanserad  tillvaro  där  alla  medarbetare  är 

tillfredsställda. Ahrenfelt (2001), Engeström (2009) och Jarvis (2010) åsikter väckte tanken på vad 

som skulle hända om ledare inte strävade mot en lugn och balanserad tillvaro, utan istället strävade 

mot ett öppet klimat med mycket diskussioner och en mångfald i åsikter. Genom att studera ledares 

hantering  av  sina  medarbetares  åsiktsmångfald  hoppades  vi  nå  en  insikt  i  om  det  finns 

interkulturella tendenser i ledarnas hanterande av medarbetarnas idéer och åsiktsmångfald. Studiens 

fokus grundar sig i vårt intresse för hur ledarskap fungerar i praktiken då vi upplever att de krav 

som ställs på ledare i ledarskapslitteratur oftast är orimligt höga och svåruppnåeliga i praktiken. Vi 

ställde  oss  även  frågande  om  litteraturens  krav  på  en  problemfri  tillvaro  är  de  bästa  för 

organisationens  utveckling  och  fann  då  bland  andra  Lahdenperäs  (2008)  forskning  om 

interkulturalitet som uppmuntrar mångfald och ifrågasättande.

Många studier om mångfald fokuserar på den etiska mångfalden vilket betonas i Andersson (2009) 

där  Anderssons  (2009)  studie  visar  att  de  flesta  ledarna  i  studien  främst  såg  mångfald  utifrån 

etnicitet, genus och ålder. I denna studie vill vi visa att det finns fler mångfaldsfaktorer, än etnicitet,  

genus och ålder, som är intressanta att titta på genom att belysa åsiktsmångfald.
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1.1 Problemformulering, syfte och frågeställningar

Vi tror att det är vid förändringar olika åsikter uppmärksammas inom organisationer och i vissa fall 

även i media. Därför är medvetenheten kring hanteringen av åsikter troligtvis mer medveten hos 

ledare i ett förändringsarbete än i det dagliga arbetet. Denna studie kommer därför titta närmare på 

hur ledare hanterar sina medarbetares idéer och åsiktsmångfald i det dagliga arbetet, där hanterandet 

möjligtvis  inte  är lika  medvetande gjort.  Därför är  det  intressant  att  studera hur ledarna ser på 

åsiktsmångfald och hur de hanterar sina medarbetares idéer och åsikter.

Medarbetarnas åsiktsmångfald kan hanteras interkulturellt, men det var inte självklart att ledarna 

gjorde  det  eftersom  de  representerade  ledarna  och  deras  organisationer  inte  uttalat  arbetar 

interkulturellt.  Vi ville dock se om det fanns interkulturella tendenser i hur ledarna anser att de 

hanterar och bemöter medarbetarnas åsikter och idéer.

Syftet med den här studien är att se på ledarskap i relation till interkulturalitet.

För att besvara syftet utgår studien ifrån följande frågor:

Hur ser ledare på åsiktsmångfald?

Hur anser ledare att de hanterar sina medarbetares idéer och åsiktsmångfald?

Hur kan ledarnas hanterande av medarbetarnas idéer och åsiktsmångfald kopplas till 

ett interkulturellt förhållningssätt?
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2. Tidigare forskning

Forskning som legat till grund för studien är forskning om åsiktsmångfald, enfald, delaktighet och 

det  interkulturella  perspektivet.  Då  det  varit  svårt  att  hitta  forskning  inom åsiktsmångfald  och 

interkulturalitet  har  det  inte varit  möjligt  att  fokusera på den forskning om åsiktsmångfald och 

interkulturalitet som rör just organisationer och dess ledare. Majoriteten av forskningen har fokus på 

skolans  värld  men  den  forskningen  kan  relateras  till  organisationer  med  vuxna  medarbetare, 

eftersom skolan består av lärare som leder  en grupp elever  för  att  uppnå mål,  vilket  påminner 

mycket om en organisation.

2.1 Förutsättningar för organisationens utveckling

Ahrenfelt (2001) anser att en ledare utan problem bromsar organisationens utveckling. Ett sätt för 

ledaren att  hitta  problemområden att  utveckla kan vara att  lyssna på medarbetarnas åsikter och 

idéer. För att medarbetarna ska våga vara uppriktiga och ärliga med sina åsikter förutsätts ett öppet  

klimat  där  medarbetarnas  åsikter  och  idéer  uppmuntras  (Lahdenperä,  2008).  Även  flera  andra 

författare (bland annat Hansson, 2004; Kaufmannn & Kaufmannn, 2005) anser att åsikter är viktigt 

för  organisationens utveckling,  men det  är  få  som lyfter  vikten av  en mångfald  i  åsikter  inom 

organisationen utan istället eftersträvas den motsättningsfria tillvaron. Ett exempel är Alvesson & 

Sveningsson (2008) som argumenterar för att  omvända kritiska medarbetare och få med sig all 

personal för att lyckas med en förändring. Även flera böcker om ledarskap (bland annat Hansson, 

2004; Kaufmannn & Kaufmannn, 2005) anser att ledarskapet handlar om att skapa harmoni och att 

tillfredsställa alla medarbetare. I motsats till detta argumenterar Jarvis (2010) för att den harmoniska  

miljön inte bör vara målet, eftersom obalans är en förutsättning för att människan skall lära sig. Det  

betyder att den harmoniska miljön utesluter lärandet, enligt Jarvis (2010). Även Engeström (2009) 

är inne på ett liknande spår och menar att lärande sker i  motsättningar.  Det kan tolkas som att  

Engeström (2009) förespråkar det  interkulturella  förhållningssättet,  eftersom han uppmuntrar ett 

kritiskt tänkande som kan leda till  motsättningar. Organisationens utveckling innebär således ett 

lärande och eftersom organisationens utveckling är intressant för studien finns en stark koppling till 

pedagogikämnet även om det inte är lärandet som betonas i studien.
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2.2 Åsiktsmångfald

Ahrenfelt  (2001)  belyser  åsiktsmångfalden  genom att  påstå  att  mångfald  i  åsikter  kan  vara  en 

tillgång  för  organisationer,  men  att  organisationerna  då  måste  arbeta  med  att  få  medarbetarna 

delaktiga.  Surowiecki (2004) nämner kort mångfald i åsikter då han påstår att detta är ett av de fyra 

karaktärsdragen för en klok skara. Surowiecki (2004) har däremot skrivit mycket om marknader och 

talar om vikten av kognitiv mångfald vid beslutsfattande för att nå bättre resultat  än homogena 

grupper  bestående  av  intelligenta  individer.  Mångfalden  i  den  heterogena  gruppen  tillför  fler 

perspektiv än enfalden i den homogena gruppen samtidigt som grupptänkandets destruktiva drag 

försvinner eller åtminstone försvagas i den heterogena gruppen, enligt Surowiecki (2004). Även 

Johnsson (2002) belyser  den ökade kompetensen av en gruppinsats  där  en grupp bestående av 

individer med olika erfarenheter skapar synergieffekter och därmed uppnår en högre kompetens om 

de arbetade tillsammans mot bästa, möjliga lösningar än om de arbetade var för sig. Det finns även 

några fler som förespråkar ett mångfaldsfrämjande ledarskap. Till exempel Goleman, Boyatzis och 

McKee (2002)  anser  att  emotionellt  begåvade  ledare  värdesätter  kulturell  mångfald  bland 

medarbetarna och använder  sig  av  den kollektiva  intelligensen bland medarbetarna.  Även Yukl 

(1994)  påstår  att  mångfaldsledning  är  en  viktig  del  av  ledarskapet  och  betonar  att 

perspektivmångfald ökar kreativiteten och att  ett fullt  utnyttjande av mångfalden även leder till 

godare resultat.

Många organisationer uppger idag att de arbetar med mångfald.  En av organisationerna som är 

representerade  i  intervjuerna  marknadsför  att  de  ser  mångfald  som  en  tillgång,  men  av  den 

informationen som går att  finna om deras mångfaldsarbete så ligger fokus på etnicitet  och inte 

mångfald i åsikter. Det finns dock ett företag som uppmärksammat mångfald i åsikter. Det är Arla 

(Arla, u.å.) som uppger att de värdesätter och uppmuntrar mångfald i åsikter.

På grund av att organisationers mångfaldsarbeten oftast handlar om att välkomna medarbetare av 

alla  etniciteter,  kön,  åldrar  och  sexuella  läggningar,  vill  denna  studie  belysa  att  andra 

mångfaldsfaktorer  kan  vara  relevanta  att  uppmärksamma för  organisationer.  Några  exempel  på 

sådana faktorer är mångfald i  kompetens,  personlighet och erfarenhet.  Vad individen kan, vilka 

personlighetsdrag  individen  har  samt  individens  tidigare  erfarenheter  är  faktorer  som troligtvis 

påverkar individens åsikter. Därför anser vi att mångfald i kompetens, personlighet och erfarenhet 

kan kopplas till åsiktsmångfalden.
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Det  är  vanligare  att  begreppet  åsiktsmångfald  förekommer  i  samband  med  diskussioner  om 

läraryrket och skolan än inom organisationsforskningen. Ett exempel är Waldenström (2008) som 

belyser att läraren måste släppa fram elever med olika åsikter även om åsikten kan krocka med 

skolans  värdegrund.  Waldenström (2008)  beskriver  i  sin  studie  att  enligt  styrdokumenten  skall 

lärare vara öppna och allsidiga angående åsiktsmångfald, men att de samtidigt skall uttrycka en 

gemensam värdegrund. Det blir komplicerat eftersom värdegrunden innefattar rätten till avvikande 

åsikter,  men  åsikten  måste  rymmas  inom  ramen  för  värdegrunden.  Detta  kan  liknas  vid 

organisationer som vill ha ett öppet klimat, men som samtidigt drar en gräns för vissa åsikter som 

till exempel personangrepp som anses kränkande.

2.3 Enfald

I förgående stycke argumenteras det för mångfald men vad mångfaldens motsats, enfald innebär 

kommer utvecklas här genom att förklara vad som kan hända i en enfaldig homogen grupp. Ett 

klassiskt exempel på enfald är det Janis (1972) kallar ”group think”, grupptänk. Janis (1972) anser 

att  stävan efter enighet kan undertrycka de åsikter som avviker från majoriteten.  Detta uppstår, 

enligt  Janis  (1972),  för  att  medarbetaren vill  vara lojal  mot sin  organisation,  vilket  innebär  att 

medarbetaren följer gruppens kollektiva åsikt och handlande trots att det kan vara olämpligt. Att 

detta uppstår anser Janis (1972) bero på att medarbetare i en grupp med samma värderingar som 

arbetar nära varandra kan få ett skevt förhållande till verkligheten. Detta uppstår på grund av att 

medarbetarna undertrycker sitt kritiska omdöme och de bygger in en form av censur i tänkandet för 

att inte förstöra stämningen i gruppen, vilket kan tyckas underligt då den sammansvetsade gruppen 

borde framkalla trygghet för att våga släppa fram kritik och avvikande åsikter (Janis, 1972).

Enligt Janis (1972) är det vanligt att grupper ”drabbade” av grupptänket är överoptimistiska om den 

egna förmågan samt att de har stereotypa uppfattningar om de som befinner sig utanför gruppen. De 

som inte är med i gruppen anses dummare eller sämre människor enligt Janis (1972). Janis (1972) 

presenterar flera åtgärder för att motverka grupptänk, men genomgående för åtgärderna är att väcka 

kritiskt tänkande och att inte agera normativt inom gruppen, det vill säga anta ett förhållningssätt 

som påminner om det Lahdenperä (2008) anser vara interkulturellt. Enfalden kan även sägas prägla 

monokulturella  organisationer,  eftersom  kommunikationen  är  etnocentrisk  och  normativ  inom 

monokulturella organisationer, likt kommunikationen i grupper ”drabbade” av grupptänk.

