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Titel: Integration: en salladsskål, inte en smältdegel 

Invandringen i Sverige är stor och medför kompetens som organisationer borde ta tillvara på. 

För att kunna ta tillvara på kompetensen som kommer med de nyanlända krävs en effektiv och 

lyckad integration. Syftet med undersökningen är att öka förståelsen för hur social integration 

går till samt vilka faktorer som påverkar den. Det finns tidigare forskning angående ämnet 

integration, där studiernas fokus främst ligger på individnivå. Studien är nödvändig för att öka 

förståelsen av integration på organisationsnivå. Studien är unik då den fokuserar på en 

integration mellan individer från olika kulturgemenskaper i Sverige. Forskningsansatsen är 

induktiv med deduktiva tendenser, med en kvalitativ flerfallstudie där undersökningen 

genomförts inom två organisationer där multikulturell integration pågår. Integrationen har 

undersökts genom 11 intervjuer, där empirsikt material har samlats in. Analysen av det 

empiriska materialet har gjorts med hjälp av utvalda teorier som har lett fram till följande 

slutsatser. En integration är en process i två steg. Det första steget innebär praktiska problem 

både när det kommer till organisation- och samhällsnivå. Det andra steget är något mer 

komplext då det innefattar personliga känslor angående delaktighet och samhörighet. Det är 

individens känsla som mäter hur nära klimax integrationen är vilket medför att graden av 

integration är svår att mäta. Då graden är svår att mäta medför det svårigheter att veta om full 

integration går att uppnå. Det finns många faktorer som påverkar integrationsprocessen bland 

annat: kommunikation, ömsesidighet, nationell eller internationell kultur i organisationen och 

ledaren. Ledaren i en organisation har ansvar att hjälpa den nyanlända. Vid kunskap om hur 

integrationsprocessen går till har ledare större möjlighet att agera rätt för effektiv och lyckad 

integration. En lyckad integration är viktig för multikulturella organisationer för att nyttja 

kompetens, verka ändamålsenligt och tillfredsställa den växande mångkulturella marknaden. 

 

Nyckelord: integration, kulturgemenskap, samarbete, mångkulturell 

organisation, interkulturell kompetens, 



 

 

 

 

 

 

Abstract 

Immigration in Sweden is ongoing, therefore the relevance of this study is illustrated by 

Sweden’s modern political environment. Efficient, effective integration of immigrants 

involves applying an immigrant’s useful skills for the benefit of organizations and the 

community. The purpose of our study is to increase the understanding of how effective social 

integration works and also identifying important factors that influence the process. The study 

is unique in its focus on the social integration of Sweden’s growing immigrant population at 

the organizational level. The research approach is inductive with deductive tendencies. The 

integration process is a qualitative multiple case study that has been analyzed through 11 

interviews within two organizations. Empirical data gathered in these interviews added to 

preexisting theories have led us to the following conclusions. Integration is a two-step 

process. The first involves practical problems both within the community and within the 

organization. The second step is more complex and includes individual feelings about the 

degree of participation and belonging. In the second step it’s difficult to measure the degree of 

integrational level . The complexity of the measurement makes it hard to know if full 

integration is possible to achieve. Some of the factors that affect integration process are: 

communication, reciprocity, national or international culture of the organization and the 

leader. A leader of an organization has a responsibility to help immigrants. With the 

knowledge about how the integration process works leaders have a bigger opportunity to act 

in a way that helps the process to become successful. Successful integration is essential for 

multi-cultural organizations to utilize the skills available to operate efficiently and satisfy the 

needs of a multicultural labor market. 

 

Keywords: integration, individuals’ cultural backgrounds, cooperation, multicultural 

organization, intercultural competence. 
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1 Inledning 
Debatten om invandring i Sverige färgas av fördomar och diskriminering vilket 

försvårar för nyanlända att ta sig in på den svenska arbetsmarknaden. Snabb och 

effektiv integration är viktigt eftersom det bland annat bidrar till att öka landets 

ekonomiska tillväxt eftersom det finns resurser bland de nyanlända som bör tas till vara 

på och nyttjas för Sveriges hållbara samhällsutveckling. Det är en ett problem som rör 

Sveriges framtida styrka och välfärd (svensktnaringsliv.se, 2015) 

 

Sverige är, och har sen en tid tillbaka varit, ett attraktivt land för invandring både för 

studier- och för arbetes skull (sweden.se, 2015). Ser man tillbaka i historien till år 1850 

- 1940 var det svenskarna som utvandrade till följd av fattigdom, religiösa förföljelser, 

politiska begränsningar och rådande guldfeber. Runt 1960 var det dock arbetskraftsbrist 

i Sverige på grund av en växande ekonomi vilket lockade till sig folk från Norden och 

övriga Europa, sen dess har immigrationen till Sverige ständigt pågått. I dagens läge är 

det fortfarande ekonomiska faktorer men även jobbmentaliteten, fördelaktiga 

arbetsvillkor, så kallade platta organisationer med lite hierarki, rådande 

jämnställdhetsnormer och fördelar såsom natur och säkerhet vilka lockar utländska 

studenter och arbetsaspiranter till Sverige. I början av 1980 -talet startade invandring i 

form av asylsökande till följd av krig och oroligheter på flera ställen i världen. Idag 

kommer fler asylsökande till Sverige än någonsin (sweden.se, 2015). Migrationsverket 

visar att antalet asylsökande gradvis ökar och under 2014 var det 81 301 människor som 

ansökte om asyl i Sverige. Under år 2015 var det totalt 162 877 asylansökningar gjorda 

i Sverige (migrationsverket.se, 2016). Antalet människor med olika kulturella 

bakgrunder ökar alltså på arbetsmarknaden, vilket leder till att integration av 

medarbetare från olika kulturgemenskaper blir en vardaglig företeelse i svenska 

organisationer.  

 

Integration innebär att olika delar når bättre resultat gemensamt än vad den enstaka gör 

för sig själv (Macheridis & Knutsson, 2007). Integration inom organisationer innebär att 

medlemmarna, med sina olikheter, jobbar mot gemensamma mål vilket är viktigt för att 

skapa samarbete och effektivitet inom organisationen. Enligt Shelton med flera (2003) 

uppstår missförstånd mellan människor med olika kulturella bakgrunder, vilket kan 

tänkas leda till ett sämre samarbete. Integration inom organisationer kan därför 
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försvåras om individerna kommer från olika kulturgemenskaper och därmed har större 

olikheter i sina referensramar, gällande exempelvis språk, kultur, uppfattningar och 

tillvägagångsätt. Det är därför viktigt att både de som integreras och de som jobbar med 

integrationen har medvetenhet och kunskap om vad som särskiljer integration av 

människor från olika kulturgemenskaper i svenska organisationer. I och med 

invandringen som pågår i Sverige berikas landet med fler kulturer och nationaliteter 

vilket förändrar marknaden på vilken organisationer verkar. Eftersom organisationer bör 

återspegla förändringar i omgivningen blir det viktigt för organisationer, för ett 

ändamålsenligt resultat, att förändras i takt med samhället. 

 

Studien görs för att undersöka integration av människor från andra kulturgemenskaper 

inom svenska organisationer. Undersökningen genomförs för att bidra med generella 

påståenden om integration inom organisationer och vilka faktorer som påverkar den. De 

organisationer inom vilka integrationsprocessen har undersökts är Länssjukhuset i 

Kalmar och Linnéuniversitetet Kalmar/Växjö vilka hädanefter kommer att beskrivas 

som “universitetet” och “sjukhuset”. Organisationerna valdes på grund av det ständiga 

inflödet av nya medlemmar från andra kulturgemenskaper inom dem. I fallet med 

universitetet är det utbytesstudenter och personer som jobbar med integration som vi 

under undersökningen fokuserar på. Inom sjukhuset fokuserar vi på läkare, både som är 

rekryterade från andra länder samt läkare som har kommit hit som flyktingar. De två 

organisationernas olikheter har gjort att vi har fått inblick i två olika varianter av 

integration; kortvistelseintegration och långvistelseintegration där de som integreras har 

avsikt att stanna i Sverige. Inom organisationen sjukhuset har vi även valt att undersöka 

ett projekt i Kalmar län som handlar om integrationen av nyanlända individer med 

läkarkompetens i Kalmar län. Undersökningen av projektet har skett genom att intervjua 

personen som är ansvarig för det. I studien undersöks integrationen av individer som har 

tagit steget in i en svensk organisation, dels från deras indivduella perspektiv men även 

från de som arbetar med integrationens perspektiv. Inom de båda valda organisationerna 

är alltså social integration av människor från olika kulturgemenskaper en vanligt 

förekommande och pågående företeelse. 
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1.1 Problemdiskussion 

Studier inom ämnet multikulturell integration har gjorts tidigare men inte specifikt inom 

svenska likartade organisationer, vilket har lett oss till genomförandet av en här 

undersökningen. I vår tid som karaktäriseras av en multikulturell arbetsmarknad har vi  

valt att studera individer som integreras inom valda organisationer samt ledarna som 

står bakom och påverkar integrationen. 

 

Organisationer går att se som sociala dynamiska system (Grey, 2009) och för att de ska 

fungera ändamålsenligt och effektivt måste medlemmarna samarbeta. Förmågan och 

viljan att samarbeta är en nyckelfaktor för ekonomisk utveckling likväl på 

organisationsnivå som på samhällsnivå (Bandiera m.fl. 2004). Enligt Shelton med flera 

(2003) uppstår missförstånd i större utsträckning mellan människor med olika kulturella 

bakgrunder. En anledning till det här är att olika kulturer har olika normer och sociala 

värderingar som påverkar hur människor handlar och beter sig. Missförstånd verkar som 

en opposition till det samarbete som behövs för att uppnå integration inom 

organisationer (Shelton m.fl., 2003). Liu med flera (2011) menar att det inte finns någon 

konsekvent struktur för hur immigranter ska delta i det politiska, arbetsamma och 

sociala livet i europeiska länder. Sveriges grannland Tyskland ser till exempel 

huvudsakligen immigranter som tillfälligt arbetande då andra mer traditionellt 

immigrantmottagande länder, som USA och Kanada ser nyanlända som permanenta 

bosättare. USA har jämförts med en smältdegel av kulturella bakgrunder som har 

kombinerats inom samma land, Ogden med flera (2014) anser dock att smältdegeln 

istället borde ersättas med uttryck likt “salladsskålen” då individer i USA har kommit 

underfund med sätt att samexistera trots sina olikheter och istället dra nytta av 

olikheterna, vilket är exempel på framgångsrik integration. Med framgångsrik 

integration menar Macheridis och Knutsson (2007) att kostnaderna inom organisationen 

kan hållas lägre vilket leder till lönsamhet och effektivitet. 

 

Det är svårt att föreställa sig ett samhälle som inte förändras efter att nyanlända har 

kommit dit, blivit full accepterade som medborgare och blivit en del av det sociala och 

institutionella i samhället (Sayegh och Lasry, 1993). En teori vilken går att applicera 

även på organisationsnivå där integrationen skapar förändring och påverkar samtliga 

parterna inom organisationen. Liu med flera (2011) menar att det till och med kan vara 
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en större förändring för dem som tar emot människor från nya kulturgemenskaper än för 

dem som kommer, då de som kommer redan är beredde på att de måste anpassa sig till 

den nya kulturen i gemenskapen de kommer till - till skillnad från dem på plats. Större 

delen av dem som tar emot nyanlända är inte beredda att acceptera eller anpassa sig till 

förändringarna som kommer med immigranter Liu med flera (2011), det är därför 

viktigt att ta upp diskussionen om integration av multikulturalism inom organisationer.  

 

Studiens koppling till vårt samhälle finns i att integration av immigranter som kommer 

till Sverige är nödvändigt för ett välfungerande och hållbart samhälle. Anledningen till 

att studien genomfördes ur ett svenskt perspektiv är att integrationen av nyanlända till 

Sverige inte går så snabbt som det skulle kunna göra. Svenska organisationers ledare 

och medarbetare står idag för utmaningen att effektivt absorbera och göra nytta av 

arbetskraften och kunskapen vilken Sverige berikas med tack vare invandringen. En 

ytterligare anledning för studiens inriktning på svenska organisationer är de specifika 

personlighetstyper som enligt tidigare etnologforskaren Åka Daun kännetecknar 

svenskar. Nämligen att svenska skulle vara blyga, introverta och konfliktundvikande 

(Daun, 1998). Ömsesidighet, vilket skulle kunna hämmas av blyghet, är en viktig faktor 

för att en integration ska kunna utvecklas. Ömsesidighet kräver att två parter är villiga 

att lära och lära ut enligt Alvesson (2013). Eftersom svenskar har fördomar mot sig om 

att vara blyga och oberoende av andra kan det betyda att det är extra svårt för andra att 

integreras i Sverige. Exempelvis på grund av att svenskar inte är lika villiga att medföra 

till integration av nyanlända då de inte skulle vara lika öppna för att lära ut eller lära sig 

nya saker.  