5



2.4 Delaktighet

Molin (2008) anser  att  delaktighet förekommer i  interaktionen mellan människor och påstår att 

individen upplever delaktighet genom att tillhöra en grupp. Genom att acceptera och respektera 

olika  åsikter  kan  medarbetar  därmed  känna  sig  delaktiga  i  arbetsgruppen  (Molin,  2008).  Om 

organisationen dessutom främjar en mångfald i  åsikter kan det bidra till  att medarbetarna vågar 

tänka  annorlunda  och  nytt,  vilket  liknar  Hansons  (2004)  åsikter.  Hansons  (2004)  anser  att 

delaktighet  är  ett  sätt  att  involvera  flera  individers  kompetens.  Det  underlättar  organisationers 

situationsanpassning och ökar möjligheterna att agera rätt och riktigt, då flera olika kompetenser 

kan ge ökad förståelse för agerandets effekter. Genom flera olika kompetenser, dvs. en mångfald i  

kompetenser motverkas också, det Janis (1972) kallar, ”group think”.

2.5 Interkulturalitet

I sökandet efter forskning inom området åsiktsmångfald var det interkulturella perspektivet vanligt 

förekommande då perspektivet betonar vikten av åsiktsmångfald för framgångsrika organisationer 

(Lahdenperä,  2008).  Det  intressanta  med  det  interkulturella  perspektivet  är  att  kritiker  och 

medarbetare som ifrågasätter inte ses som ”problem”, utan istället uppmuntras ett kritiskt tänkande 

för att det anses utveckla organisationen (Lahdenperä, 2008).  Enligt Lorentz & Bergstedt (2006) 

anger  begreppet  interkulturell  en  interaktionsprocess  mellan  olika  kulturer.  Även  Lahdenperä 

(2008) beskriver begreppet interkulturalitet synonymt med en process. Likt mycket annan forskning 

om mångfald (bland annat  Andersson,  2009) är det  interkulturella  perspektivet  ofta  kopplat  till 

kulturell  mångfald,  men  det  går  ändå  väl  ihop  med  åsiktsmångfald  då  det  interkulturella 

perspektivet  står  för  kritiskt  tänkande  och  att  våga  släppa  fram  det  som  är  nytt  eller  okänt. 

Sökträffarna på interkulturalitet i databaserna Discovery och Diva handlade mestadels om skolans 

värld,  precis  som sökträffarna  på  åsiktsmångfald.  Lahdenperäs  (2008)  forskning  blev  tidigt  en 

självklar grund för denna studie eftersom hon ofta refereras till i interkulturalitets forskning. Även 

om  Lahdenperä  (2008) skriver  mycket  om  etnicitet  och  skolans  värld  går  hennes  teorier  att 

applicera i studerandet av åsiktsmångfald, med tanke av att hennes interkulturella teori är bred och 

inrymmer flera aspekter. Lahdenperä (2008) beskriver till exempel hur interkulturalitet kan utgöra 

en  lärprocess  i  utvecklandet  av  skolan  och  detta  kan  även  gälla  för  organisationer,  eftersom 

medarbetarna kan få möjlighet att lära sig om sig själva samt andra, för att utmana och ifrågasätta 

förlegade modeller och tankesätt inom organisationen. 
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3. Teoretiska utgångspunkter

För att analysera informationen som samlats in vid intervjuerna har etablerade vetenskapliga teorier 

använts. Dessa teorier förklaras nedan.

3.1 Val av teori

Då pedagogik, enligt oss, är ett förhållningssätt som syftar till att stärka och stödja individen i sin 

utveckling anser vi att det interkulturella perspektivet är pedagogiskt och lämpligt för studien. Att 

det interkulturella perspektivet dessutom kan appliceras på åsiktsmångfalden som studeras gör den 

väldigt relevant. Studien utgår därför ifrån Lahdenperäs (2008) teori om interkulturalitet. För att i 

analysen  av  resultatet  kunna  avgöra  om  ledarna  har  ett  interkulturellt  förhållningssätt  till 

medarbetarnas idéer och åsiktsmångfald har begrepp valts ut ifrån interkulturalitetsteorin. Inom den 

interkulturella forskningen är det främst interkulturella organisationer, interkulturellt ledarskap och 

interkulturell kompetens som varit viktigt att studera för att få en god grund för analysen.

3.2 Interkulturalitetsteorin

Lahdenperä (2008) anser att interkulturalitetsteorin värdesätter mänskliga möten och anser att de 

har kvalité och värdemässiga aspekter. Lorentz och Bergstedt (2006) anser att alla måste släppa 

tankesätt som präglas av ”vi och dem” samt ”rätt och fel” tänkande för att människor ska upptäcka 

att alla både är lika och olika individer från olika kulturer, vilket bidrar till en ökad förståelse och är 

vägen till ett framgångsrikt interkulturellt synsätt. Vidare anser Lorentz och Bergstedt (2006) att ett 

interkulturellt  förhållningssätt  förutsätter  lyhördhet  och  kommunikativ  kompetens,  för  att  öka 

förståelsen mellan människor och minska motsättningar.

Det tre olika aspekterna av interkulturalitet benämns normativ, kritisk och nydanande. Under den 

normativa  aspekten  finns  begrepp  som  förklarar  företagsklimatet.  Dessa  är  enligt  Lahdenperä 

(2008)  tolerans,  jämlikhet,  social  rättvisa,  ömsesidig  respekt,  demokrati  och  inkludering. 

Delaktigheten kan kopplas till detta eftersom delaktighet innebär att medarbetarna inkluderas. Den 

kritiska  aspekten  lyfter  det  kritiska  förhållningssättet  och  innefattar  begreppen  problematisera, 

kontrastera, kontextualisering, ifrågasättande av makten samt gängse konstruktioner. Det innebär att 
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organisationen, i detta fall ledaren, utvecklar en kritisk självmedvetenhet genom att kritiskt värdera 

den egna historian, de egna värderingarna och den egna företagskulturen, enligt Lahdenperä (2008). 

Slutligen menar Lahdenperä (2008) att den nydanande aspekten av interkulturalitet utgår ifrån att 

skapa  och  utforma  kreativ  oförutsägbarhet  och  agera  innovativt.  Det  innebär  således  ett 

gränsöverskridande av kulturer som vidgas och samverkar.

3.3 Interkulturella organisationer

De  finns  få  studier  som  enbart  handlar  om  antingen  interkulturella  organisationer  eller 

monokulturella  organisationer.  Dessa behandlas oftast  parallellt  då de kan anses vara motsatser 

(Lahdenperä, 2008). I sammanhanget förekommer även mångkulturella organisationer, som placerar 

sig  emellan  det  interkulturella  och  monokulturella.  Mångkulturella  organisationer  har  dock 

utelämnats i studien då mångkulturella organisationer fokuserar på etnisk mångfald, vilket inte är 

relevant för studien.

Det mesta som går att finna om interkulturalitet fokuserar på den etiska mångfalden och inte mycket  

på andra typer av mångfald. Dock går det oftast att applicera interkulturella förhållningssätt och 

teorier  på  flera  typer  av  mångfald  som  till  exempel  åsiktsmångfald.  Karaktäristiskt  för  en 

interkulturell organisation är strävan efter heterogenitet och ett öppet klimat med diskussioner och 

dialoger där innovationer och nytänkande premieras, enligt Lahdenperä (2008).

Lahdenperä  (2008)  anser  att  monokulturella  organisationer  skiljer  sig  från  interkulturella 

organisationer,  eftersom  de  monokulturella  organisationerna  eftersträvar  homogenitet  och  ser 

mångfald som ett problem. I en monokulturell organisation finns även ett mer utbrett grupptänk och 

kommunikationen är etnocentrisk och normativ, enligt Lahdenperä (2008).

3.4 Interkulturellt ledarskap

Enligt  Lahdenperä  (2008)  inkluderar  det  interkulturella  ledarskapet  att  alla  medarbetare  har 

möjlighet att framföra åsikter och idéer, vilket kräver att ledaren har mod och förmåga att utstå 

osäkerhet. Lahdenperä (2008) menar att hantering av mångfald på detta sätt förutsätter ett ledarskap 

som präglas av egenskaperna engagemang, vilja och att se människors olikheter som fördelar och 
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styrkor. Lahdenperä (2008) menar att mångfald kan ge upphov till kreativitet och framsteg om den 

hanteras rätt. Detta ställer dock krav på ett aktivt ledarskap och en vilja att skapa en organisation där  

olikheter upplevs som positivt. Det interkulturella ledarskapet innebär därmed förmågan att använda 

de nyskapande och kreativa potentialerna som finns inom organisationen, vilket i sin tur förutsätter 

att  ledarskapet  präglas  av  den  interkulturella  kompetensen  som  är  tolerans  av  kaos, 

gränsöverskridande, fördomsfrihet och socialt engagemang. Även Capra (2002) anser att kreativitet 

skapas genom att ledare utvecklar ett öppet klimat för kritiskt tänkande och nya idéer där mångfald 

värdesätts.

En utgångspunkt i det interkulturella perspektivet är att interkulturella färdigheter i ledarskap måste 

erövras,  utvecklas och ständigt förändras. Vidare beskriver Lahdenperä (2008) att  utan ledarens 

kvalitéer  och  interkulturella  kompetens  är  det  omöjligt  att  åstadkomma  förändringar  i 

organisationen.

3.5 Interkulturell kompetens

Lorentz  (2006)  anser  att  interkulturell  kompetens  är  förmågan  att  kommunicera  effektivt  i 

interkulturella situationer samt att kunna förhålla sig till en mängd olika kulturella kontexter. Enligt 

Lahdenperä (2008) är interkulturell kompetens väsentligt för ett interkulturellt ledarskap, eftersom 

interkulturell kompetensen innebär att vara medveten om det egna och samtidigt vara öppen för det 

som är nytt och okänt.

Segerberg-Odent  (2010)  visar  på  en  skillnad  mellan  hur  pedagogisk  litteratur  och  ledarskaps 

litteratur  ser  på  interkulturell  kompetens.  Här  framgår  det  att  ledarskapslitteraturen  anser  att 

kunskap är en förutsättning för interkulturell kompetens, medan pedagogerna lägger större vikt på 

attityder. Vidare anser Segerberg-Odent (2010) att dessa angreppssätt kan komplettera varandra. De 

båda angreppssätten har gemensamt att de anser att interkulturell medvetenhet och sensitivitet är en 

förutsättning för interkulturell kompetens. Detta innebär en insikt om den egna kulturen samt dess 

påverkan på hur individen ser på och uppfattar andra kulturer.
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4. Metod

I detta avsnitt beskrivs den metod som valts för studien, vilka som deltog i intervjuerna och hur 

analysen av det insamlade materialet gick till.  I avsnittet presenteras även de etiska principer som 

är väsentliga vid kvalitativ forskning och på vilket vis studien förhåller sig till dem samt framställs 

vilken  förförståelse vi har  och  resonemang  kring  studiens  kvalité.  Avsnittet  avslutas  med  en 

metoddiskussion. 

4.1 Val av metod

I denna studie har en tolkande ansats valt för att skapa en djupare förståelse för hur ledare anser att 

de  hanterar  medarbetarnas  idéer  och  åsiktsmångfald.  Att  använda  den  tolkande  ansatsen  har 

inneburit att vi tolkat vad som verkligen står i materialet, men även att se det som inte står skrivet i  

transkriberingarna. För att förstå hur ledarna hanterar medarbetarnas idéer och åsiktsmångfald har 

respondenternas  svar  tolkats  utifrån  deras  uttryckta  åsikter  och  uppfattningar  vilka  framgått  i 

transkriberingsmaterialet,  men vi  har  även tillsammans reflekterat  över  vad  deras  åsikter  kring 

intervjufrågorna verkligen betyder och vad det har för mening. Den tolkande ansatsen har således 

gett en djupare förståelse för vad som verkligen stått i materialet samt om det funnits en djupare  

innebörd i det respondenten uttryckt. Ansatsen har därför varit lämplig för att upptäcka ledares olika 

uppfattningar om medarbetarnas idéer och åsiktsmångfald.  

En kvalitativ metod valdes till studien för att samla in information eftersom den antogs kunna leda 

till  besvarandet av frågeställningarna.  Målet med studien var att studera  ledarskap i relation till 

interkulturalitet och därför eftersöktes  en djupare förståelse för hur ledare hanterar medarbetares 

idéer och åsiktsmångfald, vilket lett till att den kvalitativa metoden passade som utgångspunkt, med 

tanke på att metoden ger möjlighet till en fördjupad förståelse för ett fenomen (Kvale & Brinkmann, 

2009). Eftersom en statistisk förklaring inte skulle ge den djupare förståelse som eftersträvades i  

studien var det irrelevant att försöka besvara studiens frågeställningar utifrån en kvantitativ ansats. 

4.1.1 Val av insamlingsmetod

För att besvara studiens frågeställningar har information samlats in från ledare inom en privat och 

en  offentlig  organisation  med en  semistrukturerad  intervjuform (Denscombe,  2009).  Kvale  och 
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Brinkmanns  (2009)  argumenterar  att  semistrukturerade  intervjuer  ger  ett  stort  utrymme  för 

respondenten att svara på frågorna som kan ge tillgång till respondentens erfarenheter och attityder, 

vilket var viktigt för att besvara studiens frågeställningar. Kvale och Brinkmann (2009) beskriver att 

den semistrukturerade intervjun inte skall genomföras som ett öppet samtal och samtidigt inte som 

ett stängt frågeformulär, utan att användande av semistrukturerade intervjuer innebär att forskaren 

utgår ifrån teman och har stöd av en intervjuguide där det står förslag på formulerade frågor att 

ställa, vilket gjorts i denna studie (bilaga 2). Forskaren har således kontroll över frågorna samtidigt 

som respondenten kan tala kring de specifika temana relativt  fritt  eftersom intervjuformen skall 

liknas vid en konversation, vilket tilltalade oss i valet av intervjuform. Att den semistrukturerade 

intervjun dessutom ger utrymme till att ställa följdfrågor och möjlighet att hoppa mellan frågorna 

utan  att  följa  en  viss  ordning  ansågs  passande  till  studien  (Kvale  &  Brinkmann,  2009).  Den 

semistrukturerade intervjun var lämplig för studien eftersom det gavs möjlighet att ställa följdfrågor 

om  det  respondenten  sade  var  otydligt  samt  om  svaret  behövde  utvecklas  för  att  underlätta 

tolkningen  och  undvika  missförstånd.  Fördelen  var  således  som Kvale  och  Brinkmann  (2009) 

beskriver  att  det  under  intervjugenomförandet  fanns  möjlighet  att  fråga  om respondentens  svar 

uppfattats korrekt samt att frågorna kunde anpassas efter hur intervjun utvecklades. 

En nackdel med semistrukturerade intervjuer är enligt Kvale och Brinkmann (2009) att den har en 

ostrukturerad form vilket kan påverka att forskarens egna värderingar träder fram under intervjun 

och att konversationen tar överhand. Detta har beaktats under intervjuerna för att undvika det i 

största  möjliga  mån.  Det  var  även viktigt  att  påminna oss  om att  den  egna  förförståelsen och 

åsikterna  kunde  framträda  under  den  semistrukturerade  intervjun,  vilket  Denscombe  (2009) 

beskriver som en nackdel med insamlingsmetoden.

Den  semistrukturerade  intervjun  ger  mer  information  än  vad  till  exempel  en  helt  strukturerad 

intervju ger, eftersom den tar utgångspunkt på fasta svarsalternativ, och var därför inte relevant för 

studien (Denscombe, 2009). Även den halv strukturerade intervjun har för fasta svarsalternativ för 

att den ska vara relevant för studiens frågeställningar. Dessutom går det inte att i förväg veta hur 

respondenterna  kommer  att  svara,  vilket  ytterligare  motiverar  en  metod  utan  bestämda 

svarsalternativ (Denscombe, 2009). En öppen intervju fokuserar på att ett fåtal frågor ställs och att 

forskaren inte styr samtalet (Denscombe, 2009), vilket var en för öppen intervjuform för studien då 

det var viktigt att kunna styra samtalet för att kunna besvara studiens frågeställningar.
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4.2 Urval

Genom intervjuer med tre ledare i en privat organisation och tre ledare i en offentlig organisation 

var syftet att se på ledarskap i relation till interkulturalitet. När en organisation genomför ett uttalat 

förändringsarbete  ligger  sannolikt  större  fokus  på  att  följa  vissa  teorier  och  modeller  för 

förändringsarbete  än  vad  det  gör  i  vardagens  små  förändringar.  Av  den  anledningen  blir  de 

vardagliga förändringarna mer intressanta att titta på enligt oss, eftersom den processen inte är lika 

medveten. De ledare som har intervjuats har därför inte valts ut för att de uttalat arbetar med något 

förändringsarbete,  utan  fokus  har  legat  på  arbetet  med  de  vardagliga  förändringarna  inom 

organisationen. 

Inom kvalitativa  studier  beskriver  Kvale  och  Brinkmann  (2009)  att  urvalets  storlek  inte  är  av 

betydelse, utan vilken information som kan hämtas genom varje enskild intervju, därför valdes sex 

respondenter ut. För att uppnå en bredd valdes sex ledare ut från två olika sektorer. Vidare var det 

väsentligt för studien att ledarna hade personalansvar så att deras hanterande av medarbetarnas idéer  

och åsiktsmångfald kunde studeras. Av respondenterna arbetar tre inom en offentlig organisation 

och de andra tre inom en privat organisation. Då urvalet skett strategiskt för att uppnå en bredd i  

svaren  kan  urvalet  klassas  som  ett  strategiskt  urval,  enligt  Kvale  &  Brinkmann  (2009).  Det 

strategiska urvalet  gav utöver en bredd i  svaren även möjligheter  att  se  likheter och skillnader 

mellan ledarna i de olika organisationerna. Urvalet i studien kan även liknas vid ett snöbollsurval 

(Denscombe, 2009) då kontakt tagits med en av respondenterna i den offentliga organisationen som 

i sin tur hjälpte oss finna ytterligare två ledare som vill delta i intervjuerna. Kontakten inom den 

offentliga organisationen blev vi rekommenderade att kontakta genom befintliga kontakter medan 

kontakten med kontaktpersonen i den privata organisationen togs under en mässa. Kontaktpersonen 

inom  den  privata  organisationen  tog  fram  tre  ledare  med  personal  ansvar  som  ville  delta  i 

undersökningen.  Därmed  har  inte  bortfall  varit  något  bekymmer  inför  intervjuerna  och  ingen 

respondent har ångrat sitt deltagande efter intervjuerna. 

Det teoretiska urvalet där urvalet smalnades av under processens gång (Denscombe, 2009) kändes 

irrelevant  för  denna  studie.  Urvalet  tog  helt  enkelt  form  genom  sökande  i  omgivningen  och 

rekommendationer  från  omgivningen  om vilka  som kunde  vara  intresserade  av  att  ställa  upp, 

därmed ett snöbollsurval. Eftersom respondenterna även fanns relativt  nära och är relevanta för 

studiens syfte kan det även klassas som ett bekvämlighetsurval (Denscombe, 2009). 
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4.3 Procedur

När de sex respondenterna visade sitt intresse för att delta lämnade de sina kontaktuppgifter så att 

missivbrev och (bilaga 1) och intervjuguide (bilaga 2) kunde skickas ut till dem. I intervjuguiden 

framfördes  studiens  syfte,  kontaktuppgifter  och  förfrågan  om  vart  de  skulle  vilja  genomföra 

intervjuerna. Alla sex intervjuer genomfördes på respondenternas kontorsrum, efter deras önskemål. 

Anledningen var att respondenterna var i tjänst och föredrog att intervjuas på sin arbetsplats för att 

de inte hade möjlighet att lämna arbetsplatsen. Vår uppfattning är att de har varit fokuserade under 

intervjuerna  och inte  störts  av,  vid  enstaka fall,  ringande telefoner.  Förövrigt  genomfördes  alla 

intervjuer utan moment som kunnat störa respondenten. Vår bedömning är att respondenterna känt 

sig lugna och har tagit sig tid för intervjuerna. Under intervjutillfällena deltog båda för att få en 

helhetsbild  av  intervjun  och  för  att  två  personer  ökar  möjligheterna  att  uppmärksamma  olika 

reaktioner  och  händelser  under  intervjuerna.  Vem  som  huvudsakligen  ställde  frågorna  under 

intervjun  byttes  vid  vartannat  intervjutillfälle.  Motiveringen  till  varför  en  av  oss  skulle  vara 

intervjuare vid ett intervjutillfälle, var för att respondenterna inte skulle uppleva intervjusituationen 

som ett förhör, samtidigt som det underlättar för respondenten att lyssna till en intervjuare istället 

för två.

Intervjun  har  utformats  efter  Kvale  och  Brinkmanns  (2009)  rekommendationer  i  form  av  en 

checklista. Intervjugenomförandet bygger på en intervjuguide (bilaga 2) med frågor baserade på 

teman. Som Kvale och Brinkmann (2009) rekommenderar genomfördes 2 provintervjuer (bilaga 2) 

innan intervjuerna för att se hur frågorna bemöttes och om de var lätt förståeliga för individer som 

inte har samma förförståelse som oss. Provintervjuerna genomfördes med en medarbetare och en 

ledare i  vår bekantskap. Detta gav möjlighet att ändra eventuella frågor inför intervjuerna, men 

eftersom  responsen  var  positiv  ändrades  inga  frågor.  Då en  semistrukturerad  intervjumetod 

användes baserades intervjuguiden (bilaga 2) på bestämda teman. Vissa frågor föll bort under vissa 

intervjuer och några följdfrågor tillkom. Genom att använda intervjuguiden kunde det säkras att alla 

tean behandlades under genomförandet av intervjun (Kvale & Brinkmann, 2009). Det var också en 

fördel att ha intervjuguiden (bilaga 2) eftersom det gör faran minimal att glömma bort ett tema, eller 

en betydelsefull fråga (Kvale & Brinkmann, 2009). Trots utformad intervjuguide blev varje intervju 

unik, vilket är just fördelen med den semistrukturerade varianten (Denscombe, 2009). Fördelen med 

att  kunna  ställa  följdfrågor  var  att  det  gav  möjligheten  att  fånga  upp  det  som  var  otydligt  i 

respondentens svar, genom att be respondenten att utveckla hur de menade.
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Innan intervjuerna började informerades respondenterna muntligt om de fyra etiska aspekterna som 

enligt  Kvale  och  Brinkmann  (2009)  är  viktiga  att  förhålla  sig  till  vid  forskning.  Dessutom 

informerades respondenterna om hur intervjun skulle  gå till.  Vid ingången till  samtalet  startade 

intervjun med bakgrundsfrågor om respondentens ålder,  utbildning, arbetslängd i organisationen 

och hur en vanlig arbetsdag ser ut för att på det sättet närma oss respondenten på ett naturligt sätt.

4.4 Bearbetning och analys av insamlat material

Mellan intervjutillfällena transkriberades de genomförda intervjuerna för att underlätta analysen och 

sammanställningen av informationen inför analysen. Transkriberingarna genomfördes ordagrant och 

känslouttryck och pauser noterades för att läsaren av transkriberingen skulle få en förståelse av den 

rådande situationen. Redan under och strax efter intervjuerna startade analysen av intervjun även 

om fokus låg på att analysera arbetet efter att alla intervjuer och transkriberingar av intervjuerna var 

genomförda. 

Under studien samlades material in för att sedan tolkas i syfte att skapa en djupare förståelse av vad 

som verkligen sades under intervjuerna, samt för att se om det fanns likheter eller skillnader mellan 

ledare i privat och offentlig sektor. Kvale och Brinkmann (2009) beskriver ett sätta att analysera 

materialet genom kategorier som tar fasta på de studerade erfarenheterna, vilket var inspirationen 

till analysgenomförandet för studien. Genom att ta fasta på bestämda teman i intervjuerna kunde 

svaren kategoriseras. Kategorierna delades sedan upp ytterligare med hjälp av Lahdenperäs (2008) 

begrepp som definierar interkulturalitet samt med hjälp av Lorentz och Bergstedt (2006) definition 

av vad ett interkulturellt förhållningssätt innebär.

Genom  att  läsa  materialet  ett  flertal  gånger  kunde  en  helhetsbild  skapas  av  intervjuerna.  Vid 

behandlingen av det insamlade materialet har Denscombes (2009) fyra principer följts, vilket har 

inneburit att alla slutsatser har grundats på det insamlade materialet. Att sätta sig in i materialet och 

bli förtrogen med det har därför varit viktigt. För oss innebar det att bearbetningen inleddes med 

nogsamt läsande av transkriberingarna av intervjuerna ett flertal gånger. Direkt efter varje intervju 

tillfälle genomfördes transkriberingarna med anledning att minnas intervjuerna så bra som möjligt. 