 

Persson & Sheik (2014) påpekar att organisationers ledare och medlemmar måste ta 

tillvara på tillgången av medarbetare och få dem att sträva mot gemensamma mål. För 

ledare inom organisationer kan det vara svårt att lyckas med det, att veta hur man ska gå 

till väga med integrationen och förstå vad det är som egentligen påverkar den. Vet man 

vilka faktorer som implicit och explicit påverkar integrationen samt vad som kan göras 

för att underlätta den innehar ledaren ett försprång i arbete med att lyfta fram olikheter 

och gör nytta av dem. 
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1.2 Problemformulering 

Från problemdiskussionen har det växt fram ett par frågor som är betydande för att öka 

kunskapsnivån om hanteringen av multikulturella integrationsprocesser inom 

organisationer i Sverige. Frågorna som vi ställer oss är:  

 

1. Hur går social integration inom svenska organisationer till? 

2. Vilka faktorer påverkar integrationsprocesser mellan människor från olika 

kulturgemenskaper? 

 

1.3 Syfte 

Syftet med studien är att beskriva en enhetlig förståelse för hur integrationen av 

människor från olika kulturgemenskaper går till samt vilka faktorer som påverkar den. 

Med hjälp av förståelsen och stödjande teorier formuleras påstående om hur integration 

inom multikulturella organisationer i Sverige kan hanteras med fördel. Studien utförs 

genom undersökning av individer som arbetar med, genomgår eller har genomgått 

integration inom två olika multikulturella organisationer i Kalmar/Växjö.  

 

1.4 Relevans  

Booth med flera (1995) skriver att ett bra sätt att starta ett uppsatsskrivande är genom ett 

djupt intresse. Det är genom ett sådant intresse ett arbete med kvalité har störst 

möjlighet att utvecklas. Författarnas gemensamma intresse för kulturskillnader och 

organisationsstrukturering ledde fram till frågan om integrationsprocesser och hur man 

bäst lyckas med dem. Relevansen för studien grundar sig i dess aktualitet, studien 

knyter an till vad som händer i Sverige idag - integration är ett högst aktuellt fenomen i 

Sverige och inom svenska organisationer tack vare en multikulturell växande 

population. Ämnet integration är väl omdiskuterat i samhället men mindre belyst inom 

organisationer i Sverige. Studier i ämnet är därför av stort intresse, och vi har 

förhoppningar om att studien ska mynna ut i en praktisk relevans för ledaren som står 

inför svåra överväganden vid multikulturella integrationssituationer. Samhället med 

dess människor och kulturer är föränderligt och därför anser vi att informationen 

gällande ämnet bör bygga på lokal och aktuell information för att ha så hög 

överförbarhet och generaliseringsnivå som möjligt. 



 

 

 

9 

 

 

Vi som utför studien har erfarenheter av att integreras i multikulturella grupper och det 

ligger därför personligt intresse i att öka förståelsen av ämnet. Fördjupning i ämnet 

anses också kunna komma till användning i framtida karriärer. Förhoppningen är att 

omfånget och djupet studien ska öka läsarens medvetenhet om komplexiteten i 

processen mot integration, samt förstärka dennes förståelse för vad som kan påverka 

processen. Studien är fokuserad till multikulturella organisationer lokaliserade i Sverige. 

Begränsningen är vald med intentionen att kunna göra en djup och ingående 

undersökning och den är vald att skrivas på svenska för att nå ut till dem 

undersökningen främst berör. Den valda begränsningen är gjord trots ämnets 

internationella relevans och vårt innestående intresse för internationella fall. 

 

1.5 Rapportens disposition:  

Uppsatsen inleds med ett inledningskapitel i vilket bakgrunden och 

problemdiskussionen framförs och diskuteras. Diskussionen leder fram till 

problemformuleringarna vilka speglas i studiens syfte och presenteras tillsammans med 

studiens relevans. Kapitel tre presenterar studiens aktuella teman samt kompletterande 

teori. Det teoretiska ramverket har fungerat som en del av vårt förberedande arbetet och 

förförståelse, samtidigt som det ger en förförståelse även för läsaren. De kompletterande 

teorierna presenteras, vilka har använts vid analysering av insamlad data. Det efterföljs 

av kapitel tre vilket är metodkapitelet. I metodkapitlet ges en beskrivning av 

vetenskapliga förhållningssätt, undersökningsdesign, datainsamlingsmetod samt 

bearbetningen av insamlad data. Kapitlet tar även upp problem och kritik av den valda 

metoden. Kapitel fyra presenterar empirin och analysen av empirin flätas in under 

samma rubrik. Kapitlet avslutas med en sammanfattning av den analyserade empiri som 

leder fram till slutsatsen vilket är studiens femte kapitel. Det sjätte och avslutande 

kapitlet är  källhänvisning. 
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2 Teoretiskt ramverk  

Modeller och teorier som försöker förklara processen bakom  integration är många. 

Teorierna är ofta relaterade till studier gjorda för att undersöka relationen mellan olika 

etniska grupper och är definierade i kulturella skillnader baserat på språk, religion, 

status och kulturell gemenskap. I kapitlet följer teorier som efter insamlandet av empirin 

ansågs lämpliga för att bättre kunna analysera empirins innehåll. 

2.1 Aktuella teman  
För att förstå studiens begrepp och för att kunna skapa nödvändig förståelse för läsaren 

presenteras tidigare forskning angående studiens utmärkande teman. De tre temana 

medför till läsarens förståelse för studien och har fungerat som en del av förberedande 

arbetet inför studiens genomförande. Temana är integration, människans kulturella 

påverkan i organisationer och ledarens utmaning i multikulturella organisationer. 

Temana har valts som utgångspunkt för att kunna ge ett välgrundat svar på 

frågeställningarna. 

 

2.1.1 Integration 

“Man hänger ihop med dem från samma kultur, och det blir ett sätt att bevara 

kulturarvet” (Svd.se, 2002) 

Sveriges integration är väl omtalat i media och är ett väl omdebatterat ämne. Debatterna 

sker främst på samhällsnivåer men blir sedermera också aktuella inom organisations- 

och företagsforskningen. Macheridis och Knutsson har skrivit “Integration, att se 

organisationen som en helhet” (2007). Där menar de att integration är ett ofrånkomligt 

begrepp i diskussionen om hur en organisation fungerar och vad den åstadkommer. 

Deras åsikter har hjälpt till i förståelsen för vad integration egentligen innebär. 

Förståelsen för begreppet har legat till grund för utvecklandet av frågor till 

respondenterna i undersökningens intervjuer. Nedan presenteras författarnas perspektiv 

på social integration.  

 

Integration inom organisationer kan beskrivas som ett mått på hur väl olika delar, nivåer 

eller enheter inom en organisation fungerar. Integrationsbegreppet bygger på att en 

helhet presterar bättre än vad de enstaka delarna gör vad för sig. Vikten av integration 

ligger således i att resultat alltid blir bättre då flera samarbetar för att nå fram till ett mål 
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istället för att en ska göra någonting ensam. Det betyder alltså att sammanhållning av en 

organisation är en viktig förutsättning för en effektiv och ändamålsenlig organisation. I 

studien representera delarna vilka integreras i organisationen medlemmarna. När 

integreringen gäller individer är det svårare att avgöra om stadiet av full integration är 

nått eller inte, än om man till exempel integrerar organisations avdelningar eller enheter. 

Författarna sammanfattar att integration uppstår när människor passar ihop, när 

processer vilka de utför passar ihop och när det individerna gör inom organisationen 

bildar ändamålsenliga, meningsfulla mönster och framgång. Uppnådd integration 

hjälper till att samordna, strukturera och tillvarata kärnkompetensen inom 

organisationer och går därmed att ses som en viktig faktor för en framgångsrik 

organisation som hushåller med sina resurser. Kärnkompetensen är för många 

organisationer avgörande för organisationens framsteg och nytta (Macheridis & 

Knutsson, 2007).  

 

John Berry (1990) är skaparen av en av de mest använda modeller för principer 

angående kulturinlärning där integration beskrivs. Berry (1990) menar att immigranter 

stöter på två grundläggande problem, dels bevarande av sin ursprungliga kultur och dels 

vidhållande av relationen till kulturen i den nya gemenskapen. Utifrån modellen 

beskriver Berry (1990) att integration först nås när immigranter har positivt 

förhållningssätt till både sin ursprungliga gemenskap och den nya. Har immigranter en 

negativ inställning till sin gamla gemenskap men positivt till den nya ses det som 

assimilation, är man tvärtemot endast positivt inställd till sin ursprungliga kultur och 

värderar den nya kulturgemenskapen negativt ses det som separation, har man negativ 

inställning till båda beskriver Berry det som marginalisering. Vill en immigrant som 

kommer till Sverige alltså hålla fast vid sina ursprungliga etiska traditioner eller 

tillvägagångsätt och samtidigt bli en del av en organisation eller samhället här ses det 

som integration. Assimilation och separation refererar istället till att man försöker 

tränga undan en av kulturgemenskaperna man möts av och lever uteslutande i den ena 

(Berry, 1990).  

 

2.1.2 Människans kulturella påverkan i organisationer 

Det komplexa kulturbegreppet har vi valt att precisera med hjälp av på den engelska 

sociologen Anthony Giddens (2003) definition “Kultur är de beteendemönster, normer, 
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värderingar, värden och materiella resurser som är specifika och som karaktäriserar en 

viss grupp av människor” (Giddens 2003, s 559). En gemenskap är en grupp människor 

som delar någon samhörighet, och en kulturgemenskap hittas ofta inom nationer men 

även inom andra grupper av människor. Gemenskap kan uttryckas som en tillvaro där 

man känner värme och tillit eller en plats där man fritt kan uttrycka sina uppfattningar 

och åsikter (Stenberg, 2011). Det inte oproblematiskt att diskutera begreppet kultur och 

skillnader som kommer med en individs kulturella bakgrund. Det är ett känsligt ämne 

och generalisering av individer utifrån deras etniska eller kulturella bakgrund kan 

framkalla fördomar. Med det här i åtanke väljer vi ändå att presentera temat kulturell 

påverkan genom den holländske socialpsykologens Geert Hofstedes med flera 2010) 

uppfattning.  

 

Hofstede med flera (2010) menar att varje person bär med sig tankegångar, känslor och 

ett potentiellt agerande som är inlärt under en persons livstid. Främst sker inlärandet 

under barndomen eftersom människan då är mest formbar. För att lära sig nya mönster 

måste människan bortse från vad som redan är inlärt, alternativt byta mönster. 

Nationalitet och region påverkar människans identitet, värderingar vilka grundar sig i 

den nationens historia, traditioner och seder samt uppfostran individen har fått. 

Identiteten skapas ur det här och förklarar vilken grupp en människa tillhör och 

påverkar ofta språk och religion. De värderingar som människan har innefattar även 

motiv, känslor och tabun. Individens kulturella bakgrund påverkar även känslan i miljön 

där den befinner sig. Finner sig individen i en ny omgivning, med många olikheter från 

vad hen är van vid, är risken större att individen inte känner sig behövd eller som en del 

av gruppen. Trots att människan innehar egenskaper som reflektion, empati och 

kommunikation är konflikter, beroende på bristen av dessa egenskaper, vanligt 

förekommande inom grupper. Hofstede med flera (2010) menar att maktskillnader är en 

betydande källa till konflikter, maktskillnader vilka kan uppstå på grund av många 

faktorer. Dels i skillnader i uppfostran i hemmet men även i skolan och i hur 

myndigheter och samhället vilket individen växt upp i behandlat en som människa. Ett 

exempel på det här menar Hofstede med flera (2010) syns i hur läkare behandlar sina 

patienter. I länder med låga maktskillnader spenderar läkare och sjuksystrar mer tid åt 

patienterna för att finna den bästa lösningen, medan i länder med höga maktskillnader är 

det den snabbaste lösningen som används. Hofstedes med flera (2010) resultat och 
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modeller har blivit kritiserad av många. Han kritiseras eftersom att det finns stora 

tvivelaktigheter hur man kan generalisera individer på det sättet Hofstede med flera 

(2010) har gjort i sina omfattande studier. Trots det är hans popularitet stor och han 

citeras ofta i forskning och studier angående tvär- och multikulturellaa ämnen.  

 

Edward Ochieng och Andrew Price (2009) är engelska forskare som undersökt kulturell 

påverkan på arbetsgrupper. De menar att missförstånden vilka uppstår i samband med 

kulturella skillnader kan delas upp i uppgiftsorienterade och processorienterade 

problemfaktorer. De uppgiftsorienterade skillnaderna syns, enligt dem, i 

diskussionsstilar, vid planerings- och beslutsprocesser, vid förhandlingar och gällande 

rollansvar. De processorienterade skillnaderna kan märkas vid språkbarriärer, graden av 

delaktighet, “teambuilding”, konflikthantering samt utövande av ledarskap. Brett med 

flera (2007) ser olikheter i avspändhet hos medarbetarna, direkt gentemot indirekt 

kommunikation samt skillnader i förhållning till hierarkier. Brett med flera (2007) 

menar att gällande kommunikation är det inte bara språkbarriärer som kan ställa till det 

utan även sättet att konversera, lägga fram det man vill säga och hur man tilltalar någon. 