Materialet lästes enskilt, vilket var ett medvetet val för att bådas tolkning skulle komma fram och 

för  att  möjliggöra  synen  av  att  se  olika  perspektiv  av  materialet,  men  den  slutliga 
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sammanställningen gjordes gemensamt. I enlighet med Denscombes (2009) tredje princip har den 

egna förförståelsen synliggjorts för att förstå hur den kan påverka analysen. I denna studie redogörs 

förförståelsen i ett eget stycke och under bearbetningen har egna värderingar lagts åt sidan för att  

möjliggöra en analys så lite påverkad av vår förförståelse som möjligt. Denscombes (2009) sista 

princip som innebär att analysen sker som en utveckling där forskaren rör sig fram och tillbaka 

inom materialet har också efterföljts då studiens alla delar ständigt har omarbetats och utvecklats, 

samt eftersom materialet lästes åtskilliga gånger för att på så sätt öka kunskapen om materialet. 

Analysprocessen börjades med att respondenternas svar på varje fråga sammanfattades. För att få en 

helhetsbild av resultatet kodades materialet in i kategorier. I resultatet har svaren kategoriserat efter 

Lahdenperäs (2008) begrepp av interkulturalitet som är nydanande, kritisk och normativ samt med 

hjälp av Lorentz och Bergstedt (2006) definition av vad ett interkulturellt förhållningssätt innebär.

4.5 Etik

I arbetet med studien har hänsyn tagits till de forskningsetiska principerna enligt Vetenskapsrådet 

(2002).  Angående  informationskravet  gavs  respondenterna  all  nödvändig  information  inför 

intervjun. Respondenterna fick även ta del av det huvudsakliga syftet innan intervjuerna eftersom 

det framgår i missivbrevet (Bilaga 1) och de informerades även om syftet muntligt, tillsammans 

med de etiska principerna, innan intervjun startade. Enligt samtyckeskravet beskrevs att deltagandet 

i intervjun var frivillig och att de när som helst kunde avbryta sin medverkan. Alla respondenterna 

har ställt upp frivilligt utan ersättning. Det garanterades även att utomstående inte skulle få tillgång 

till respondenternas kontaktuppgifter. För att garantera anonymiteten har inte respondentens namn, 

ålder  eller  arbetsplats  skrivits  ut.  I  transkriberingarna av intervjuerna har  konfidentialitetskravet 

beaktats  genom  att  skriva  befattningen  på  den  kollega  respondenten  refererade  till  istället  för 

kollegans  namn  som  uttalades  under  intervjun.  Respondenterna  vart  även  informerade  om  att 

materialet  som  samlats  in  enbart  skulle  användas  i  denna  forskning.  Slutligen  informerades 

respondenterna om att de skulle få uppsatsen skickad till sig när studien var färdig och publicerad.

4.6 Förförståelse

Kvale och Brinkmann (2009) menar att forskarens personliga referensram inverkar på tolkningen av 
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respondenternas uppfattningar,  vilket  betyder att  forskaren  ständigt skall  vara medveten om sin 

förförståelse. Vår förenade förförståelse är att båda arbetat på olika arbetsplatser och därmed haft 

flera ledare som utövat olika typer av ledarskap. Vi har upplevt ledarskap som strävat efter att vända 

nejsägare till jasägare och att inte uppmuntra medarbetare till att komma med egna idéer. Då ingen 

av oss har arbetat  som ledare med personalansvar  kan vi inte riktigt  sätta oss in i  hur ledarna 

kommer  svara,  men  tidigare  studier  i  ledarskap  och  åsiktsmångfald  har  givetvis  färgat 

förförståelsen. För att kunna inta ett öppet förhållningssätt emot respondenterna har reflektion över 

våra egna uppfattningar samt fördomar gjorts, vilket bidragit att vi under intervjutillfällena kunnat 

inta ett öppet förhållningssätt emot respondenterna. Kvale och Brinkmann (2009) anser också att 

som forskare är det av hög relevans att vara medveten om sin förförståelse för att den individuella 

referensramen  kan  ha  inverkan  på  analysen  av  informationen  gällande  respondenternas 

uppfattningar  samt  åsikter.  I  studien  har  förförståelsen  medvetande  gjorts  vid  analyserande  av 

informationen från intervjuerna, genom att träda in med en öppen inställning för att se vad och hur 

respondenten verkligen säger något. 

4.7 Studien kvalité

Thomsson (2002) beskriver att åsikterna om huruvida forskaren skall  använda sig av begreppet 

validitet  i  tolkande studier går  isär.  I  denna studie har  Brymans (2002) och Thomssons (2002) 

definitioner av validitet beaktats för att de framför en syn på validitet som passar denna kvalitativa 

studie. Bryman (2002) anser att validitet är när forskaren gör en bedömning av sina slutsatser som 

genererats från en undersökning för att se om de hänger ihop eller inte, vilket har gjorts i denna 

studie.  Thomsson (2002) beskriver  att  validiteten i  tolkande undersökningar inte  är helt  valida. 

Samtidigt  menar  Thomsson  (2002)  att  om  undersökningen  är  noggrann  genomförd  kan  en 

argumentation föras om att forskaren har studerat det som avsett att studeras och att tolkningarna är 

godtagbara under gällande förutsättningar. Genom att vi granskat, ifrågasatt och teoretiskt tolkat 

våra resultat har detta beaktats. Validiteten har således behandlats genom att vi haft en kritisk syn på 

våra analyser, vilket Kvale och Brinkmann (2009) beskriver som en god hantverksskicklighet. 

Thomsson (2002)  beskriver  att  kvalitativa  studier  ofta  får  kritik  för  att  resultaten  inte  alltid  är 

möjliga att generalisera. Vidare menar Thomsson (2002) att  en kvalitativ studie inte kan uppnå 

generaliserbarhet,  men  däremot  kan  forskaren  genom  resonemang,  argumentation  och 
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teoretiserande framföra en förståelse som gör generaliseringen möjlig att reflektera över för läsaren. 

Detta har i studien beaktas genom att ge läsaren så mycket information som möjligt för att sedan 

kunna göra en egen värdering av resultatens generella värde. 

Bryman (2002) anser att reliabilitetens syfte är att visa på att undersökningen blir likadan om den 

genomförs igen. På grund av konfidentialitetskravet kan inte denna undersökning genomföras med 

exakt samma respondenter och därmed kan resultatet vid en liknande undersökning skilja sig. Även 

vår förförståelse, kroppsspråk, personliga referensramar, respondenter och val av intervjuplats kan 

ha påverkat resultatet i denna studie trots att försök att utelämna förförståelsen gjorts.

4.8 Metoddiskussion

För att undvika upprepning då argument för studiens val redan gjorts belyses i detta avsnitt vilket 

sätt metodvalen kan ha påverkat resultatet. 

En enhetschef som vi fick kontakt med visade stort engagemang att delta i vår studie och hjälpte oss 

att få kontakt med flera ledare. Att denne enhetschef hjälpte oss att finns andra ledare underlättade 

enormt och vi tror att kontakten genom enhetschefen gjorde att de ledarna som intervjuades var 

positiva till att bli intervjuade, på grund av enhetschefens engagemang för studien. 

I  och  med den semistrukturerade  karaktären  blev intervjusamtalet  präglat  av att  ledaren  kunde 

berätta  relativt  obundet.  Detta  ledde  i  någon  enstaka  intervju  till  att  respondenten  gled  ifrån 

huvudfrågan och beskrev något annat än det efterfrågade. För att återgå till temat omformulerades 

frågan när respondenten pratat klart. Respondenten avbröts inte eftersom denna utsvävning kunde 

ge användbar information. På detta vis kunde även djupare information ges som var svår att förutse, 

eller som i utformandet av intervjuguiden hade glömts vara av nytta för studien. Orsaken till att 

respondenten rörde sig ifrån ämnet kan ha varit otydlighet i frågeställningen eller att respondenten 

upplevde  frågan  som  besvärlig  eller  stötande.  Den  semistrukturerade  karaktären  på  intervjun 

innebar också möjlighet att ställa följdfrågor till ledaren för ett mer utvecklande svar, vilket också 

gjorde att  samtalen blev  avspända och fick ett  naturligt  flyt  i  kommunikationen.  Varje  intervju 

genomfördes med stöd av en intervjuguide. Några frågor ändrades en aning beroende på vilken 

information respondenten redan hade uppgett. Eftersom frågorna omformulerades under intervjuns 
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gång ledde det till att det ibland ställdes två frågor i en fråga, vilket kan ha lett till ledande frågor 

eller varit förvirrande för respondenten. I efterhand inser vi att vi kan ha påverkat respondenterna 

med våra personliga värderingar. Detta beskriver Denscombe (2009) att en ovan intervjuare kan 

göra genom att berätta om sina egna uppfattningar i ett ämne. Detta var givetvis inte avsiktligt, men 

vi ville samtidigt skapa ett avslappnat samtal, vilket kan ha krockat med att vi berättade vad vi 

ansåg om något ämne. Att vi gjorde det var även för att föra respondenten tillbaka till temat då de 

ibland kunde sväva ut i sina svar. Att ställa följdfrågor till något respondenten redan berättat om kan 

också ha påverkar respondentens svar, även om syftet enbart var att göra frågan tydligare. Under 

intervjuernas gång lade vi märke till att vissa frågor var svåra för respondenten att förstå. Ett sätt att 

lösa  denna  problematik  under  intervjuerna  var  att  omformulera  frågan  för  att  på  så  sätt  få 

respondenten  att  förstå  frågan.  I  efterhand  har  vi  tolkat  det  som  att  en  anledning  till  denna 

problematik kan vara att människor inte reflekterar kring begreppet åsiktsmångfald i sitt vardagliga 

arbete.  Denscombe  (2009)  beskriver  vidare  att  en  ovan  intervjuare  kan  ha  svårt  för  att  vara 

uppmärksam  i  samtalet  under  intervjugenomförandet  på  grund  av  att  skriva  anteckningar  och 

kontrollera så att bandspelaren fungerar tar uppmärksamheten. Med tanke på att vi båda är ovana 

intervjuare valde vi således att inte föra anteckningar då vi ansåg det kunde påverka respondenten 

till att bli nervös och distraherad. Vi beslutade också innan intervjuerna att en av oss skulle sköta 

bandspelaren, vilket gjorde att den ena av oss utan bekymmer kunde koncentrera sig fullt ut på 

respondenten. Denscombe (2009) beskriver vidare att den ovana intervjuaren oroa sig för att det 

skall bli tyst och därför snabbt säger något för att få fart på diskussionen. Detta hade vi i åtanke 

under  intervjuerna  och  vi  märkte  att  tystnaden  bidrog  till  att  respondenten  fick  tid  på  sig  att 

reflektera och därför fick tystnaden en positiv effekt.

Till  studien  valdes  en  tolkande ansats  som härstammar ifrån hermeneutisk  tradition.  En annan 

kunskapsinriktning benämns positivismen som kännetecknas av att endast de företeelser som kan 

bekräftas genom sinnena är kunskap, generera hypoteser, objektivitet, generella slutsatser och säker 

kunskap (Bryman, 2002). Med tanke av att vi sökte ledares uppfattningar och åsikter var vi inte 

intresserade av att mäta någonting eller få objektiv syn. Om vi hade valt positivismen och följt den 

kunskapsinriktningen hade det inte lett till en djupare förståelse för just de ledare vi intervjuade utan  

vi hade varit tvungna att ha ett betydligt större urval av ledare i syfte att generalisera enligt den 

traditionen, vilket inte var avsikten med studien. 
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5. Resultat 

I detta avsnitt presenteras de resultat som framkommit av de genomförda intervjuerna. Kategorierna 

som  presenteras  är  ledarnas  kunskap  om  branschen  eller  organisationen,  delaktighet  i 

beslutsfattande,  arbetsbeskrivningar,  ledarnas uppleva krav på sig som ledare, tillgänglighet och 

närvaro, mångfald och hur ledarna ser på och anser sig hantera åsiktsmångfald. Citat har lagts till 

för att tydliggöra ledarens uppfattning. 

5.1 Ledarnas kunskap om branschen eller organisationen

Alla ledare som intervjuades har arbetat sig uppåt inom sitt område, vilket innebär att de påbörjat 

sin  karriär  på ”golvet”  och fått  möjlighet att  växa inom organisationen eller  inom sin bransch. 