Kommunikationsproblem uppstår bland annat då vissa kulturer präglas av att man 

explicit kommunicerar sitt problem medan andra kulturer istället normerar att man 

ställer frågor till andra för att själv komma fram till en lösning på sitt problem.  

 

2.1.3 Ledarens utmaningar i multikulturella organisationer 

Eftersom Sverige består av människor från olika kulturgemenskaper är det viktigt för 

ledare att skapa medvetenhet om hur kulturella bakgrunder påverkar samarbetar inom 

organisationer. Här presenteras de för studien mest västenliga delarna av ledarens 

utmaningar i multikulturella organisationer.  Den viktigaste egenskapen hos den 

multikulturella ledaren är att har interkulturell medvetenhet och lyhördhet (Liu m.fl. 

2011). Det görs enligt Angelöw (2013) bäst genom strävan efter en atmosfär som bidrar 

till effektivt arbete och ledarens roll blir där att motverka eventuella konflikter hos 

medarbetarna. Motivationen och trivseln hos medarbetaren är därför en central faktor 

för att skapa en välfungerande arbetsplats. Konflikter inom organisationer grundar sig i 

motsättning mellan olika intressen, värderingar, behov, känslor, tankar och handlingar 

(Angelöw, 2013). Personer från olika kulturgemenskapers skillnader medför att 

motsättningar till ovanstående begrepp är troligare förekommande inom multikulturella 
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organisationer än monokulturella organisationer. På grund av det är det speciellt viktigt 

för ledare inom multikulturella organisationer att ha kunskap om hur hen ska agera för 

att motverka konflikter. Det här menar Liu med flera (2011) kan göras genom att som 

ledare skaffa sig medvetenhet om andra kulturers normer och försöka tillgodose även 

dem. Först när ledaren ser den kulturella komplexiteten i en grupp och tar tillvara på 

den får hen bra möjligheten att styra gruppen (Ochieng & Price, 2009). Som ledare för 

ett multikulturellt samarbete är det viktigt att utveckla förtroende, kommunikation, 

empati och en känsla av multikulturell kollektivism trots individernas olikheter 

(Ochieng & Price, 2009). Shelton med flera (2003) menar att det som utmärker en bra 

ledare i multikulturella organisationer är att de lyckas skapa en organisationskultur som 

behagar och utnyttjar alla medarbetares kunskaper. Det som gör det möjligt för ledaren 

att skapa det här är att hen måste ta sig tid att identifiera delade värderingar inom 

gruppen. Delade värderingarna är det som organisationen borde grunda sig på för att dra 

nytta av den multikulturella gruppen diversifiering. Sammanfattningsvis menar Liu med 

flera (2011) att det är kommunikationen som ligger som fundamental grund för att 

definiera, hantera och lösa alla typer av konflikter. Eftersom att kommunikationen, och 

därmed även språket spelar stor roll vid integrationen av människor från andra 

kulturgemenskaper har vi valt att ge dem en egen del inom det teoretiska ramverket. 

 

2.2 Kompletterande teorier 

Nedan följer övriga valda teorier som har hjälpt oss att analysera studiens insamlade 

material. Teorierna kompletterar de tre valda temana och förstärker studiens analyser. 

 
2.2.1 Referensramar: 

Världen är fylld med människor som tänker, känner och beter sig på olika sätt samtidigt 

som alla har vissa gemensamma problem som måste tacklas menar Hofstede med flera 

(2010). Världen samarbetar för att komma fram till gemensamma lösningar angående 

ekologiska, ekonomiska, politiska, militära, hygieniska och meteorologiska problem 

som gäller hållbar utveckling. Trots att det finns en enorm skillnad i människors sinnen 

finns det en struktur i variationen som kan användas som bas för gemensam förståelse 

(Hofstede m.fl. 2010). Sverige berikas med immigranter och dess kompetens, vilket 

studien fokuserar att kunna utnyttja med hjälp av integration. Vid multikulturellt 

samarbete är det individer med olika referensramar som måste arbetar tillsammans. 

Teorier angående referensramar är därför av vikt för att öka förståelse för samarbeten 
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trots dessa olika sinnen, så kallade referensramar. Graden av likheter i referensramar 

hos individer från olika kulturgemenskapers kan förutspå hur påfrestande och stressig 

integrationsprocessen upplevs menar Liu med flera (2011). Utöver fysiska utseenden 

och språk som kan ses som de tydligaste skillnaderna är det också kulturella drag såsom 

religion, normer och faktorer som kan användas för att särskilja kulturgemenskaper från 

varandra. Ett exempel på det här förklarar Liu med flera (2011) som när tidiga bosättare 

från Kina kom till Australien runt 1840 och tog illa vid sig då de var effektivta, flitiga 

och ekonomiska konkurrenskraftiga och ansågs därför vara ett hot mot de Europeiska 

immigranterna som redan var på plats. Ökat kulturellt avstånd bidrar till att nyanlända 

psykologiskt förblir och förhåller sig inom sin etniska grupp när de kommer till Sverige, 

då allt annat kan kännas hopplöst. Det här skapar utmaningar för den nyanlände som 

måste blir accepterade både av de som de jobbar tillsammans med men också av dem 

från samma kulturgemskap som dem själva (Liu m.fl. 2011). 

 

2.2.2 Kollektivism/individualism 

Enligt Hofstede med flera (2010) finns det skillnader på hur individers referensramar 

ser ut samt graden av hur individualistiska alternativt kollektivistiska människor är 

beroende på deras ursprung. Referensramarna påverkar människors sociala värderingar 

och därigenom även deras beteende i organisationer 

Individualism står för att människan förväntas att ta hand om sig själv och den närmsta 

familjen. Kollektivism har motsatt betydelse, att människor formar grupperingar som 

skyddar individerna i utbyte mot okritisk lojalitet (Hofstede m.fl, 2010). Hofstede med 

flera (2010) förklarar kollektivism som “power of the group”, hela släkten blir en del av 

familjen. Det är en “vi-känsla” i gruppen och andra grupper refereras som “dem”. 

Gruppen är var man hör hemma och är grunden till den personliga identiteten. Gruppen 

fungerar även som ett skyddsnät och därför är människorna i gruppen djupt lojala. 

Individualism handlar om att barn växer upp med kärnfamiljen. Barnen lär sig bli 

oberoende av andra och att tänka “jag” i stället för “vi” (Hofstede m.fl., 2010). Sverige 

är enligt Hofstede med flera (2010) ett land där en individualistisk uppfostran är 

utbredd. Teorin om kollektivism kontra individualism hjälper oss i förståelse varför 

människor från typiskt kollektivistiska länder upplever att svenskar är svårare vid 

formandet av grupper.  
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2.2.3 Mångkulturalitet som resurs 

Shelton med flera (2003) menar att en framgångskrik social integration framträder när 

en unik kultur utvecklas vilken representerar det bästa från de olika 

kulturgemenskaperas världar. Nedanstående teorier angår hur mångkulturalitet utnyttjas, 

vilket är relevant för att förstå varför mångkulturallitet är viktigt inom svenska 

organisationer. Shelton med flera (2003) diskuterar sammanförandet av två olika 

organisationer, en så kallad fusion. Trots att fusioner handlar om två olika 

organisationers sammanslagning anser vi att det är jämförbart med integration även på 

individnivå, som även Shelton med flera (2003) gör när de jämför en fusion med en 

relation, ett äktenskap. Författarna menar att även ett äktenskap lyckas bäst när de båda 

parternas främsta sidor används tillsammans. Shelton med flera (2003) fortsätter 

diskutera att precis som i en relation krävs det en gemensam plattform i en organisation 

för att kunna komma fram till ett positivt resultat. Det är viktigt att inse att integration 

inte handlar om att förändra människor utan det handlar om att ändra förhållanden, som 

i det här fallet är de sociala förhållandena inom organisationer. För att ett samarbete 

med personer från olika kulturgemenskaper ska lyckas menar Shelton med flera (2010) 

att det är viktigt att inte vara trångsynt och vara kvar i de vanor som man är van vid, 

utan det är viktigt att se nya möjligheter. Då organisationer kan jämföras med levande 

system menar författarna är det är viktigt att inse att levande system är annorlunda än 

maskiner: de fungerar på ett annat mer komplext sätt. Organisationer utvecklas och blir 

framgångsrika vid bra kommunikation, det menar Shelton med flera (2003), de förklarar 

att brist av kommunikation inom en organisation leder det till entropi, vilket betyder 

oklarhet och oordning. Det är viktigt för en organisation med människor från olika 

kulturgemenskaper att kommunicerar och belysa delade värderingar för att skapa en 

gemensam plattform där individernas olikheter samtidigt hedras. En framgångsrik 

integrerad organisation klarar av att hålla en gemenskap mellan alla individer samtidigt 

som deras olikheter utnyttjas. Vi kopplar ovanstående text av Shelton med flera (2003) 

till vad Alvesson (2013) skriver om individers olika kunskaper och resurser som det 

mest optimala sättet att hantera svåra situationer. De båda ovanstående texterna belyser 

vikten av att inte förändra medarbetare utan att istället använda sig av deras olikheter.  
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2.2.4 Svensk mentalitet 

Som vi tidigare har nämnt riktar sig arbetet till organisationer inom Sverige, därför har 

vi valt att belysa antaganden om hur svenskar är enligt Åke Daun tidigare professor i 

etnologi. Daun (1998) skriver om fördomar mot svenskar och hur svenskar generellt sett 

är. Enligt honom är nekandet av fördomar ofta en jargong och att många fördomar i 

själva verket träffar rätt. Tack vare Dauns övertygelse som att dessa stereotypier inte är 

värdelösa presenterar vi de personlighetdrag som han menar finns, vilka allmänt kan 

sägas karaktäriserar svenskar: blyghet, konfliktundvikande, stela i mötet med nya 

människor, sparsamma med känslouttryck och talängslan vid diskussioner. Daun 

(1998) menar att det ser ut så eftersom att svenskar genom historien har fått så få 

influenser från andra länder, vilket medför att de skiljer sig från andra 

kulturgemenskaper. I Sverige har vi genom historien levt mycket avskilt och endast 

lämnat hemmet om vi har haft en anledning till det. Till skillnad från hur historien ser ut 

i andra länder exempelvis i medelhavsområdet, där det enligt Daun (1998) bygger på 

tusenåriga traditioner att leva väldigt nära inpå varandra. I Sverige idag är det också 

karaktärsdraget av uppfostrad oberoendehet som har lett till att svenskar tenderar att till 

exempel vara försiktiga i relationen till grannar gentemot hur det ligger till i andra 

kulturer. Att svenskar skulle ses som rädda för att dras in i grannkontakter som sedan 

kan bli svåra att undgå. Han menar också att svenskar är typiska individualister i 

relationen till andra, individer i Sverige bor gärna ensamma och de gamla vill inte vara 

till besvär för sina barn, vilket stämmer överens med Hofstedes med flera (2010) åsikter 

om att svenskar generellt uppfostrar barn till individualister. Dock anser Daun (1998) att 

svenskarna är väldigt kollektivistiska i sina uppfattningar då de anpassar sig efter vad 

andra tycker och tänker.  

 

Gällande kommunikation skiljer sig svenskar åt andra länder då de kan uppfattas 

restriktiva, vilket komplicerar integrationen då missuppfattningar enkelt kan ske. I flera 

kulturgemenskaper, bland annat runt medelhavsländerna är man inte inställd på att folk 

ska tycka likadant som en själv, där kan människorna nästan bli besvikna om folk håller 

med utan att uttrycka sin egen uppfattning och på så sätt medföra till en intressant 

diskussion. Svenskar håller ofta istället med och inflikar med “absolut” eller “ja precis” 

för att visa på att man har deltagit i vad den andra har sagt. Daun menar att fördomar 

först förändras om man byter miljö, får dem motbevisade eller flyttar utomlands. Har 
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man exempelvis negativa inställningar till någon specifik etniskt grupp eller folk från ett 

visst land så krävs det för många att man träffar en person därifrån och upptäcker att de 

inte är som man har trott för att ändra åsikt om dem (Daun, 1998). 

 

2.2.5 Språkets makt 

Språk och kommunikation går hand i hand, vi har därför valt att beröra ämnena i studien 

teori eftersom kommunikation är en viktig faktor för att en organisation ska ha 

möjlighet till framgång enligt bland flera Shelton med flera (2003). Språk innefattar 

både kroppsspråk och verbalt språk (Liu m.fl, 2011). Det verbala språket används av 

individer för att uttrycka känslor, tankar, viljor, attityder och intentioner. Kroppsspråket 

förstärker förmågan att uttrycka dessa faktorer men säger också mycket mer. Människor 

lär sig om varandra genom att kommunicera med varandra och använder sig av språket 

för att komma överens. Språket som en människa talar definierar också dennes identitet 

och medför till hur denne uppfattas av andra. Faktumet att någon talar ett annat språk, 

eller exempelvis talar svenska med en accent påverkar sociala attityder gentemot 

personen. Liu med flera (2011) påpekar att det finns ett flertal forskare inom ämnet som 

menar att flera symboliska delar är viktiga för den kulturella identitetens framväxt men 

att språket är den mest betydande delen. Språket binder samman grupper och nationer 

och representerar på så sätt kulturgemenskaper. Människors kulturgemenskaper ligger 

som bakgrund till olika kommunikationsstilar och sätt att uttrycka sig. Språket vi talar 

påverkar vårt sätt att uppfatta och kategorisera världen omkring oss och blir därför 

essentiellt för framgångsrikt gemensamt arbete. Det viktigaste i och med språkets makt 

menar Liu med flera (2011) är att kommunikationsfärdigheter medför till en individs 

interkulturella kompetens. Vidare bygger det på att man inte bara måste kunna ett annat 

språk för att framgångsrikt kunna kommunicera med någon från en annan 

kulturgemenskap utan även ha viss kunskap om sociala och kulturella regler som styr 

användandet av språket i särskilda situationer. Tack vare teorierna om språket har vi 

större uppfattning om vilka problem som uppstår mellan människor i och med 

språkhinder.  

 

2.2.6 Kommunikation 

Kommunikation är enligt Ahrenfelt och Berner (2010) överrensstämmande med vad Liu 

med flera (2011) påstår om att kommunikationen är en förutsättning för att människor 
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ska kunna åstadkomma någonting tillsammans. Eftersom integration handlar om 

samarbete är kommunikationen viktig en viktig del. Ahrenfelt och Berner (2010) menar 

att ord betyder olika saker för olika människor och att det kan ökar risken för 

missförstånd och konflikter. Vilket blir extra aktuellt när det kommer till 

kommunikation mellan människor från olika kulturgemenskaper då de har större 

olikheter. Författarna tar också upp användbara begrepp inom kommunikation; den som 

talar kallar de för sändare och den som lyssnar för mottagare. De förklarar att varje 

person bär på ett filter som växer fram genom livserfarenheter, vilket medför att det som 

sändaren kommunicerar och vad som mottagaren uppfattar inte alltid stämmer överens. 

Kommunikationen bildas av individers ord och beteenden tillsammans, men varje 

organisation har också ett specifikt, språk, beteende samt filter i kommunikationen. Det 

är därför en vanlig orsak till missförstånd när personer eller organisationer med olika 

filter kommunicerar (Ahrenfeldt & Berner, 2010).  

Sändare

F
i
l
t
e
r

Mottagare
Budskap Budskap

 

”Språket är ett av de verktyg vi använder för att visa vår grupptillhörighet. Vi speglar 

oss i andra människor och när vi ser någon i den andre som vi känner igen hos oss 

själva sänker vi garden och börjar känna oss hemma”  

 

(Ahrenfeldt & Berner, 2010, s.75). Vid en konfliktlösning vid missförstånd är det 

viktigt att acceptera alla inblandade parter med deras “sanningar”, eftersom 

tolkningarna av samma skeende kan vara olika. Ochieng och Price (2009) menar att 

effektiv kommunikation är nyckeln till att handskas med de förväntningar, missförstånd 

och farhågor som kan uppstå i arbetet med multikulturella grupper. “ Det intressanta är 

inte vad ledaren gör utan hur medarbetaren tar till sig budskapet” (Alvesson, 2013, s. 

168). Vi kopplar vad Alvesson (2013) skriver till ovanstående text angående 

missförstånd inom kommunikation Alvesson menar att det i en organisation inte handlar 

Egen modell 
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om vad ledaren uttrycker (sändaren), utan hur medarbetaren (mottagaren) uppfattar 

budskapet.  

 

2.2.7 Tre grundläggande former av motivation 

Enligt Alvesson (2013) finns det tre huvudgrupper inom motivation: inre motivation, 

instrumentella överväganden, och motivation som ett samspel mellan organisation och 

omgivning:  

 

Inre motivation; är formen av motivation som fokuserar på individens inre behov och 

drivkrafter. Formens företrädare för perspektivet är den omskrivna Abraham Maslow 

(1908-1970) och hans studie om behovspyramiden. Maslows behovspyramid handlar 

om de mänskliga behoven som är hierarkiskt ordnande från primära fysiska behov 

vidare till behov av trygghet, gemenskap, status och slutligen behovet av 

självförverkligande. Inom inre motivationsformen ingår även Herzbergs tvåfaktorteori 

(Frederick Herzberg 1923 – 2000) Teorin delar upp motivationsfaktorer i två: 

hygienfaktorer samt motivationsfaktorer. Hygienfaktorerna rör förhållandet vid sidan av 

själva arbetet som företagspolitik, fysisk arbetsmiljö, arbetsledning och lön. 

Motivationsfaktorerna rör däremot själva arbetsinnehållet som framgång, erkännande 

för prestationer, arbetet i sig självt, ansvar och personlig tillväxt.  

 

Instrumentell motivation; betonar enligt Alvesson (2013) individers strävan att uppnå 

mål och undvika bestraffningar. Den instrumentella motivationen påverkas av 

incitament som erbjuds i individers omgivning. Belöningar som påpekar medarbetaren 

är bland annat lön och negativa påföljder kan vara uteblivad befordran och försämrade 

arbetsförutsättningar.  Alvesson (2013) diskuterar att möjligheten till bättre 

arbetsförutsättningar fungerar som ett instrumentellt motiv för medarbetaren att 

anstränga sig för att uppnå bättre villkor. Individen har på så sätt inflytande på arbetet, 

de instrumentella motiven kan handla om bättre arbetsuppgifter, finare titel och ökad 

status.  

 

Interaktiv motivation; teorin fokuserar på den sociala dimensionen av motivation, där 

individen ställs i förhållande till sociala grupper, normer och kulturella idéer om arbete 

och framhållning (Alvesson, 2013). Alvesson påpekar vikten av att inte bara se 
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motivation som ett individualpsykologiskt fenomen utan relatera den till andra 

förhållanden exempelvis gällande organisation. Det finns tre interaktiva 

motivationsfaktorer: normer, ömsesidighet och identitet. Normer handlar om standarder 

eller ideal för hur man ska bete sig. Enligt Alvesson (2013) följer normer av företags-, 

bransch- och socialgruppskulturer. Normerna har stor drivkraft på individer då de flesta 

har en önskan att undvika sanktioner som kan komma i och med normbrytning. 

Människor anser att det är viktigt att inte avvika och att göra som alla andra blir därför 

ett viktigt motiv. För de flesta människor är det viktigt att känna sig accepterad på grund 

av att utanförskap är obehagligt. Den andra motivationsfaktorn är ömsesidighet som 

handlar om socialt tillmötesgående på arbetsplatsen. Ömsesidighet är en moralisk 

dimension, resultatet av ömsesidighet inom en organisation är att individen har viljan att 

utföra en motprestation ifall individen får en positiv respons av sin anställning. 

Alvesson (2013) anser att vid en ömsesidig relation mellan organisationer och anställda 

förstärks benägenheten att anstränga sig för företaget. Den tredje interaktiva formen av 

motivation handlar om självuppfattning, om den sociala identiteten. En identitet handlar 

om hur man ser sig själv och vilken grupp man anser sig själv passa in med. En individs 

identitet påverkar dess tankar, känslor och värderingar. Teorierna om de olika 

motivationsfaktorerna är viktiga för studien då motivation är en av de primära 

faktorerna som behövs för individens personliga ansträngning för integration. 

 

2.2.8 Multikulturella arbetsgruppers för- och nackdelar 

Organisationers integration av individer från olika kulturgemenskaper leder till 

multikulturella organisationer, därför anser vi att det är viktigt att peka på de för- och 

nackdelar som samarbetet medför. Att arbeta över kulturella gränser är problematiskt 

enligt flera författare, däribland Early och Mosakowski (2000), Brewer, 1997) samt 

Brett med flera (2007). Samtidigt hävdar Elron (1998) samt Ochieng och Price (2009) 

att det de positiva effekterna av en multikulturell arbetsgrupp väger upp över dess 

negativa inverkan, de menar att när en multikulturell arbetsgrupp väl är etablerad 

överträffar de monokulturella arbetsgrupper. 

 

Early och Mosakowski (2000) menar en grupp antingen ska vara homogen eller starkt 

diversifierad. Båda varianter av grupperna gör bättre ifrån sig än vad en endast lite 

diversifierad grupp gör. Hypotesen stärks av deras antagande om att en effektiv grupp 
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av människor är den som innehar en stark gruppkultur då det underlättar gruppens 

prestationen och kommunikationen. Stark gruppkultur menar författarna i sin tur 

uppkommer tack vare att människor finner likheter hos sig själva bland de andra 

medlemmarna. Har gruppen från början redan existerande kulturgemensamheter bland 

medlemmarna, likt vid en homogen grupp där individerna kommer från samma 

gemenskap, formas enkelt och snabbt en gruppkultur (Early & Mosakowski, 2000). I en 

diversifierad grupp kan det ta längre tid att skapa gruppkulturen. Early och Mosakowski 

(2000) beskriver också det positiva med multikulturellt samarbete som sannolikheten att 

den heterogena gruppen efter en inledande fas i formandet av interagerings- och 

kommunikationsmöjligheter skapar en gemensam identitet. Multikulturella grupper ska 

enligt författarna överträffa monokulturella grupper, speciellt i situationer när det 

behövs spridda färdigheter och där bedömning krävs. Deras teorier kan jämföras med 

Elrons (1998) undersökning som demonstrerar att kulturell heterogenitet är positivt 

relaterad till arbetsgruppers prestation och konfliktlösning, ingenting i hans genomförda 

studie pekade på att kulturell heterogenitet skulle ha negativ inverkan på samarbete i 

grupper. Alvesson (2013) diskuterar dock att anställningar av både kvinnor och 

individer med invandarbakgrund kan ses skeptiskt av människor i omgivningen på 

grund av kvoteringslogiken för att företaget ska se bra ut. Han menar även att det finns 

en misstro samt fördomar mot både kvinnor och invandrare om att de inte kan klara av 

jobbet lika väl. 

 

Multikulturalitet inom organisationer betonar vikten av att känna igen 

kulturgemenskapers olikheter i sammanhang. Dels främjar olikheterna multietnisk och 

multikulturell samverkan men den kan också leda till gruppåtskillnader och därmed hota 

det sociala samspelet (Brewer, 1997). 
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3 Metod 

 

 

 

 

 

3.1 Problemkaraktär/inledning  

Undersökningen för studien har, som sagt, genomförts i fallorganisationer där den 

multikulturella integrationsprocessen är en vanligt förekommande företeelse, på Kalmar 

universitet och inom Kalmar länssjukhus. De som undersökts är individerna som 

påverkar eller påverkas av integreringen inom organisationerna och deras förståelse och 

uppfattning av processen och vad som explicit och implicit påverkar den. Insamlandet 

av data har gjorts genom elva stycken semistrukturerade intervjuer inom de två olika 

organisationerna. Avsikten med intervjuerna har varit att öka förståelsen, samt skapa en 

verklig, rik uppfattning för social, multikulturell integration inom svenska 

organisationer. Valet av metod går i linje med Alvessons (2011) tankar om att metoden 

ska väljas med tanke på hur man lämpligast kan producera och göra nytta av empirin. 

Avsikten med undersökningens insamlade data, empirin, är att den tillsammans med 

stöd från en teoretisk bakgrund ska besvara studiens problemformulering. Intervjuerna 

har genomförts från 24 november 2015 till 10 december 2015.  

 

3.2 Forskningsansats  

Syftet med vetenskaplig forskning är att genom insamlad data tillsammans med teorier 

indikera eventuella samband och mönster vilka är tänkta att leda till en slutsats (Patel & 

Davidsson, 2011). Det finns tre olika forskningsansatser att följa: induktion, deduktion 

och abduktion (Alvesson & Sjöldberg, 2008). Den induktiva ansatsen utgår från ett eller 

flera specifika fall där mönster observeras och leder till slutsatser som i sin tur 

generaliseras. Den deduktiva ansatsen motsätter sig från en generell regel och hävdar att 

denna förklarar ett specifikt fall av intresse. Skillnader i de båda ansatserna är att 

induktion utgår från empiri och deduktion från teori. Den induktiva ansatsen 

generaliserar slutsatsen vilket gör att denna ansats är mer riskfylld. Den tredje ansatsen 

Vid genomförandet av kvalitativa semistrukturerade intervjuer inom 

specifika fall finns inget rätt sätt. Det finns alltså inget bästa tillvägagångssätt 

att följa för att göra den perfekta kakan, men utifrån vår undersöknings syfte 

ska vi nu undersöka hur vårt recept ser ut.  
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abduktion utgår från empirisk fakta likt induktionen, men ansatsen avvisar inte 

teoretiska förföreställningar och står därför närmare den deduktiva ansatsen. Den 

abduktiva ansatsen har delar från både den induktiva och den deduktiva tendensen men 

en viktig observation att göra är att abduktionen inte är någon enkel kombination av de 

andra ansatserna (Alvesson & Sjöldberg, 2008).  