Genomgående för  flera  av  ledarna  var  att  de  själva har  haft  samma arbetsuppgifter  som deras 

medarbetare  arbetar  har.  Dessa  ledare  upplevde att  de  har  en  god förståelse för  medarbetarnas 

situation. Flera av ledarna angav att de har arbetat sig uppåt för att få större möjlighet att påverka i  

beslut som tas i organisationer. 

5.2 Delaktighet i beslutsfattande

Inom den offentliga organisationen upplevde ledarna att det för dem var långt till besluten som togs 

och de hade ibland svårt att motivera vissa beslut för sina medarbetare, då de inte varit delaktiga i  

beslutsprocessen.  Dock  fattar  dessa  ledare  vissa  beslut  och  de  hade  då  ambitionen  att  få 

medarbetarna delaktiga i besluten, samt att få medarbetarna att förstå besluten.

Ledarna inom den offentliga organisationen upplevde att kollegor med liknande tjänster blev allt 

viktigare för dem då besluten fattas långt bort. Anledningen till det är enligt en av ledarna att med 

kollegorna kan de bolla sina tankar och funderingar kring besluten. 

Flera  av  ledarna  inom den privata  organisationen  tyckte  att  det  var  en  fördel  att  vara  så  nära  

besluten som det är i organisationen och ingen uttryckte detta som en nackdel. En av dessa ledare 

påpekade att det kunde vara så att besluten ibland kom nedifrån och nådde VD:n sist, vilket skiljer 

sig från den offentliga organisationen där enbart åsikter och idéer kommer nerifrån och inte beslut. 

19



Ledarna inom den privata organisationen verkade trivas väldigt väl med att vara delaktiga i besluten 

som tas inom organisationen och de känner sig delaktiga på ett annat sätt  än ledarna inom den 

offentliga organisationen som uttryckte att det ibland var svårt att förstå besluten som tagits.  En av 

ledarna inom den privata organisationen nämnde att hon bytte till den organisation där hon arbetar 

idag för att komma närmare både kunden och besluten. Hon belyste skillnaden mellan den privata 

organisation hon arbetar i idag och den privata organisation hon arbetade inom tidigare. En av de 

största  skillnaderna  ansåg  hon  vara  att  hon  ibland  inte  förstod  besluten  som  fattades  på 

huvudkontoret och då hade svårt  att förmedla dem vidare och allra helst  motivera personalen i 

förändringen då hon själv inte  stod bakom beslutet  eller  förstod vikten av det.  Då den privata 

organisation hon arbetar i nu är mindre och har en annan organisatorisk uppbyggnad än den hon 

arbetade i tidigare, anser hon att hon kan motivera alla beslut trots att hon inte står bakom dem, 

eftersom hon sitter med på mötena där besluten fattas och har hört argumenten för beslutet.

”Det kan ju komma beslut uppifrån men då har jag själv varit involverad i dem/…/ Nu kan man ju mycket mer motivera 

för medarbetarna också så att de förstår beslutet och varför vi till exempel skall förändra något. Även om inte jag tycker  

så, så har jag varit med och hört argumentationen från mina kollegor.” (Ledare D, privat organisation)

5.3 Arbetsbeskrivningar

Alla ledare angav att  de och deras medarbetare arbetar efter någon form av styrdokument eller 

styrkort där det finns information om vad som ingår i deras arbetsuppgifter samt vilka mål de ska 

uppnå. Inom den offentliga organisationen var dessa styrdokument relativt fasta och generella för 

hela  den  offentliga  organisationen,  eftersom  de  var  utformade  efter  ett  visst  uppdrag  från 

uppdragsgivare  snarare  än  individen  som  utförde  arbetet.  Styrdokumenten  i  den  privata 

organisationen  utformades  mer  efter  individen.  Inom den  privata  organisationen  utformades  så 

kallade styrkort i samtal med varje enskild medarbetare där mål som ska uppnås bestäms under en 

diskussion mellan ledaren och medarbetaren. Här finns därmed större möjlighet att anpassa efter 

individen och den rådande situationen än i den offentliga organisationen. En av ledarna inom den 

offentliga organisationen påstod att en anledning till  att den offentliga organisation har stramare 

tyglar  kring styrdokumenten  kan bero på att  den organisationen är  större  och att  arbetet  i  den 

organisationen till stor del styrs av lagar om hur deras ”kunder” ska vårdas eller behandlas.

”...inom  kommunal,  finns  det  redan  ramar  och  strukturer...då  gäller  kraven  egentligen  i  enlighet  med 

uppdragsbeskrivningarna, vad som förväntas av mig och hur jag ska bedriva min verksamhet står ju i princip /.../ Asså  
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jag har ju en egen arbetsbeskrivning för vad som gäller för min roll. Det är ju utifrån det jag arbetar i organisationen,  

efter det som kallas uppdragsbeskrivningar. /.../ Jag vet ju vad mitt uppdrag som chef är, vi har ju liksom ett dokument  

för det hela.” (Ledare A ,offentlig organisation.)

Arbetet i den privata organisationen tar främst hänsyn till konsumentlagar och är därför inte lika 

hårt styrda av lagar i lika stor utsträckning. Båda organisationerna behöver dock självfallet följa 

arbetsmiljölagar och dylikt.

5.4 Ledarnas upplevda krav på sig som ledare

Alla ledare upplevde att de hade tidsbrist och mycket av deras arbetsdagar gick till att sitta i möten 

och  besvara  mejl,  vilket  gör  det  svårt  för  dem  att  sköta  sitt  personalansvar  och  utföra  andra 

administrativa  uppgifter.  Flera  ledare  belyste  därför  vikten  av  att  kunna  prioritera  rätt  när  de 

upplever att tiden inte räcker till.

Även om bristen  på tid  var  gemensamt  för  ledarna  inom båda  organisationerna  var  bristen på 

ekonomiska resurser mer förekommande i svaren från ledarna inom den offentliga organisationen. 

En av ledarna inom den offentliga organisationen upplevde dock att han hade bättre ekonomiska 

förutsättningar än de som arbetar med äldrevården i organisationen. 

Många  ledare  belyste  vikten  av  att  se  medarbetarna  som  individer,  eftersom  de  upplevde  att 

medarbetarna ställde detta krav på dem som ledare. Speciellt för ledare med stora personalgrupper 

(ca 40 personer) innebar detta en utmaning för minnet och en av ledarna belyste vikten av att föra 

minnes anteckningar för att inte glömma något eller någon. Inom den privata organisationen var 

personalgrupperna som varje ledare ansvarade för ungefär hälften så stora som de personalgrupper 

ledarna  inom  den  offentliga  organisationen  ansvarade  för.  Enligt  en  av  ledarna  i  den  privata 

organisationen bör deras ledare inte ansvara för mer än tjugo medarbetare, då det är max vad en 

ledare hinner med.

En av ledarna i den offentliga organisationen belyste vikten av att vara en ledare som presterar och 

levererar istället för att tänka och fundera och relaterade detta till samhällets utveckling. Med detta 

menade han att information kan spridas så fort idag så det ställer högre krav på arbetstempot, vilket 

medför krav på en hög stresstålighet, vilket flera ledare angav vara viktigt i deras position men även 
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flexibiliteten,  som  en  av  ledarna  inom  den  offentliga  organisationen,  belyste  då  utvecklingen 

ständigt går framåt och samhället är så föränderligt idag.

I  båda organisationerna betonade ledarna att det  är viktigt  med återkoppling. När medarbetarna 

kommer med frågor som ledarna inte kan svara på vid det tillfället är de noga med att återkoppla 

senare, för att visa att de ser medarbetarna och inte glömt bort dem.

”Ofta ringer folk och vill ha svar på frågor eller frågar saker under möten som jag kanske inte kan svara på direkten  

men då är det viktigt med återkoppling för att medarbetaren ska känna sig sedd” (Ledare A, offentlig organisation)

Några av ledarna inom den offentliga organisationen påstod att de försökte leva upp till alla krav 

och förväntningar som ställs på dem som ledare och att de inte alltid lyckades, men att ambitionen 

finns. Ledare i offentliga organisationen och den privata organisationen beskriver att medarbetarna 

förväntar sig att de är inlyssnande när de vill prata och kommer med frågor. 

”Som ledare gäller det verkligen att lyssna till det någon säger. Sedan kanske man inte lyckas att lyssna noggrant 365 

dagar om året, men hälften i alla fall. Det är något man alltid får jobba med, men just att vara medveten om det är  

viktigt. ” (Ledare B, offentlig organisation.)

Ledarna inom den offentliga organisationen lade en stor del av anledningen till att de inte lyckades 

på  bristande  resurser  och  till  viss  del  på  den  mänskliga  faktorn.  Ledarna  inom den  offentliga 

organisationen tryckt just på vikten av att distansera sig till arbetet och att inte ta kritik personligt 

samt att inte bli för känslomässigt engagerad i arbetet.

”Jag tar sällan något personligt. Det är sällan att någon regerar på mig som person utan det är ofta en sak eller handling 

som det handlar om. Om jag tar åt mig som person går jag i försvarsställning och det löser ingenting. Att jag inte tar åt  

mig tror jag är för att jag läst och har livserfarenhet” (Ledare B, offentlig organisation.)

Samtidigt lyfter de upp vikten av att ha ett  engagemang för individerna de arbetar med. Vidare 

belyser flera av ledarna inom den offentliga organisationen att det är viktigt att vara medveten om 

sitt agerande i deras organisation eftersom de har så speciella ”kunder”.

Empati  är  en annan egenskap som belystes av ledarna främst  inom den privata  organisationen. 

Denna egenskap har ledarna stor nytta av då de även upplever att  de behöver vara något av en 

samtalsterapeut för sina medarbetare ibland. Vikten av empati nämndes dock inte av ledarna inom 
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den offentliga organisationen. Däremot nämnde de vikten av att kunna lyssna då även de fungerade 

som något av en terapeut, klagomur eller bollplank gentemot sina medarbetare.

5.4.1 Tillgänglighet och närvaro

Alla ledare uppgav att deras medarbetare ansåg det viktigt att de som ledare var tillgängliga och 

geografiskt nära. Detta har ledarna fått reda på genom medarbetarundersökningar och i samtal med 

medarbetarna.  Ledarna  försökte  vara  tillgängliga  och  besöka  medarbetarnas  arbetsplatser 

regelbundet, men då ledarnas scheman till stor del bestod av möten och administrativt arbete hade 

de svårt att få tiden att räcka till för att besöka medarbetarnas arbetsplatser. Detta gav upphov till 

känslor som otillräcklighet hos flera av ledarna. En av ledarna i den privata organisationen verkade 

inte  uppleva  denna  otillräcklighet.  Hon  berättade  att  hon  hade  en  kollega  i  grannstaden  som 

arbetade med exakt samma uppgifter som hon fast på ett annat kontor. De två ledarna hade även en 

coach som coachade och stöttade dem i sitt arbete. Genom att ha den kollegan och coachen kände 

hon att hon hade möjlighet att ventilera sina tankar och få stöd i sitt arbete. Detta stöd från både en 

coach och en  kollega  med liknande  arbetsuppgifter  verkar  den  kvinnliga  ledaren  i  den  privata 

organisationen vara ensam om att ha. Känslan av otillräcklighet verkar inte enbart komma av brist 

på  stöd  och  coachning,  utan  verkar  även  bero  på  hög  arbetsbelastning  som  till  exempel 

arbetsgrupperna som var nästan dubbelt så stora i den offentliga organisationen som i den privata 

organisationen. Storleken på personalgruppen och spridningen av medarbetarna innebar ett problem 

för  att  kunna  närvara  på  medarbetarnas  arbetsplatser,  för  ledarna  inom  den  offentliga 

organisationen. Inom den privata organisationen var det enbart en av ledarna som verkade ha en 

större geografisk spridning på sina medarbetare och denna ledare utryckte att hon alltid kände att 

hon borde vara mer på något annat kontor, vilket gjorde att hon ständigt upplevde sig otillräcklig.

Att vara närvarande relaterade några av ledarna till att vara anträffbar på telefon eller mejl i princip 

dygnet runt. En av ledarna inom den offentliga organisationen nämnde att det var tal om att de 

skulle  ha en slags  jour  så att  medarbetarna kunde nå sina ledare oavsett  tid  på dygnet.  Vidare 

förklarade denna ledare att  det var så det  funkade för det  mesta  i  dagsläget,  men att  ledarna i 

dagsläget inte får betalt för att de är så tillgängliga.