 

För att öka förståelsen om hur integrationsprocessen går till i praktiken valdes personer 

inom redan valda organisationerna till intervjuer för att undersöka deras upplevelser av 

processen och för att se samband och mönster som vad som påverkar denna process. 

Den insamlade empirin tolkades med hjälp av teoretiska begrepp. Genom förtydligande, 

tolkande och stärkning i efterhand av empirin genom teori innebär det att 

forskningsansatsen i denna studie således är induktiv (Alvesson & Sjöldberg, 2008). En 

fullständigt deduktiv metod uteslöts som huvudansats på grund av att 

tolkningsprocessen blir problematisk i kvalitativ forskning (Alvehus, 2013). 

Undersökningen bygger inte på någon teori eller modell, inte heller formulerades en 

hypotes i början av studien eftersom deduktion bygger på prövning av hypotesen, 

därmed är inte arbetet grundat på en deduktiv ansats. Alvehus (2013) argumenterar för 

att en ren induktiv ansats blir ohållbar. Eftersom det är svårt att tolka utan teoretisk 

förförståelse. Studien inleds med en teoretisk undersökning och empirin stödjs således 

med teoretiska begrepp och därför bör uppsatsen uppfattas som induktiv med deduktiva 

tendenser.  

 

3.3 Forskningsstrategi  

Strategin för undersökningen är att med hjälp av insamlad kvalitativ data som stärks och 

förklaras med hjälp av teorier undersöka hur integrationen går till samt vilka faktorer 

som påverkar den. Det finns två dominerande tillvägagångssätt för insamlandet av 

empirisk data: kvalitativ strategi samt kvantitativ strategi (Alvesson & Sköldberg, 

2008). Kvalitativ forskningsstrategi innebär att tolka innebörden av den latenta texten 

vilken skapas i samband med intervjuer (Alvesson & Sköldberg, 2008). Syftet med en 

kvalitativ forskningsintervju är att förstå områden från den upplevda vardagen ur 

respondentens perspektiv (Kvale & Brinkmann, 2014) och genom denna förståelse 

förklara de fenomen eller händelser som ligger i grund för studien (Alvehus, 2013). Den 

kvalitativa forskningen motsäger sig naturvetenskapens normer och lägger fokus på den 
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enskilda individen och dess uppfattning av verkligheten, medan det kvantitativa 

strategin förankrar sig i naturvetenskapens normer och har en anknytning i redan 

accepterade teorier och principer (Bryman, 1997). Kvantitativa metoder vilar på en 

matematisk grund där relationen mellan teoretiska idéer och empirisk data utforskas 

(Edling & Hedström (2003). De olika kvantitativa forskningsmetoder som finns är 

enkäter, experiment, analys av tidigare insamlad data, strukturerad observation samt 

innehållsanalys enligt Bryman (2011). Undersökningen utförs genom en kvalitativ 

forskningsstrategi eftersom förståelsen av processen grundar sig i tolkning av 

informationen som respondenter har givit angående ämnet (Alvesson & Sköldberg, 

2008). Alvehus (2013) anser att vid en undersökning som grundar sig på hur människor 

tänker, känner och handlar är intervjumetoden i princip oundviklig. Genom intervjuer 

har vi kunnat interagera med individer och på så sätt effektivt fått reda på hur 

integrationsprocessen framställs genom berättelser och anekdoter. Tack vare 

intervjumetodens effektivitet vid insamling av data om respondenternas uppfattningar, 

tankar och erfarenheter om integrationsprocessen var det här ett naturligt val av metod. 

Andra kvalitativa forskningsstrategier som vi valde mellan var deltagande observation 

samt fokusgrupp som där valet av vägval diskuteras närmare i datainsamlingsmetoden.  

 

3.4 Undersökningsdesign 

Studien utförs på två fallorganisationer där fenomenet social integration förekommer, i 

fallen studeras individer från andra kulturgemenskapers strävans mot integration. 

Metoden ses därmed som en fallstudie vilket av Denscombe (1998) beskrivs fokusera 

på närvaro av ett fenomen med avsikt att undersöka händelser och processer som 

förekommer i fallen som studeras. Valet att använda sig av två olika 

undersökningsenheter gjordes för att erhålla erfarenheter från olika typer av integration 

för ett breddat perspektiv på begreppet, trots att det här till minskar chansen till en 

holistisk studie. Avsikten med valet av undersökningsdesign går i linje med Beckers 

(1968) definition av en fallstudie. Han menar att ändamålet med en fallstudie är att 

komma fram till en enhetlig förståelse av de valda fallen och genom dem utveckla 

generella påståenden, vilket görs i studiens slutsats. Undersökningens design öppnar för 

möjligheten att upptäcka ny information (Denscombe, 1998). Vilket stämmer med den 

induktiva ansats som studien företrädesvis har. 
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Primärt sökte vi organisationer där många individer med olika kulturella bakgrunder 

behöver arbeta tillsammans mot gemensamma mål, organisationer där de i vardagen 

integreras. Att välja mer än att fall kan, enligt Alvehus (2013), förbättra 

generaliseringspotentialen. Dalen (2015) och Alvesson (2011) menar också att den 

tydligaste bilden av ett fenomen uppnås när man kommer åt olika perspektiv på 

helheten. De två organisationerna, universitetet och sjukhuset, ansågs uppnå kriterierna 

och innefatta olika varianter av integration av människor med olika kulturella 

bakgrunder. Båda fallen har undersökts i dess naturliga miljöer, på sjukhuset och på 

universitetet där integrationen förekommer som ett vanligt fenomen för de inblandade. 

Inom båda fall förekom integration både innan studien genomfördes och fortsätter även 

efter avslutad studie. 

 

3.5 Datainsamlingsmetod 

Intervjuer sammanfattas av Dalen (2015) som utväxling av synpunkter där intervjuaren 

fokuserar på att undersöka respondentens åsikter och uppfattningar om ett visst ämne. 

Valet att använda sig av intervjuer framkom i enlighet med syftet att undersöka hur en 

integreringsprocess går till och vad som påverkar den. Motiveringen till valet är att 

undersökningen av vilka faktorer som påverkar processen förmodades göras på mest 

effektiva och rikaste sätt genom att intervjua individer som arbetar med processen och 

de som påverkas av den. 

 

Valet att använda sig av intervjuer för att komma åt informationen om 

integrationsprocessen kändes uppenbar då det var respondenternas individuella 

upplevelser om processen vi primärt ville komma åt. Intervjuer ger bättre möjligheter 

för respondenten att dela med sig av sina tankar och erfarenheter än vid andra metoder 

(Alvesson, 2011). Denscombe (1998) menar också att det ofta blir en högre 

svarsfrekvens när intervjuer sker ansikte mot ansikte än vid andra typer av intervjuer, 

samt att man från den typen av intervju kan förvänta sig mer detaljerad och fyllig data. 

Ansikte mot ansikte intervjuer skapar också goda referenser till svaren då intervjuaren 

har möjlighet att observera kroppsspråket hos den responderande (Svenning, 2003). 

Respondenterna kontaktades initialt på telefon eller mail där det bestämdes om hur, var 

och när intervjun skulle äga rum. Flexibilitet kring när man som forskare har möjlighet 

att hålla intervjun kändes fördelaktigt i vårt fall då det är relativt upptagna människor, 
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speciellt läkarna, som har intervjuat. I primärt skede gällande intervjuerna inom 

universitetet, utlovades deltagarna att få fika vid intervjutillfället, för att möjligtvis öka 

deras inställning till deltagande i intervjun, vilket senare visade sig vara mycket 

uppskattat. Annars var det vårt löfte om att deras svar skulle kunna hjälpa oss som 

“lockade” respondenterna att vara med. Alvesson (2011) beskriver att intervjupersoner 

kan ställa upp tack vare att det själva är intresserade av frågan eller att de är politiskt 

medvetna. Det här syntes bland de intervjuade i studien då många av dem, speciellt de 

som jobbar integration själva, hade stort intresse i frågan. Intervjuerna med läkarna 

hölls i två fall på sjukhuset och i de resterande två intervjuerna blev vi hembjudna till 

respektive privata hushåll. För att skapa en trevlig atmosfär där respondenten känner sig 

bekväm inleddes varje intervju med att upplysa respondenten angående forskningens 

plan, dess syfte, metod och de följder och risker som forskningen kan medföra. En 

inledning vilken Dalen (2015) menar är en betydelsefull del av intervjun för att 

respondenterna ska känna att de vet vad det är de bidrar till. Intervjuerna hölls även 

medvetet lättsamma och trevliga i ett försök att skapa en miljö där respondenten känner 

sig fri och säker att prata om privata händelser.  

 

Ett annat intressant metodalternativ för undersökning av fenomenet integration inom 

organisationer hade varit en deltagande observation. Deltagande observationer används 

då forskaren vill tränga in i situationer för att förstå kulturer och processer som sker 

(Denscombe, 2002). Vi tror att undersökningen av integration i organisationer med 

fördel hade gjort med observationsmetoden. Då tror vi att förståelsen för 

integrationsförlopper i hög grad hade förstärkts och hade tillfört till förståelsen för 

studiens huvudsakliga problem. Vi hade kunnat studera agerandet hos ledare som för 

integrationen och åskåda hur samarbete påverkas av olika kulturgemenskapers 

beblandning. Observation kräver dock mycket av forskarens tid för möjligheten att få en 

djupgående bild av gruppen och organisationen (Bryman, 2011). Observationsmetoden 

hade varit ett bra alternativ för att få en tydlig bild av integrationsprocessen, men 

strategin avslogs på grund av tidsramen för arbetet samt svårigheten att få förfogande 

till observationsplats. Ytterligare en alternativ kvalitativ forskningsstrategi som 

diskuterades var fokusgrupp (Alvehus, 2013) med en samling av sex till tio personer 

som under en begränsad tid diskuterar det aktuella ämnet. Fokusgrupp valdes bort då vi 

ansåg att det var viktigare att fokusera på respondenters individuella attityder och inte 
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hur attityder formas och utvecklas under social interaktion som fokusgrupper 

framförallt ger insikt i (Alvehus, 2013).  

 

3.6 Intervjuernas utveckling 

“Konsten att intervjua lär man sig genom att utföra intervjuer och kvalitéen hos 

intervjun bedöms efter styrkan och värdet i den kunskap som produceras” (Kvale & 

Brinkmann, 2014, s.33). Citatet passar in på hur intervjuerna genomfördes i arbetet med 

studien, då vi upplevde att intervjuerna blev bättre och bättre. Aktivt arbete mellan 

intervjuerna gjordes i linje med Alvessons (2011) rekommendationer om att tänka 

igenom föregående intervju och vilka förbättringar som kan göras. Efter genomförandet 

av intervjuer uppstod det stundom nya frågor, vilket resulterade i ett rikare material till 

de intervjuer som gjordes senare. Det här ledde till att viss förändring av framtoning och 

frågor kontinuerligt skedde under studiens gång. Frågorna till intervjuerna utformades 

utifrån studiens tre teman: integration, människans kulturella påverkan i organisationer 

och ledarens utmaningar i multikulturella organisationer. Intervjufrågorna har även 

anpassats efter vem respondenten är och vilken position denne person har. 

Anpassningen gjordes för att respondenterna på olika sätt jobbar med eller är berörda av 

integration och för att vi försökte erhålla så individuella erfarenheter som möjligt. 

Under intervjuerna ställdes följdfrågor, medvetenheten om att den typen av frågor kan 

påverkas av subjektiviteten hos intervjuaren har funnits i åtanke. 

Kommunikationsmediet för de genomförda intervjuerna har uteslutande skett ansikte 

mot ansikte med oss båda närvarande. Att använda sig av någon annan typ av intervju 

anses av Alvesson (2011) som otillräckligt om tanken är att undersöka ett komplext 

fenomen. Valet att alltid ha båda forskarna närvarande gjordes då en det eftersträvades 

en så utförlig och rik empiri som möjligt. Intervjuerna har, efter förfrågan till 

respondenten, spelats in elektroniskt  

 

3.6.1 Semistrukturerade intervjuer  

Det går att dela in intervjuer i olika struktureringsgrader, vilken som används avgörs av 

hur detaljerat man använder sig av förbestämda frågor (Alvesson, 2011). Vi valde att 

använda semistrukturerad intervjumetod, alltså en delvis strukturerad intervju där 

samtalet är inriktat på ett bestämt ämne men utan ett strikt frågeschema (Dalen, 2015). 

För intervjun har en omformulering av problemformulering till konkreta teman 
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genomförts samt ett skapande av underliggande frågor i riktning med 

rekommendationer från Dalen (2015). Valet gjordes tack vare möjligheten det ger 

forskarna att själva kunna påverka intervjun under tidens gång. Under studien 

genomförda intervjuer fanns och utnyttjades möjligheter att ställa följdfrågor på svaren 

som respondenterna gav. Tack vare möjligheten att ställa följdfrågor på mottagna svar 

och att emellanåt ställa frågorna i en annan ordning skapades ett bra flöde och fokus på 

de olika ämnen som berördes. Valet av semistrukturerade intervjuer resulterade i att vi 

under intervjuernas gång ibland ställde följdfrågor som egentligen, för studien syfte, var 

irrelevanta bara för att låta respondenten prata klart om ett ämne eller för att hålla en 

lagom nivå på samtalet. Semistrukturerade frågor med möjligheten till öppna svar kan 

också resultera i svårigheter att bedöma intervjumängdens tillförlitlighet, eftersom varje 

intervju då kan vara utförd på ett annorlunda sätt (Jensen, 1991). 

 

3.7 Val av organisationer och respondenter  

För att läsaren ska få en tydlig bild av antalet intervjuer som har gjorts inom de valda 

organisationerna presenterar vi en intervjumodell. Intervjumodellen börjar uppifrån med 

de två valda organisationerna, nedan följer grupperingar som gjorts angående om 

respondenterna själva har integrerats eller om de arbetar med integration, slutligen visar 

modellen antalet respondenter inom grupperna.  

Intervjumodell & antal intervjuer 

Linnéuniversitetet 
Kalmar/ Växjo 

Länsjukhuset i Kalmar 

Integreras Jobbar med integration Integreras Jobbar med integration 

1st 2st 4st 4st 
 

 

För att skapa en så tydlig bild som möjligt av integrationsprocessen valdes individer 

med olika perspektiv på fenomenet integration i linje med Alvesson (2011) och Dalens 

Egen modell 
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(2015) tankar. Kriterierna för personerna som intervjuades i undersökningen var att de 

på något sätt påverkades av eller jobbade med multikulturell, social, integration. Valet 

att undersöka två organisationer gjordes med tanke på skillnaderna mellan syftet med 

integrationen inom universitetet och sjukhuset. Det här antogs eftersom att det är 

skillnad mellan att som utbytesstudent integreras under en kortare period; tre månader 

till tre år, för att sen åkte tillbaka hem, och att som läkarna vilka kommer hit med avsikt 

att stanna, vilket vi tror påverkar deras synsätt på och upplevelse av fenomenet. Efter 

bestämda kriterier för vilka som var lämpliga att intervjuas handplockades respondenter 

utifrån relevansen av vad intervjuer med dem skulle kunna ge, ett tillvägagångssätt 

vilket av Denscombe (1998) beskrivs som ett subjektivt urval. Det fördelaktiga med det 

subjektiva urvalet är att det fungerar som en taktik för forskaren att själv välja vilka 

personer som kan ge mest lämplig information om ämnet som ska undersökas 

(Denscombe, 1998). Vid genomfördandet av intervjuer framkom även tips av 

respondenter om andra personer som de trodde kunde tillföra något mer till vår studie. 

Genom överlämnandet av kontaktuppgifter som ledde till fler relevanta intervjuer går 

det även att identifiera en så kallade “snöbollseffekt” (Denscombe, 1998). 

Snöbollseffekten ses i det här fallet som en bonus då den inte var en taktik där fler 

kontakter efterfrågades av respondenterna utan skedde spontant och oförutsett.  

 

Intervjupersonerna i fallorganisationen universitetet vilka utsätts för multikulturella 

integrationsprocesser är utbytesstudenter. De intervjuade kontaktades genom social 

media, Facebook, där vi kom i kontakt med utvalda studenter tack vare tillgång till 

deras interna nätverk. För att förstå hur integrationen går till och hur den arbetas med 

ansåg vi att det undersöktes effektivast genom att ta del av olika perspektiv och 

infallsvinklar på integrering. Där av kontaktades även tre personer som jobbar med 

integrering av utbytesstudenter inom universitetet. De här tre individerna är ansvariga 

för uppgifter gällande vägledning, mottagning samt socialt stöd vid studenternas 

integrationsprocess. Intervjupersonerna inom organisationen sjukhuset kom vi i initialt i 

kontakt med tack vare personliga kontakter inom sjukhuset, vilket kan ses som ett 

bekvämlighetsurval (Denscombe, 1998). Läkarna som intervjuades hade inte bara olika 

kulturella bakgrunder utan även olika anledningar att komma till Sverige, vilket ansågs 

bidra med fler perspektiv och därmed öka informationens relevans. För att utöka bilden 

av hur integrationsprocessen inom sjukhuset går till, valdes också att intervjua ledaren 
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för ett riksberömt projekt vilket går ut på att snabbt och effektivt integrera invandrade 

inom Kalmar läns sjukhus. Respondenten anses intressant tack vare personens position 

men också dennes förförståelse av ämnet vilket positivt påverkade förståelsen för 

frågorna som ställdes, där av levererade respondenten precisa och tydliga svar. Antalet 

respondenter bör enligt Dalen (2015) inte vara för stort eftersom intervjuprocessen samt 

bearbetningen av intervjuerna är tidskrävande. Antalet intervjuer måste samtidigt 

leverera material som är av sådan kvalité att det är tillräckligt som underlag för tolkning 

och analys av ämnet. Ur kvalitativ synpunkt var antalet intervjupersoner öppet till och 

med att den sista personen var intervjuad då känslan av att materialet var tillräckligt 

mättat infann sig.  

 

3.8 Att intervjua över kulturella gränser 

En del av intervjuerna har skett med personer med andra kulturella bakgrunder vilket 

Kvale och Brinkmann (2014) menar kan påverka förhållandet mellan intervjuaren och 

respondenten. Vid olika kulturella bakgrunder kan det uppstå missförstånd gällande 

språk samt användandet av gester och uttryck. För att få ut samma kvalité ur 

intervjuerna bör forskarna bakom studien skaffa information om den aktuella kulturen 

för att undvika eventuella missförstånd och klavertramp. Då alla valda respondenter i 

dagsläget är bosatta i Sverige betyder det att de redan har en viss uppfattning om den 

svenska kulturen. Tack vare inneliggande intresse för andra kulturer och människor från 

andra kulturgemenskaper hos oss som står bakom studien fanns en viss förförståelse och 

ett öppet sinne. Tack vare att vi själva har varit utbytesstudenter medförde det att en 

avslappnad kontakt skapades mellan oss och de intervjuade utbytesstudenterna. Till de 

personer som inte behärskade eller kunde uttrycka sig tillräckligt bra för att kunna svara 

på frågorna på svenska hölls intervjun på engelska.  

 

En konsekvens av att intervjua över kulturella gränser kan enligt Alvesson (2011) vara 

språkbarriärer. Vilket kan medföra att intervjupersoner vet någonting men inte kan 

uttrycka sig om det. Det här är något vilket skulle kunna uppstå i och med 

språkbarriärer mellan intervjuare och respondent. Trost (2011) rekommenderar att man 

ska tala med respondenten på det sätt man tror passar den bäst, för att förenkla för 

denne. Under studiens intervjuer genomfördes bland annat en intervju med en syrisk 

respondent som nyligen börjat studera svenska vilket betyder att respondenten hade 
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svårigheter att uttrycka sig på just svenska språket. Att hålla intervjun i respondentens 

förstaspråk hade troligtvis lett till att denne skulle ha enklare att uttrycka sig. Istället 

slipades intervjun av något och ordamässigt förenklades, som Trost (2011) 

rekommenderade för situationer som vår. I ett annat fall var det en intervjuperson som 

hade bra språkkunskaper både i engelska och svenska men intervjun valdes ändå att 

hållas på engelska som var respondentens första språk för att underlätta det fria språket. 

 

3.9 Bearbetning och tolkning av data 

“Den mest avgörande och krävande arbetsinsatsen är att sammanställa, uttolka och 

kreativt använda sig av intervjumaterialet” (Alvesson, 2011, s.68) 

 

Den grundläggande meningen i kvalitativ forskning är att forskaren med hjälp av 

studien ska bidra med en mer generell förståelse av ett fenomen och utöka de redan 

existerade tolkningar (Alvehus, 2013). Det handlar om att se någonting “som” 

någonting. Alvehus menar att en tolkning kan bidra med en ny syn på verkligheten 

genom att bidra med en mer nyanserad förståelse. För studien har noggrann tolkningen 

skett i tre steg i riktning med Trost (2011) förslag på uppdelning. Material samlades 

först in, för att därefter analyseras och tillslut tolkas.  

 

Datan samlades in vid elva intervjutillfällen där samtliga intervjuer spelades in. 

Materialet är insamlat från två skilda organisationers medlemmar och ledare vilket 

betyder att studien är en flerfallstudie. Valet att undersöka fler än en organisation 

grundar sig på Alvehus (2013) åsikt att det ökar möjligheten till att utföra fler 

tolkningar. Därmed får vi ett bredare perspektiv och antalet infallsvinklar ökar 

förståelsen för fenomenet. Direkt efter varje intervju påbörjades noggrann avlyssning 

och transkribering. Allt från intervjuerna som bedömdes vara av minsta betydelse 

antecknades i den skrivna versionen för att öka förståelsen för hur respondenten 

upplevde eller hade uppfattat något. Trost (2011) menar att metoden är bra för 

bearbetning om den görs av en forskare som medverkat under intervjun. Detta för att 

intervjuaren då lättare kan referera till vad som hände och exempelvis på vilket sätt 

respondenten sa något, vilket i vårt fall efterföljdes på samtliga intervjuer. Det andra 

steget i Trosts (2011) process är att analysera datan. Vi har sorterat och kategoriserat 

materialet för att få en överblick vilket bidrar till en förenklad avläsning av mönster 
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enligt Alvesson (2011). Vid den här delen av studiens process stod vi i ett val angående 

presentationen och analys av empirin. Metoden vilken ansågs mest lämplig för att nå 

svar på studiens frågeformulering var grundad teori , en teori vilken kommer beskrivas 

mer utförligt senare. Trosts (2011) tredje steg rör själva tolkningen. Inför tolkningen 

skapades grupperingar för vilken position den intervjuade står förhållande till 

integration. Respondenterna delades in i grupper utifall de integreras eller jobbar med 

integration samt delades upp utifrån integration i och med en kort sverigevistelse eller 

integration som görs i samband med avsikten att stanna i Sverige. Grupperingen gjordes 

för att kunna jämföra de olika kategoriernas material gentemot varandra, för att minska 

rörigheten och för att skapa en bredare förståelse för integrationsprocessen. 

 

3.9.1 Grundad teori 

Studiens empiri har vi valt att tolka och presentera enligt grundad teori som handlar om 

en systematisk generering av teori från data (Glaser, 2010). Inom den grundade teorin 

finns det en del som kallas substantiv grundad teori, vilken förklarar en stor del av det 

valda ämnet, i vårt fall integration. Glaser (2010) menar att grundad teori inte är bevisad 

fakta utan det är en integrerad uppsättning av teorier. Han menar även att det finns en 

ständig verifikation som är inbyggd i den grundade teorin eftersom man i metoden 

modifierar teorin under det ständiga jämförandet av hypoteser genom kodning och 

analys av data. Insamlandet av material fortsätter tills det inte längre ger något åt 

studien, vilket betyder att materialet är mättat, det är på grund av aspekten som vi har 

valt att påstå att vår empiri presenteras i linje med och inte precis som en grundad teori. 

Vi hade på grund av tidsbrist inte möjlighet att fortsätta med intervjuer tills materialet 

var helt mättat. Vi anser dock att bilden av fenomenet har setts från många givande 

perspektiv och att vi med den insamlade datan kommit en bra bit på väg. Nylèn (2005) 

förklarar att metodens tolkning går ut på att alla beståndsdelar och enheter granskas en 

efter en och kodas sedan till kategorier som har gemensamma egenskaper. Vi har under 

undersökningen följt utvecklad metodik om grundad teori som innebär att data sorteras i 

flera steg, förklarat av Nylén (2005): begrepp, kategorier, dimensioner som till sist 

fokuseras till kvalitéer. 
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Teorin är systematisk vilket betyder att läsaren alltid ska förstå processen som den 

publicerade teorin genereras från. Grundad teori har regler för varje skede i processen 

och om någon del hoppas över blir teorin inte lika värdefull som den hade kunnat bli. 

Tillkommer det nytt material jämför man det med det som redan finns och anpassar 

resultatet efter det (Nylén, 2005).  