En av ledarna inom den offentliga organisationen jämförde närheten till sin chef idag med närheten 
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till chefen i den kommun där han arbetade tidigare och ansåg att de informella mötena i till exempel 

fikarummet var viktiga för honom. Samtidigt förstod han att närheten var svårare att uppnå för hans 

chef i en sådan stor organisation som den han arbetar för idag.

Inom den privata organisationen belyste alla tre ledarna VD:ns närhet. En av ledarna inom den 

privata  organisationen  belyste  VD:ns  närhet  och  tillgänglighet  som  ett  föredöme  för  hela 

organisationskulturen där närhet och tillgänglighet är något av ledord inom organisationen samt 

gentemot  deras  kunder.  Ett  exempel  på  VD:ns  närhet  fick  vi  när  han  passerade  förbi  utanför 

rummet, under en av intervjuerna.

”Där kommer VD:n nu när vi pratar om honom.” (Ledare D, privat organisation)

5.5 Mångfald

De flesta ledarna svarade främst etnicitet, kultur och genus när de förklarade begreppet mångfald. 

Dock var det  en av ledarna inom den offentliga organisationen som betonade att  mångfald var 

mycket mer än så och påtalade att alla individer är unika, därmed mångfald. När ledarna fick mer 

tid att tänka kring mångfaldsbegreppet kom de på att mångfald kunde vara mer än det de först hade 

reflekterat om.

För att sprida medvetenheten om mångfald hos medarbetarna har den privata organisationen tagit in 

en  föreläsare  på ämnet  mångfald,  vid  ett  tillfälle.  Personalchefen beskrev  att  föreläsningen om 

mångfald var viktig för att väcka förståelsen för hur andra tänker och tycker. Som exempel nämnde 

hon kunder från andra kulturer som kommer från en förhandlande kultur och försöker förhandla om 

sådant som inte går att förhandla om inom den privata organisationen. Personalchefen berättade 

också att de ibland arbetar med fall från verkligheten för att diskutera mångfaldsfrågor och den 

problematik som kan uppstå i mötet med kunder från olika kulturer.

En  av  ledarna  i  den  privata  organisationen  belyste  även  kundernas  syn  på  mångfald  då  hon 

berättade att en del kunder vill träffa en rådgivare av ett visst kön, en viss ålder eller etnicitet. 

”Vi har många kunder som är yngre och vill ha hjälp av en äldre. Sedan kan damer komma in och som inte vill ha hjälp  

av en man. Det här med kön finns, kunderna har önskemål /.../ Jag som chef får höra det att dem vill komma men inte 

träffa den och den.” (Ledare E, privat organisation)
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För att kunna tillgodose kundernas krav, men också för att få en mångfald i gruppen tar de hänsyn 

till dessa faktorer vid rekrytering. Även en av de andra ledarna inom den privata organisationen 

berättade att de försöker se till vad som saknas i gruppen vid en nyrekrytering för att skapa en 

mångfald i gruppen.

”Vi tittar, eller jag tittar alltid på vad personen kan för språk vid rekrytering. Det är ju mycket rörelse nu och många som  

inte kan svenska eftersom de är utländska. Sen har det inte varit grunden till att den blivit anställd på grund av sina 

språkkunskaper,  men  vi  har  och  vill  ha  lite  såhär  blandat.  Vi  har  en  som  kan  finska.  /.../  Det  är  framförallt  

språkkunskaperna jag tittar på när jag får in CV. ” (Ledare E, privat organisation)

5.6 Hur ledarna ser på och anser att de hanterar idéer och åsiktsmångfald

Alla ledare verkade positiva till att medarbetarna kommer med åsikter och idéer. De flesta betonade 

dock att alla idéer inte var genomförbara, men att det då var viktigt att ge medarbetaren feedback 

om detta för att uppmuntra att ytterligare idéer och åsikter kommer fram. Flera av ledarna lyfte även 

fram att  vissa  idéer  är  riktigt  dåliga  och kanske  inte  så  genomtänkta  och vid  sådana  tillfällen 

försöker de hålla masken mot medarbetarna för att inte förlöjliga deras tankar och idéer. Det verkar 

därför  vara  viktigt  inom  båda  organisationerna  att  skapa  och  behålla  ett  öppet  klimat  där 

medarbetarnas idéer och åsiktsmångfald uppmuntras.  Ledarna inom den offentliga organisationen 

anser att medarbetarnas delaktighet är viktig vid beslutsfattande, men de menar också att detta är en 

prioriteringsfråga samt att det är de som ledare som i slutänden fattar besluten.

”Jag har ju sagt det att man får ha olika åsikter. Det är ju helt okej, det är ingenting som är förbjudet. Vi har ju som sagt 

olika uppfattningar, men man måste ibland ändå komma till ett beslut. Det kan innebära att du inte får gehör för din 

åsikt.  Någonstans  så  kan  vi  inte  stå  och  stampa  på  samma  ställe  utan  vi  måste  gå  vidare.”  (Ledare  F,  offentlig 

organisation.)

Båda organisationerna har anonyma medarbetarenkäter där medarbetarna utvärderar sina ledare. En 

av ledarna på den privata organisationen betonade att de använder resultatet från undersökningarna 

för att utvecklas. Inom den privata organisationen har de även en digital förslagslåda i form av en 

mailadress de kan maila förslag och åsikter till. Om idéerna kan förverkligas eller om åsikten leder  

till en förändring kan personen som skickat in till förslagslådan få en eloge på intranätet.

En av ledarna inom den privata organisationen berättade att ledarna rekryteras efter organisationens 
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ledarfilosofi.  Därför  bör  den  blivande  ledarens  åsikter  och  värderingar  om  till  exempel 

tillgänglighet  överensstämma  med  organisationens  åsikter  och  värderingar  om  tillgänglighet. 

Samtidigt så anger ledarna att de vid rekryteringstillfället ser till vad som saknas i gruppen för att 

uppnå  en  heterogenitet  i  gruppen.  Enligt  ledarna  inom  den  privata  organisationen  skall 

medarbetarna representera organisationen och det är därför viktigt att organisationen anser att de 

kan stå bakom medarbetarens åsikter och agerande.

En  av  ledarna  i  den  privata  organisationen  berättade  om  en  teambuilding  övning  hennes 

medarbetare gjort där de lärde känna varandra och på så vis förstod varandra mycket bättre. Denna 

teambuilding aktivitet visade också på att hennes medarbetare var relativt lika varandra. 

”De sa att de har lärt känna varandra och kommit varandra nära, det som annars kanske skull ta flera år att få veta om en  

människa.  /.../ Jag tror att detta hjälpte dem att få bättre förståelse av att de är olika personer och att man i en grupp är  

olika människor /.../  Mina medarbetare kan ju också använda dem på kunder. Man ser att det här är en viss typ utav 

kund. Hur ska jag bete mig då för att få en fungerande kommunikation?” (Ledare D, privat organisation).

Inom den offentliga organisationen menade flera av cheferna att de hade mycket att lära av sina 

medarbetare,  eftersom  det  är  de  som  arbetar  närmast  ”kunderna”  och  således  vet  mest  om 

”kunderna”. Genom att diskutera beslut och utvecklingsmöjligheter med medarbetarna ville ledarna 

lyfta fram åsikter och idéer. Flera av ledarna inom båda organisationerna anser att de släpper fram 

åsikter av alla dess slag, men en ledare från varje organisation var noga med att påpeka att de inte 

tolererar  personangrepp  eller  nedlåtande  kommentarer  som  organisationen  inte  kan  ställa  sig 

bakom. En ledare inom den privata organisationen påpekade i detta sammanhang att det därför var 

viktigt  att  ha  en  respekt  för  människor,  som  hon  ansåg  vara  en  viktig  ledaregenskap  i 

organisationen.

”När man sitter i fikarummet så kan man höra att det är någon medarbetare som slänger ur sig någonting som kanske är  

lite kränkande och då har vi jobbat med de här frågorna och sagt hur ska vi bete oss då. Då är det ju viktigt att vi visar  

att vi tar avstånd, att vi säger att det där ställer jag inte upp på, det du säger nu. Att vi vågar gå i en diskussion och  

öppnar upp för det.” (Ledare C, privat organisation.)
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6. Analys

I detta avsnitt genomförs analysen av intervjuerna genom att urskilja vissa begrepp som faller under 

Lahdenperäs (2008) tre olika aspekter av interkulturalitet. Det kan visa om organisationerna som är 

representerade i intervjuerna, eller möjligtvis enbart den avdelning av organisationen som ledaren 

representerar, kan klassas som en interkulturell organisation utifrån ledarens syn på hanterandet av 

medarbetarnas idéer och åsiktsmångfald.  I analysen av intervjuerna har även ambitionen att öka 

förståelsen och minska motsättningar mellan människor, som Lorentz och Bergstedt (2006) anser 

vara en del av ett interkulturellt förhållningssätt studerats. Detta för att bedöma om organisationen 

och ledaren på så vis kan kopplas till det interkulturella förhållningssättet.

6.1 Normativ

Av  intervjuerna  framgår  inte  om  det  inom  organisationen  finns  jämlikhet,  social  rättvisa  och 

ömsesidig respekt, troligtvis på grund av att dessa ämnen inte behandlades i intervjuguiden (bilaga 

2) men också eftersom intervjuer endast skedde med ledarna så vet vi inte om deras respekt för 

medarbetarna är besvarad med ömsesidig respekt. Ledarna antydde däremot inte att respekten inte 

var ömsesidig som Lahdenperä (2008) påstår att den bör vara i den normativa aspekten.

En av ledarna inom den offentliga organisationen anser att det är en styrka att hon och medarbetarna  

har  olika  åsikter,  erfarenheter  och  kompetenser  med sig.  Detta  förutsätter  en  tolerans  för  allas 

olikheter  vilket  möjliggör  lärande.  För  att  möjliggöra  lärandet  krävs  det  att  ledaren  ser  dessa 

olikheter som ett sätt att öka kunskapen genom att lära av varandra (Lahdenperä, 2008).

Vi upplevde att alla ledarna eftersträvade ett öppet klimat på arbetsplatsen eftersom de var öppna 

för att lära sig från sina medarbetare, vilket visar på ödmjukhet och en respekt för medarbetarna och 

deras kompetenser. Även ledarnas strävan efter att alla skulle få komma till tals visar på att de  

eftersträvar  ett  öppet  klimat  och  inkludering  av  alla  medarbetare.  Inom  den  offentliga 

organisationen försökte ledarna inkludera medarbetarna genom att uppmuntra medarbetarnas idéer 

och åsikter under personalmötena, vilket även förekom inom den privata organisationen. Genom att 

göra  medarbetarna  delaktiga  i  utformandet  av  styrkorten  i  den  privata  organisationen  har 

medarbetarna möjlighet att själva påverka de mål som de skall nå, vilket skiljer sig markant från 

medarbetarna inom den offentliga organisationen där medarbetarna inte har den möjligheten. En av 
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ledarna inom den offentliga organisationen anser att de inte kan påverka sina arbetsbeskrivningar 

och mål i lika hög grad, eftersom de är en del i en sådan stor organisation och de dessutom måste 

följa en del lagar kring hur de ska sköta sitt arbete. På så vis kan medarbetarna uppfattas som mer 

inkluderade i den privata organisationen, men ledarna inom den offentliga organisationen verkar ha 

en ambition att inkludera sina medarbetare på andra sätt, tillexempel genom att göra dem delaktiga i 

en del beslutsfattanden.