 

3.9.2 Tolkningsschema 

I
N
T
E
G
R
A
T
I
O
N

Integreras

Jobbar med 
integration

Länsjukhuset i
Kalmar

Linnéuniversitetet
Kalmar/ Växjo

Länsjukhuset i
Kalmar

Linnéuniversitetet
Kalmar/ Växjo

Kortvistelse
integration

(3mån- 3 år)

Långvistelse
Integration

(3år->)

Kortvistelse
integration

(3mån- 3 år)

Långvistelse
Integration

(3år->)

Integration

Kulturell
påverkan

Ledarens
utmaningar

Begrepp Teman/Kategorier DimensionerGrupperingar

Språk

Ömsesidighet

Komfortzone

1

2

3

4

Kvalitéer

Hjälp och stöd

Interkulturell
kompetens

Referensramar

Skapandet av
plattform

Acceptans

Tvång till 
samarbete

Kommunikation

Delaktighet

 

Tolkningen av materialet har gjorts utifrån Glasers (2010) föreskrifter om grundad teori. 

Utkomsten av empirins tolkning är upplagd i ett tolkningsschema, vilket är utformat 

från Nyléns (2005) idé om hur ett sådant ska byggas upp. Strukturen i tolkningsschemat 

börjar med ett huvudbegrepp som i vår studie är integration. Integration har delats på 

två beroende på att vi har svar från respondenter både som integreras och som jobbar 

med integration inom de båda fallorganisationerna. Vi har även valt att använda oss av 

en ytterligare indelning av våra respondenter som inte är nödvändig inom den grundade 

teorin. Indelningen har för enkelhetens skull kallats för just grupperingar. Empirin 

presenterats genom uppdelningen av respondenter då grupperingarna växte fram i och 

Egen modell 
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med tydliga mönster om liknande svar inom gruppern. Grupp ett och två representerar 

de som integreras och delades upp i kort- och långvistelse integration. Grupp tre och 

fyra representerar respondenter som jobbar med nyanländas kort- och 

långvistelseintegration. Efter grupperingarna följer studiens tre aktuella teman vilka är 

integration, kulturell påverkan på människor och inom organisationer samt ledarens 

utmaningar i multikulturella organisationer. Kategorierna som representerar studiens 

aktuella teman är breda och har därför också delats in i dimensioner enligt Glasers 

(2010) instruktioner om grundad teori. Dimensionerna är språk, komfortzone samt 

ömsesidighet, vilka var dimensioner av kategorierna som växte fram ur empirin då vi 

såg upprepningar som relaterar till dessa dimensioner. Slutligen kom vi underfund med 

de så kallade kvalitéerna vilka uppkom från de olika dimensionerna. De olika 

kvalitéerna är referensramar, acceptans, kommunikation, delaktighet och tvång till 

samarbete. Under vår tolkning har vi i åtanke haft Nyléns (2005) exempel hur ett 

tolkningsschema kan se ut, vilket har hjälpt oss att förstå vårt material och se de 

samband, mönster och motsägelser som finns i materialet.  

 

En viktig del av tolkningen är att läsa av vad intervjumaterialet egentligen betyder 

hävdar Alvesson och Sköldberg (2008). Med det i åtanke lades mycket tid på tolkningen 

där vi ifrågasatte materialet för att i slutändan få ut, för studien syfte, det mest 

värdefulla ur intervjuerna (Alvesson, 2011). Under studien har vi följt vad Alvesson och 

Sköldberg (2008) skriver om hermeneutik och att tolkning av hela texten utvecklas 

successivt genom tolkningen av dess olika delar. De menar att det även är viktigt att ha 

en öppenhet för multipla tolkningar. Vi övervägde och diskuterade olika möjliga 

tolkningar av respondenternas utlåtande för att reda ut ifall vi hade uppfattat meningen 

av vad de sa på liknande sätt. Vid själva tolkningsprocessen har vi även haft i åtanke att 

förståelse avgörs av förförståelse, det vill säga de åsikter och uppfattningar man har 

gällande det fenomen vilket man talar om (Alvesson & Sköldberg, 2008). Det betyder 

att förförståelse har en betydande del i mötet med respondenterna, vid bearbetning samt 

vid tolkning av det insamlade materialet. Att lyssna och ta emot information blir därför 

en subjektiv skapandeprocess. Har man som forskare medvetenhet om sin egen 

förförståelse resulterar det i att forskaren enklare kan se möjligheter till teoriutveckling 

från det insamlade intervjumaterialet (Alvesson, 2011). Våra tidigare kunskaper och 

intressen som rör ämnet kommer därför att vara betydande för tolkningen. Under 
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tolkningsprocessen har den presenterade tidigare forskningen i ämnena för studien 

spelat en stor roll för tolkningarnas riktning. Det betyder att våra tankegångar om vilka 

teorier och politiska aspekter som har valts ut vinklar tolkningen mot våra intressen 

inom ämnet. Det är även av vikt att nämna att de här tre stegen i processen flyter in i 

varandra och analys och tolkningen av materialet börjar redan i första skedet av 

insamlingen av det empiriska materialet (Alvesson, 2011). 

 

3.10 Forskningskvalité 

Forskningsintervjun är en metod som ligger nära vardagens samtal vilket har lett till att 

denna metod har blivit populär eftersom det är enkelt att börja med denna metod utan att 

förbereda sig (Kvale & Brinkmann, 2014). Genom att inte förbereda en intervju leder 

det sällan till något värdefull material. Därför spenderade vi tid och energi på 

förberedningen inför intervjuerna, vilket leder till en möjlighet av kvalitativt material 

för att på så sätt frambringa ny väsentlig kunskap (Kvale & Brinkmann, 2014).  

 

Frågor som forskare kan stöta på om val av respondenter, intervjuteknik, transkribering 

samt tolkning är inte lika enkelt att svara på vid kvalitativa intervjuer som vid 

kvantitativa metoder (Kvale & Brinkmann, 2014). Vid enkätundersökning finns det 

exempelvis tillgång till auktoritativa läroböcker om standardtekniker och regler för 

surveyforskning. Inom kvalitativ intervjuforskning existerar inte mycket standardregler 

eller metodologiska konventioner därför är situationen annorlunda, där den kvalitativa 

intervjuforskningen jämförs med ett hantverk som, om det utförs väl, kan bli en konst. 

Eftersom undersökningens metod är av semistrukturerad intervjuform betyder det att 

vissa beslut fattas under själva intervjun. Eftersom dessa beslut fattas under tiden krävs 

det att intervjuaren har en hög färdighetsnivå angående kunskap om intervjutekniken 

och om de metodologiska alternativen (Kvale & Brinkmann, 2014). 

 

3.11 Kvalitétsbegrepp  

Validitet och reliabilitet är vanligt förekommande begrepp i vetenskapliga sammanhang 

för att diskutera kvalitén i vetenskapliga texter (Alvehus, 2013). Reliabilitet handlar om 

fall undersökningen vid ett annat tillfälle kan göras om och komma fram till samma 

resultat och slutsats. Validiteten handlar om ifall undersökningen har lyckats mäta det 
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som var för avsikt att mäta. Dessa begrepp anses egentligen inte ligga i linje med 

kvalitativ forskning, eftersom begreppen baseras på mätningar och mätinstrument vilket 

kvalitativ forskning inte grundar sig på, ändå syns det i de många undersökningar. 

Eftersom reliabilitet handlar om att kunna ge exakt samma resultat vid upprepande av 

undersökningen anses begreppet inte ligga i linje med studien och vi har därför valt att 

fokusera på andra kvalitetsbegrepp. Svenning (2003) beskriver validitetsbegreppet, och 

menar att det är specifikt vid valet av metoden intervju som det är svårt att använda sig 

av validitet som kvalitétsmätning. Dels eftersom att frågorna kan formuleras obestämt 

och eftersom intervjuaren kan påverka respondenten med sin framtoning och egna 

värderingar (Svenning, 2003). Vi anser att vår påverkan på respondenterna i 

undersökningen påverkar studiens resultat, därför kommer andra undersökare ha svårt 

att komma fram till samma resultat vid en överrensstämmande undersökning. Vi har 

därför valt att diskutera kvalitén i studien utifrån andra begrepp. Dels tre begrepp vilka 

tas upp som alternativa till validitet och bättre passande för kvalitativa studier av 

Alvehus (2013), och dels giltighetsgraden vilken Jensen (1991) anser vara enklare att 

åstadkomma i kvalitativa studier än i kvantitativa studier. Det anser Jensen eftersom att 

det i kvalitativa studier med semistrukturerad intervjumetod är enklare att göra 

fördjupningar om ett ämne genom att ställa fler frågor till respondenterna. På så sätt kan 

man utforska intressanta ämnen djupare och på så sätt bidra till en större giltighet. Tack 

vare möjligheten att förändra sina frågor blir det också enklare att se till att man får svar 

på det man undrar om och ingenting annat (Jensen, 1991). Nackdelen är att 

bearbetningen av materialet försvåras och kräver mer tid när man har mycket olika 

frågor inom ramarna för intervjuerna. Mönstren kan bli mindre tydliga och 

kategoriseringen försvåras. Alvehus (2013) tre begrepp är hantverksvaliditet, 

kommunikativ validitet och pragmatisk validitet. 

 

Hantverksvaliditet är det första alternativa begreppet som tas upp och präglar 

(genomsyrar) alla olika delar av en studie. Begreppet handlar om att kontinuerligt 

ifrågasätta och kontrollera arbetets rimlighet. I ett tidigt skede gjordes en tidplan och 

intervjuer planerades in. Under studiens gång har argumenterat för varje del, exempelvis 

vilka metoder som var lämpliga och vilka teorier som behövdes för att på lämpligast sätt 

tolka empirin. Varje val har grundligt ifrågasatts, alltifrån vilka frågor som var lämpliga 

vid intervjuerna, vilka teorier som kunde stödja resultatet till på vilket sätt och med 
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vilka ord vi rapporterar om studien. Ständig övervägning inför varje val resulterar i det 

alternativ vilket inger störst rimlighet och nytta till studien. Eftersom det här har gjorts 

anser vi att det är en hög hantverksvaliditet i vår uppsats.  

 

Kommunikativ validitet är det andra alternativet där de kunskapsanspråk som utförs 

testas i dialog för att undersöka dess relevans. Studien har hög kommunikativ validitet 

då vi ständigt har ifrågasatt hur dialogen ska ske, samt vilka som ska involveras i vår 

studie för att det ska ge oss så rimligt material som möjligt. Urvalet av respondenter har 

gjorts noggrant för att intervjua dem som ger mest berikande information för studien. 

Vilket resulterade i att vi fick den bredd på information om integration som vi önskade. 

Välgenomtänkta intervjufrågor samt tydlig koppling till studiens syfte stärker också den 

kommunikativa validiteten.  

 

Pragmatisk Validitet är den sista av de alternativa begreppen till validitet som Alvehus 

(2013) omnämner. Det här begreppet handlar om att studien blir relevant i den mån att 

den kan användas för att påverka samhället. Att vår studie påverkar samhället upplevdes 

i viss mån redan under arbetets gång. Genom att belysa den sociala multikulturella 

integrationen i organisationer anser vi att vi stärker arbetet med integrationen och 

människorna som påverkas av den. Respondenterna som intervjuats vilka jobbar i 

förmån för integrationen har tvingats fundera över vad de gör och på vilket sätt det 

påverkar de som integreras och organisationerna där de blir integrerade. Genom 

intervjuerna har frågor som respondenterna eventuellt inte tänker på så ofta lyfts till 

ytan för ny granskning, det har förståtts genom positiv feedback vi erhållit efter 

intervjuerna. Den största påverkan på samhället som studien bidragit med angår 

slutsatsen. Med hjälp av slutsatsen vill vi påverka organisations medarbetare och ledare 

att på effektivt sätt kunna integrera och ta till vara på kompetens vilken Sverige berikas 

med.  

 

3.11.1 Överförbarhet  

Överförbarheten representerar vilka möjligheter som finns i att tolka studien för att 

sedan tillämpa resultaten i en annan situation (Denscombe, 2002). Resultaten från 

undersökningen anser vi kan överföras till andra liknande fall vilket Denscombe (2002) 

kallar överförbarhetsmöjlighet. De undersökta fallen skiljer sig inte specifikt från andra 
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organisationer i Sverige som liknar de valda fallen. Vi ser ingen betydande skillnad som 

skulle medföra att integrationsprocessen ser annorlunda ut vid något annat sjukhus i 

Sverige jämfört med Länssjukhuset i Kalmar. Samma gäller utbytesstudenterna fallet 

med Linnéuniversitetets, vi tror att integrationen av utbytesstudenter inte skiljer sig 

nämnvärt mellan olika universitet i Sverige. Vi tolkar därför resultaten av studien som 

överförbara inom liknande organisationer då resultaten gällande hur integrationen går 

till vilka faktorer som påverkar integrationen troligen stämmer överrens med hur det ser 

ut inom liknande organisationer i Sverige. 