Inom båda  organisationerna  försökte  ledarna  göra  medarbetarna  delaktiga.  Inom den offentliga 

organisationen framgick det dock tydligare att medarbetarna fick möjlighet att vara delaktiga och 

påverka  ledaren  inför  ledarens  beslutsfattande,  vilket  tyder  på  en  eftersträvad demokrati.  Dock 

verkar  denna  delaktighet  och  demokrati  inte  eftersträvas  inom  hela  organisationen  då  denna 

organisations  ledare  ofta  upplevde att  de  var  långt  ifrån majoriteten  av  beslutsfattandet.  En av 

ledarna  inom  den  privata  organisationen  ansåg  att  besluten  inom  organisationen  ibland  kunde 

komma  nedifrån  och  nå  VD:n  sist  vilket  kan  tolkas  som  en  demokratisk  möjlighet  för  alla 

medarbetare. Även de medarbetarundersökningar som båda organisationerna genomför kan ses som 

en  demokratisk  möjlighet  eftersom  medarbetarna  har  möjlighet  att  uttrycka  sig  anonymt  i 

undersökningarna. Hur resultatet används i den offentliga organisationen framgick inte lika tydligt 

som i den privata organisationen där ledarna får en sammanställning av undersökningens resultat 

som de  sedan  arbetar  med för  att  utveckla  organisationen.  En av  ledarna  inom den  offentliga 

organisationen beskrev att han har ett demokratiskt förhållningssätt i och med att han försöker ta in 

gruppens åsikter och agera lyssnande. En ledare i den privata organisationen beskriver att det är 

viktigt att medarbetare kommer med idéer och åsikter samt att återkoppla till medarbetaren, vilket 

betyder att ledare intar ett demokratiskt förhållningssätt och arbetar för att ingen skall känna sig 

bortglömd. Vissa av medarbetarnas idéer och åsikter tar ledarna inom den offentliga organisationen 

med sig och diskuterar på en högre nivå för att utveckla organisationen. Vilket tyder på demokrati  

som Lahdenperä (2008) anser är viktigt inom den normativa aspekten.

Respekten för människor ansåg en av ledarna inom den privata organisationen vara ett krav på 

ledarna i den organisationen. Därför ansåg hon att de inte kunde tolerera personangrepp i deras 

organisation.  Nolltoleransen mot personangrepp belyste även en av ledarna inom den offentliga 

organisationen och menade att där gick deras organisations gräns för åsiktsfriheten.
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6.2 Kritisk

I analysen av intervjuerna så kunde ett visst  kritiskt förhållningssätt  skönjas främst hos ledarna 

inom den offentliga organisationen. Ledarna inom den offentliga organisationen framstod som mer 

självkritiska än ledarna inom den privata organisationen genom att de offentliga ledarna försökte få 

medarbetarna att förstå vitsen med de beslut som hade fattats men ledarna var medvetna om det inte 

var  möjligt  att  alltid  lyckas  med detta,  trots  att  det  var  ambitionen.  Genom att  inse  sina  egna 

begränsningar och att de inte är perfekta som ledare så visar de på en kritisk självmedvetenhet. En 

av  ledarna  inom den offentliga  organisationen  visade  även på  ett  kritiskt  reflekterande  då  han 

konstaterat att de har knappa ekonomiska resurser men att hans avdelning troligtvis har mer resurser 

än de som arbetar med äldrevården.

Överlag verkade ledarna inom den offentliga organisationen lägga en stor del av anledningen till 

misslyckanden på bristande resurser men även till viss del på den mänskliga faktorn och på så vis 

på dem själva. En av ledarna inom den offentliga organisationen framstod som mer självkritisk än 

de andra då hon påpekade att de försökte leva upp till alla krav och förväntningar som ställdes på 

dem och att de inte alltid lyckades, men att ambitionen i alla fall fanns där. Denna självkritiska 

inställning knyter an till Lahdenperäs (2008) kritiska aspekt.

Att  regelbundet  arbeta  med verklighetsbaserade  fall  i  de  olika  arbetsgrupperna  var  den  privata 

organisationens sätt för att väcka medvetenheten och förståelsen för hur andra kan tycka och tänka. 

Mångfaldsföreläsningen som anordnats inom den privata organisationen lyfte problematiken med 

kulturella krockar och avsåg att väcka den kritiska synen på det egna handlandet och på så vis även 

den egna företagskulturen och värderingar inom den. På så vis syns den kritiska aspekten även här.

Genom  att  ha  dialoger  och  kommunicera  om  problem  som  uppkommer  samt  att  ständigt 

problematisera det som händer och sker uppgav en av ledarna inom den privata organisationen att 

denne  har  ett  kritiskt  förhållningssätt.  En  ledare  inom  den  offentliga  organisationen  anser  att 

diskussioner är positivt om de kan mötas för att förstå varandra så att det leder till något positivt. 

Detta  betyder  att  de  diskuterat  och  problematiserar  frågor  gemensamt  för  att  utveckla 

organisationen. En ledare i den privata organisationen beskriver att hon ofta lämnar dörren öppen 

till sitt kontor, eftersom hon vill vara tillgänglig för medarbetarna. På så vis uppmuntrar hon dem 

till att komma in och diskutera vardagliga problem som kan uppstå.
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6.3 Nydanande

Under intervjuerna framgick det inte huruvida idéerna var gränsöverskridande och om det rådde en 

kreativ  oförutsägbarhet  inom  organisationerna  som  Lahdenperä  (2008)  kopplar  till  den 

interkulturella  organisationen.  Dock  kan  medarbetarundersökningarna  och  ledarnas  bemötande 

bidra till  ett  öppet  klimat  där  medarbetarnas  idéer  och åsiktsmångfald är  välkomna.  Det  öppna 

klimatet kan enligt Capra (2002) skapa kreativitet. Även den digitala förslagslådan inom den privata 

organisationen  och  mötena  mellan  ledaren  och  arbetsgrupperna  i  den  offentliga  organisationen 

bidrar till detta öppna klimat där kritiskt tänkande, nya idéer och mångfald värdesätts. Alla ledare 

visade dessutom ett stort intresse för att lära sig från sina medarbetare då de är medarbetarna som 

oftast arbetar närmast kunden och de såg därmed organisationens utvecklingsmöjligheter genom 

medarbetarnas idéer och åsikter. Lahdenperä (2008) påstår att mångfald som hanteras rätt kan ge 

upphov till kreativitet så eftersom ledarna påstår att de uppmuntrar mångfald kan kreativitet skapas.

En av ledarna i den offentliga organisationen anser att ledningen kräver att hon som ledare är för 

utveckling, vilket betyder att hon behöver vara gränsöverskridande och aldrig stå och stampa på 

samma  ställe.  Denna  strävan  efter  utveckling  återfinns  inom  interkulturella  organisationer 

(Lahdenperä, 2008).

6.4 Interkulturellt förhållningssätt

Enligt  Lahdenperä handlar  den interkulturella  kompetensen om tolerans  av kaos,  fördomsfrihet, 

socialt engagemang och gränsöverskridande eller i korta drag om att vara medveten om det egna 

och  samtidigt  vara  öppen  för  det  som är  nytt  och  okänt.  Genom att  anordna  en  föreläsning  i 

mångfald  och  efter  det  arbeta  med  fall  som  bland  annat  berör  mångfald  ökade  den  privata 

organisationen medvetenheten kring det  egna och agerade för att minska fördomar. Vilket även 

visar på tendenser till interkulturell kompetens. Även medarbetarundersökningarna inom de båda 

organisationerna kan öka medvetenheten om det egna, som Lahdenperä (2008) kallar det.

Ledarna inom båda organisationerna  har  arbetat  sig uppåt  inom organisationen för  att  öka sina 

möjligheter  att  påverka.  Inom  den  offentliga  organisationen  verkade  det  vara  det  sociala 

engagemanget för medarbetarna och ”kunderna” som driver ledarna till att vilja påverka eftersom 

dessa ledare ansåg att det var viktigt att ha ett engagemang för individerna de arbetar med samtidigt 

som de insåg vikten av att distansera sig för att inte bli allt för känslomässigt engagerad.
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Lorentz och Bergstedt (2006) anser att ett interkulturellt förhållningssätt förutsätter lyhördhet och 

kommunikativ kompetens, för att förståelsen mellan människor ska öka och motsättningarna ska 

minska. Just vikten av att vara lyhörd belyste en av ledarna inom den privata organisationen. Hon 

ansåg att det vara viktigt att vara lyhörd och se på dem om något var fel. I de fall medarbetarna 

behövde  någon  att  tala  med  försökte  alla  ledare  inom  båda  organisationerna  agera  terapeut, 

klagomur eller bollplank, som de själva uttryckte det. Genom att lyssna och stödja medarbetarna på 

detta  sätt  kan  ledarna  också  få  en  ökad  förståelse  för  sina  medarbetare  vilket  kan  minska 

motsättningarna,  enligt  Lorentz och Bergstedt (2006).  En av ledarna belyste att  resultatet  av en 

teambuilding aktivitet som genomförts bland hennes medarbetare ledde till en ökad förståelse och 

minskade motsättningar, både inom gruppen och gentemot kunder.

31



7. Diskussion

Här presenteras vår tankar kring studien samt förslag på framtida forskning.

7.1 Resultatdiskussion

Tidigare erfarenhet som ledarna har av medarbetarnas arbetsuppgifter tycker vi ger en god kunskap 

om organisationen. Detta kan sannolikt ha varit en fördel för de intervjuade ledarna för att få en 

större förståelse för sina medarbetares arbetssituation och möjliga problem medarbetarna kan stötta 

på i sitt arbete.

Otillräckligheten som många av ledarna i organisationerna verkar uppleva kan bero på den snabba 

utvecklingen som även ställer högre krav på ledarna att agera snabbt, eftersom några av ledarna 

relaterade närheten till att vara anträffbar på telefon eller mejl i princip dygnet runt. Flera av ledarna 

beskriver att de som personer bör vara stresståliga och flexibla. Detta tror vi kan relateras till att 

allting ska gå så snabbt i dagens samhälle och att det ständigt sker förändringar, vilket innebär att 

ledarna alltid bör vara för utveckling. Vi anser att sätt för ledarna att visa att de är för utveckling kan  

vara  att  uppmuntra  men  även  ta  till  sig  medarbetarnas  idéer  och  åsikter,  för  att  utveckla 

organisationen.

Att ledarna inom den offentliga organisationen gärna bollar sina tankar med kollegor tror vi delvis 

beror på att deras chef fanns en bit bort vilket påverkade att möjligheter inte fanns till informella 

samtal, med deras chef, som kan ske med kollegorna på samma kontor. Mötena med chefen var 

inbokade ungefär en gång i månaden och skedde då under en avsatt tid. Vi har tolkat det som att  

ledarna under detta möte inte har tid att diskutera sina egna tankar sam att ledarna kanske inte vågar 

lyfta fram sina åsikter om beslut för sin chef, då denne kanske inte uppmuntrar deras idéer och 

åsikter, om så är fallet framgick dock inte av intervjuerna.

Genom de svar vi fick av respondenterna över hur de såg på åsiktsmångfald kan vi konstatera att det  

är ett begrepp som de var obekanta med. Detta har vi tolkat som att begreppet inte används i det 

vardagliga arbete, utan att ledarnas syn präglas av att de ser mångfald som genus, ålder och etnicitet 

vilket stämmer överens med Anderssons (2009) studie om ledares uppfattning av mångfald.
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Ledarna anser att de eftersträvar ett öppet klimat där medarbetarnas idéer och åsikter uppmuntras, 

vilket  kan  liknas  med strävan efter  demokrati  som finns  inom den interkulturella  teorin.  Även 

organisationernas  medarbetarundersökningar  visar  på  ett  intresse  för  medarbetarnas  idéer  och 

åsikter. Dock vet vi inte hur arbetet med underökningsresultaten går till.  Lahdenperä (2008) anser 

att det öppna klimatet som alla ledare verkar eftersträva är viktigt för demokratin, men detta kan 

snabbt  bli  ett  mindre  öppet  klimat  om  ledare  och  organisation  inte  arbetar  med 

medarbetarundersökningens resultat.  Enligt  en av ledarna  inom den offentliga organisationen är 

delaktigheten en prioriteringsfråga så vi undrar huruvida resultatet från medarbetarundersökningen 

verkligen  används  i  det  fortsatta  arbetet  inom  den  offentliga  organisationen  som  den  privata 

organisationen betonar att de gör. Om undersökningarnas resultat inte leder till förändringar tror vi 

att viljan att fylla i dem kan avta. Även bemötandet av medarbetarnas idéer och åsiktsmångfald 

påverkar klimatet och det är därför viktigt att ledarna inte slår ner medarbetarnas idéer och åsikter 

för snabbt (Lahdenperä, 2008).  Lahdenperä (2008) anser att  då idéer och åsikter av en viss typ 

ignoreras eller förkastas utan eftertanke kan det generera att färre idéer och åsikter kommer upp till 

ytan och det därför är viktigt att beakta alla idéer och åsikter oavsett hur orealistiska eller dumma de 

kan tyckas vara till  en början.  Genom att uppmuntra åsiktsmångfalden tror  vi,  som Lahdenperä 

(2008), att gränsöverskridande idéer kan uppnås. Som ledarna i båda organisationerna belyste var 

det viktigt att återkoppla till sina medarbetare om de i tillfället inte kunde svara på någon fråga. 

Detta har vi tolkat som att människor vill bli sedda på arbetsplatsen som egna individer och genom 

att få feedback så upplever de att deras åsikter och idéer är viktiga. 

Inom den privata organisationen rekryteras ledare utifrån sina åsikter och värderingar. Därför kan 

det tolkas som att rekryteringen sker baserad på hur väl ledarens åsikter och värderingar stämmer 

överens  med organisationens  åsikter  och  värderingar.  Ledarna  inom den  privata  organisationen 

påstår dock att de strävar efter  en mångfald vid nyrekryteringar. Vidare menar ledare inom den 

privata organisationen att det är viktigt att medarbetarna kan representera organisationen och vara 

en del av organisationens varumärke, vilket får oss att tro att den privata organisationen inte vill 

anställa  medarbetare  som har  andra  åsikter  och  värderingar  än  organisationen.  Detta  förstärks 

ytterligare  av  det  faktum  att  den  ena  ledarens  medarbetare  visade  sig  vara  relativt  lika  i 

personlighetstestet som låg till grund för teambuildingen.
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Ledarna i båda organisationerna menade att det är positivt att medarbetare kommer med idéer och 

åsikter. Däremot framgick det att ledarna enbart tar till sig vissa idéer och åsikter från medarbetarna.  

Trots att de ansåg sig ha ett öppet förhållningssätt i sitt ledarskap menar vi att det enbart är vissa 

idéer och åsikter som räknas. Detta kan bero på att vissa åsikter är mer accepterade än andra i 

organisationskulturen.  Respondenternas  beskrivning  av  hur  de  intar  ett  öppet  förhållningssätt 

gentemot sina medarbetares idéer och åsikter leder till en motsättning då de samtidigt pratar om att 

vissa  idéer  och  åsikter  är  bättre  än  andra. Ledarna  beskrev  sig  som  ledare  traditionellt 

rekommenderas vara i ledarskapslitteratur (bland annat Hansson, 2004; Kaufmannn & Kaufmannn, 

2005) genom att de låter alla medarbetare få komma till tals, de strävar efter ett öppet klimat och 

anser  att  åsikter  är  positivt.  Dock  beskrevs  inte  ledarna  hur  de  konkret  tar  tillvara  på 

åsiktsmångfalden vilket får oss att tro att den uppmuntrade åsiktsmångfalden stannar vid att vara en 

ambition. Som ledarna ej når upp till på grund av till exempel tidsbrist, eller som en ledare i den 

offentliga organisationen uttryckte det, den mänskliga faktorn.

Att organisationerna och dess ledare inte tillåter vilka åsikter som helst hos sina medarbetare visas 

genom att en ledare från varje organisation påpekade att de inte tolererar personangrepp och att de 

är viktigt att ha respekt för andra människor. Att inte acceptera personangrepp tror vi förekommer 

inom de  flesta  organisationer  och  tycks  kanske  därför  inte  så  konstigt.  Detta  strider  dock mot 

individens åsiktsfrihet och sätter på så vis gränser för åsiktsmångfalden, enligt Lahdenperä (2008).

Om  vi  från  början  av  arbetet  med  studien  fokuserat  mer  på  interkulturell  teori  och  skapat 

intervjuguiden utifrån analysbegreppen hade  resultatet  troligtvis  blivit  annorlunda och resultatet 

kanske  hade  visat  på  fler  interkulturella  tendenser  än det  gör  nu.  Eftersom intervjuguiden som 

användes  under  intervjuerna  är  så  bred  hade  det  kanske  varit  lämpligt  med  en  annan 

ledarskapsmodell.  Tillgänglighet och närhet är till exempel något som varit väldigt framträdande 

under  alla  intervjuer  med  respondenterna,  men  detta  ryms  inte  riktigt  inom  de 

interkulturalitetsbegrepp  som  behandlats  i  analysen.  Därför  hade  det  kunnat  vara  bra  med  en 

bredare teori för analysen.

Av ledarnas uttalanden upplever vi att de svarat i enlighet med vad traditionella ledarskapsböcker 

(bland annat Hansson, 2004; Kaufmannn & Kaufmannn, 2005) säger om ledarens förhållande till 

delaktighet och öppna klimat. Just talet om öppna klimat uppfattar vi som att det är något ledare bör 
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eftersträva men få går så långt att de vågar tillåta ett helt öppet klimat där det kritiska tänkandet 

uppmuntras,  vilket  även är  vår  uppfattning  av  dessa  organisationer.  Dock  ställdes  inga  direkta 

frågor om hur de arbetar med att kritiskt ifrågasätta sig själva vilket kunnat vara relevant för att 

tydligare se en om det fanns kopplingar till det interkulturella förhållningssättet.

7.2 Slutsats

Vår  slutsats  är  att  ledarna  ser  på  åsiktsmångfald  som  något  positiv  och  att  de  anser  att  de  

uppmuntrar  medarbetarna till  att  komma med idéer  och  åsikter.  Dock verkade flera  av ledarna 

snabba att skapa sig en uppfattning av medarbetarnas idéer och åsikter då några av ledarna uttalade 

att de ibland tyckte att vissa idéer var rent av dumma, orealistiska eller irrelevanta. När ledarna 

uppfattar  idéerna som irrelevanta kan det  dock vara lämpligt att  tänka på att  detta troligtvis  är 

viktigt för medarbetaren då denne tagit sig tid att tänka kring sin idé och berätta om den för sin 

ledare och att avslå sådana idéer fort tror vi kan ge ett minskat engagemang hos medarbetaren att 

förmedla andra idéer och åsikter. Trots öppenheten gentemot medarbetarnas åsiktsmångfald tolkar 

vi det som att medarbetarna redan vid rekryteringstillfället väljs ut på grund av att deras åsikter och 

värderingar går i linje med organisationen och den mångfald ledarna eftersträvar vid rekryteringen 

verkar vara främst mångfald i etnicitet, bakgrund, kön och ålder. Denna tolkning förstärks av att en 

av ledarnas medarbetare visade sig vara relativt lika i det personlighetstest som låg till grund för den 

teambuildning övning som genomfördes.

Av  resultatet  framgår  det  att  det  finns  interkulturella  tendenser  i  ledarnas  sätt  att  hantera 

medarbetarnas  idéer  och  åsiktsmångfald  även  om  ledarna  skulle  kunna  tillämpa  ett  mer 

interkulturellt  förhållningssätt.  Därmed  har  studien  visat  på  interkulturella  tendenser  i  ledarnas 

hanterande  av  medarbetarnas  åsiktsmångfald.  Då  syftet  var  att se  på  ledarskap  i  relation  till 

interkulturalitet kan  vi  fastställa  att  syftet  med  studien  är  uppfyllt  samt  att  frågeställningarna 

besvarades genom de semistrukturerade intervjuerna.

Trots att  vi  kunnat urskilja vissa interkulturella tendenser hos ledarna inom den privat och den 

offentliga  organisationen  verkar  det  inte  finnas  något  uttalat  engagemang  att  arbeta  mer 

interkulturellt. Även om ledarna inom båda organisationerna verkar eftersträva ett öppet klimat för 

att  utveckla  organisationen  tror  vi  att  organisationen  skulle  utvecklas  ytterligare  om 
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interkulturalitetsteorins  kritiska  aspekt  tillämpades,  genom  att  ledare  och  medarbetare  inom 

organisationen  vågar  kritiskt  granska  sig  själva,  varandra  och  den egna  organisationen i  större 

utsträckning.

7.3 Förslag på framtida forskning

Utifrån forskningsfrågorna har en uppfattning om ledarnas syn på åsiktsmångfald och hanterandet 

av  medarbetares  idéer  och  åsikter  inom  en  privat  och  offentlig  organisation  skapats.  Ledarna 

verkade sällan reflekterar över begreppet åsiktsmångfald och hur de hanterar medarbetarnas idéer 

och åsiktsmångfald och vi ställer oss därför frågan, om ledarna är medvetna om vikten av att i sitt  

ledarskap ge medarbetare tillräckliga möjligheter att framföra sina idéer och åsikter för att utveckla 

organisationen? Dessutom har inte medarbetarnas perspektiv på hur ledarna hanterar deras idéer och 

åsiktsmångfald behandlats i denna studie vilket skulle vara intressant att jämföra gentemot ledarnas 

uppfattningar av deras eget bemötande och hanterande av medarbetarnas idéer och åsiktsmångfald. 

Av den anledningen anser vi att det i framtida studier skulle vara intressant att studera hur ledarnas 

medarbetare  anser  att  ledarna  hanterar  deras  idéer  och  åsiktsmångfald.  Även  själva 

rekryteringsprocessen kan vara intressant att studera då arbetssökande med idéer och åsikter som 

inte går i linje med organisationen kan bli bort sorterad redan i rekryteringsprocessen, samt studera 

om detta sker medvetet eller omedvetet. Det kan också vara intressant att genom studier lyfta fram 

på vilket sätt organisationer kan ta tillvara på åsiktsmångfalden. Eventuellt kan det vara möjligt att 

använda verktyg och metoder som syftar till att ta tillvara på och stimulerar åsiktsmångfalden.
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Bilaga 1

Missivbrev

Hej,

Vi heter Jessica Edström och Åsa Edvardsson. Vi är två beteendevetarstudenter från Mälardalens 
högskola  som  nu  ska  skriva  vår  C-uppsats  inom  pedagogik.  Vi  är  båda  intresserade  av  hur 
organisationer fungerar och syftet med den här uppsatsen är att få en insikt i hur man kan arbeta  
med åsiktsmångfald och delaktighet i olika organisationer.

Vi uppskattar verkligen den tid Ni tar Er för att delta i den enskilda intervjun. Vi kommer att spela  
in intervjun som beräknas ta ca 30 minuter. Resultatet kommer att sammanställas så att ingen kan se 
vem  som  svarat  vad,  helt  i  enlighet  med  Forskningsrådets  etiska  principer  angående 
konfidentialitetskravet. I enlighet med samtyckeskravet är deltagandet frivilligt och respondenten 
har rätt att avbryta sin medverkan när som helst. För att även leva upp till informationskravet vill vi, 
genom detta missivbrev, berätta om studiens syfte.

Syftet  med  den  här  uppsatsen  är  att  få  insikt  i  hur  man  kan  arbeta  med  åsiktsmångfald  och 
delaktighet i olika organisationer. Då vi finner er organisation väldigt intressant vill vi gärna lära oss  
mer om hur ni arbetar.

Vi kommer att redovisa resultat genom att skicka den färdiga uppsatsen till Er samt publicera den på  
forskningsdatabasen Diva, efter att den har examinerats.

Om ni har funderingar kring studien eller intervjun så kan ni nå oss på telefon eller mail.

Jessica: 070-xxx xx xx xx@student.mdh.se

Åsa: 072-xxx xx xx xx@student.mdh.se

Vi tackar på förhand för Er medverkan!

Med vänlig hälsning

Jessica Edström och Åsa Edvardsson
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Bilaga 2

Intervjuguide

Bakgrundsinformation

Hur gammal är du?

Hur länge har du arbetat i organisationen?

Vilken position har du nu?

Hur ser en arbetsdag ut för dig?

Vad har du arbetat med tidigare?

Kan du beskriva den här organisationen?

Ledarskap

Vilka krav upplever du att ledningen ställer på dig som ledare?

Vilka krav upplever du att medarbetarna ställer på dig som ledare?

Vilka egenskaper förväntas det att du som ledare har?

Vilka förväntningar har du på dina chefer?

Delaktighet och mångfald

Hur arbetar du med delaktighet inom organisationen?

Vad är mångfald för dig?

Hur arbetar du med mångfald inom organisationen?

Hur hanterar du medarbetarnas olika åsikter, rörande t ex förändringar o dyl?

Hur arbetar ni med idéer som medarbetarna kommer med?
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