 

3.11.2 Generalisering  

Den kvalitativa intervjun kritiseras på grund av att forskningsstrategin vanligtvis 

använder slutsatser vilka konstaterats utifrån intervjuer med få personer (Bryman, 

2011). En generaliserad slutsats från en kvalitativ forskningsstrategi anförs därför som 

en svaghet jämfört med kvantitativa strategier (Alvesson & Sköldberg, 2008). I studien 

syns dock inga skäl, precis som Alvesson och Sköldberg (2008) menar, till varför det 

mönster som konstateraras i organisationerna lokaliserade i Kalmar inte skulle kunna 

gälla flera liknande fall inom universitet och sjukhus.  

 

Enligt Merriam (1988) uppstår generalisering utifrån den information om ämnet som 

man som forskare har tillgång till. Generaliseringen i studien bygger på de mönster som 

framkommit i och med tolkningen av empirin i kombination med koppling till relevant 

teori. Upptäckten av relationer och mönster i empirin som en förståelse, snarare än ett 

intygande av en på förhand utnämnd hypotes, utmärker en kvalitativ fallstudie 

(Merriam, 1988). De mönster som upptäckts i empirin har tagit stöd i sekundärdata för 

att slutsatsen ska resultera i en mer trovärdig generalisering vilket Alvesson och 

Sköldberg (2008) diskuterar. Samtidigt som det är en förståelse för att det är starkare att 

generalisera en undersökning som grundar sig på en kvantitativ strategi där 

undersökningspersonerna representerar verkligheten, när dem kvalitativa som i vår 

undersökning endast motsvarar en liten del av verkligeten. Med tanke på urvalet och 

genomtänkta mångfalden i gruppen av intervjuade bör resultatets generalisering kunna 

göras i försök att åstadkomma regler eller teorier om hur den sociala integrationen inom 

svenska organisationer fungerar och upplevs.  
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3.11.3 Objektivitet 

I metodlitteratur skrivs det mycket om att objektivitet inte existerar inom 

forskningsrapporteringen (Alvesson, 2011, Denscombe, 2002 & 1988, Dalen 2015 samt 

Trost, 2011). Hur rapporten än framställs så speglas den av forskaren bakom arbetet 

även Kvale och Brinkmann (2014) påstår att ingen form av framställning, skrivande 

eller rapportering är oskyldig, med det menar dem att allt bakom materialet är laddade 

med forskarens intresse och avsikter, vilket betyder att även vår studie inte är så kallad 

“oskyldig”. Vid ansikte mot ansikte intervjuer, vilket uteslutande gjorts för studien, kan 

respondenten påverkas av intervjuarens uppträdande, ålder och kön. Våra egna 

övertygelser om att integrering av människor med kulturella bakgrunder i organisationer 

är en bra sak, har troligtvis präglat studien och sättet vilket undersökningen genomförts 

på. Studien anses ändock ge en balanserad bild tack vare närmandet till intervjupersoner 

med ett öppet sinne och tack vare ärligheten hos respondenterna.  

 

3.12 Etik  

En kvalitativ forskningsintervju ställer forskaren inför etiska överväganden (Kvale och 

Brinkmann, 2014), frågor kan uppstå vid valet av respondenter, vid själva 

intervjusituationen samt vid förmedlandet av forskningsresultat (Dalen, 2015). Under 

studien gång arbetade vi i linje med vad Booth med flera (2004) anser vara etiskt riktigt. 

En av de etiskt viktiga frågor han nämner är plagiering av material, vi har därför varit 

noggranna vid källhändvisningen för att inte ta åt oss äran av andras utlåtanden eller 

resultat. Vi har även sett till att inte skriva oviktiga eller osanna rapporteringar eller dolt 

invändningar eller kritik som vi inte kan tillbakavisa. Det har heller inte skett några 

förlöjliganden eller förvrängringar av uppfattningar som inte varit i linje med våra egna 

eller gått emot studiens syfte.  

 

Etikens sociala band avser relationen mellan intervjuare och respondent (Kvale & 

Brinkmann, 2014). Relationen som formas bygger på intervjuarens förmåga att skapa en 

balanserad atmosfär mellan intervjuarens intresse av att komma åt värdefull information 

och respekt för respondentens integritet. Respondenten försäkrades anonymitet och 

uppgifterna om dem har förvarats på ett sätt som medför att obehöriga inte har 

möjlighet att ta dal av dem. Vid kvalitativa intervjuer är kravet på konfidentialitet 
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speciellt viktigt eftersom mötet mellan respondenten och forskare sker personligen. Den 

intervjuade ska kunna känna sig säker vid intervjun att uppgifter som delas inte kan 

spåras till personen i fråga (Dalen, 2015). Dalen (2015) diskuterar att en betydelsefull 

del av intervjun för respondenterna är att de ska veta varför de är med och vad de kan 

bidra med till undersökningen. Det tas samtidigt upp att det är viktigt att se till att 

respondenterna förstår att de är med i intervjun frivilligt, det här kändes som en 

självklar del för oss då vi innan intervjuerna hade frågat respondenterna fall de var 

intresserade att medverka. När undersökningens intervjuer genomfördes informerades 

respondenterna enligt Dalens (2015) rekommendationer om vad informationen skulle 

användas till samt att personen i fråga hade rätt att avbryta intervjun. Vid kvalitativa 

intervjuer kan det även vara svårt att hitta den rätta balansen mellan närhet och distans. 

Dalen (2015) fortsätter att beskriva dilemmat som kan växa fram för forskaren när 

respondenterna ska vara anonyma vid förmedling och presentation av resultaten 

samtidigt som de och resultaten måste framstå som trovärdiga. Dilemman kan uppstå då 

forskarens önskan om goda resultat innebär att lätt igenkännbara grupper riskerar att 

stigmatiseras (Dalen, 2015). 

 

En annan faktor som ökar risken för att intervjun blir knapp är bland andra oro (Dalen, 

2015). Oro hos respondenten kan finnas i att intervjuaren i intervjun kommer beröra 

ämnen som kan väcka negativa tankar som varit bortglömda eller omedvetna menar 

Dalen (2015). Inför studien intervjuer var vi inte bekymrade över att oro skulle vara en 

faktor vilka skulle påverka respondenternas möjlighet att leverera bra material. 

Anledningen till det är att studiens ämne inte anses vara ett upprörande ämne. Dock 

hade vi intrycket av att några respondenter vid vissa tillfällen kände sig genererade över 

sina svar samt att vissa frågor väckte upp känsliga minnen och tankar. Vi anser dock att 

de här tillfällena inte påverkade miljön negativt, vi ser det snarare tvärtom, som att vi 

hade skapat en miljö vilken tillät och uppmuntrade respondenterna att vara ärlig i sina 

uttalande och “våga” prata om känsliga ämnen, tack vare den gemensamt skapade 

miljön där de kände sig trygga att dela med sig av känslor. 

 

3.13 Stigmatisering 

Då studien primärt undersöker personer med utländsk bakgrund innebär det att den 

fördjupar sig inom en synlig minoritet i Sverige. Eftersom Sverige är ett litet land kan 
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dessa minoriteter lättare identifieras, bli “uthängda” eller “stämplas” menar Dalen 

(2015). Risken är att det i och med studien förmedlas en bild som kan fastna på läsares 

näthinnor och därmed stämpla minoriteten eller skapa uppfattningar kring dem. En 

publicering av intervjuskrifter kan leda till en så kallad oetisk stigmatisering av den 

aktuella personen eller gruppen i fråga (Kvale & Brinkmann, 2014). På grund av risken 

för stigmatisering har vi valt att inte presentera vilka nationaliteter respondenterna i 

undersökningen har. Vi presenterar inte heller några kompletta transkriberingar av 

intervjuerna då de eventuellt skulle kunna härledas till individer inom organisationerna. 

 

3.14 Rapporteringens etik 

Publiceringen av en forskningsrapport kan föra med sig vissa oönskade effekter menar 

Kvale och Brinkmann (2014). Språket som används i studien kommer inte bara spegla 

en verklighet, utan det visar också på en särskild syn på verkligheten, färgad av våra 

uppfattningar och intygelser. Vi som författare av denna uppsats är berättare, det 

betyder att vi talar på andras vägnar och berättar om andras erfarenheter. På grund av 

det här måste man räkna med en påverkan vilken kommer i och med den förförståelsen 

och det paradigm vi har för och om ämnet (Kvale och Brinkmann, 2014).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

43 

 

4 Empiri och Analys  

Den verklighet som presenteras och analyseras i empirin bygger på intervjuerna som 

ägde rum under undersökningen. Det innebär att det empiriska materialet står för 

informationen men att analysen av materialet är konstruerad av oss. Resultaten vägdes 

mot teorierna och vi undersökte sambanden som fanns där i mellan. Empirin presenteras 

för att ge läsaren en inblick i vad undersökningen har gett oss för material. Empirin 

fungerar även som en grund till analysen vilken görs i samband med presentationen av 

empirin. Vi har valt att sammankoppla empirin och analysen för att undvika 

upprepningar, skapa helhet samt frambringa större intresse kring båda delarna. Empirin 

presenteras utifrån de tre aktuella temana för studien: integration, människans kulturella 

påverkan i organisationer samt ledarens utmaningar i multikulturella organisationer. 

Teman som presenterades i rapportens inledande del och genomsyrar hela studien. 

Under varje tema är intervjumaterialet indelat efter de fyra olika respondentgrupperna 

som presenteras i tolkningsschemat. Olika attityder gentemot integration har upptäckts 

beroende på vilket förhållande respondenten har haft till integrationen. 

 

Tema 1. Integration 

Integration som är studiens huvudämne berördes under alla intervjuer. Frågor kring 

integration varierade och förståelsen för integrationsbegreppets innebörd skiljde sig från 

respondent till respondent. Frågor gällande integration ställdes för att skapa en 

uppfattning om i vilken utsträckning respondenterna ansåg sig integrerade och hur deras 

attityd till integration såg ut. Den empiriska sammanfattningen och analysen nedan 

representerar flera olika frågor på temat integration, ett exempel på en fråga som vi 

ställde till samtliga respondenterna under intervjuerna var: “Vad är integration för 

dig?”  

 

Respondent grupp 1. Kortvistelse integration (3 månader- 3 år)  

Under våra intervjuer inom gruppen kortvistelse integration, vilken innefattar 

intervjuerna med utbytesstudenterna inom organisationen universitetet, ser vi 

framförallt liknelser mellan respondenternas svar där de menar att integrationen och 

mötet med nya kulturer öppnar deras sinnen. Från intervjumaterialet tolkar vi att 

studenterna lär sig acceptera andra personer genom att deras förståelse för andra 



 

 

 

44 

 

kulturer och beteenden ökar när det utsätter sig för den multikulturella integrationen. 

Vilket är ett exempel på att deras referensramar påverkas, som Hofstede med flera 

(2010) menar sker i mötet med andra kulturer. Under en intervju när respondenten fick 

frågan om hur hon såg på integration fick vi svaret att hon kände sig integrerad i 

Sverige. Hon svarade uttryckligen att hon kände sig som hemma, “I feel like home 

here”. Vi kopplar det här till vad Ahrenfeldt och Berner (2010) påstod om att vi speglar 

oss i andra människor och när vi ser något i den andre som vi känner igen oss själva i 

känner vi oss mer säkra. Respondenten hade inte varit i Sverige under en lång tid vilket 

vi kopplar till att hennes uppfattning om att integration är när man känner igen sig och 

känner sig som hemma. Vi summerar det som en följd av att integrationen upplevs ske 

inom olika tidsramar och att det handlar mer om en känsla än om fysisk tid. Vi såg även 

ett annat tydligt mönster inom gruppen, att respondenterna kände att de genom 

integration inom en multikulturell organisation i Sverige har fått mer generell kunskap 

om interaktion och samarbete, vilket av dem ansågs kommer kunna vara till användning 

även i andra liknande situationer. Det framgick också att det lades mer fokus på 

integrationen när de “tvingades” att samarbeta, och att tvånget till samarbete belyste 

skillnaderna mellan dem.  

 

“We tried to combine everybody´s wants and ways to do things. From the start it was 

really difficult because the German and the Swedish people are really structured but the 

French people, not so much. The Chinese for example were really quiet and shy, and 

the Spanish people are talking a lot, but we are all growing together and we are more 

or less equal.”  

 

Det här tror vi har att göra med att deras sinne har öppnats upp tack vare inställningen 

de hade när de kom hit och att de faktiskt hade valt Sverige som land att studera i, 

därför bör det finnas ett tidigare intresse och en positiv inställning. En utveckling som 

går att jämföra med Berrys (1990) princip om kulturinlärning: att integrationen bygger 

på att man är positivt inställd både till sin ursprungliga kultur men också till den som 

man integreras i.  

 

Respondent grupp 2. Långvistelse integration (3år→ )  
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Det som särskilde informationen från föregående grupp med långvistelse 

integrationsgruppen var att materialet från den här gruppens svar är längre och mer 

ingående. Faktorerna till längre svar kan vara många, kanske för att gruppen var mer 

motiverad till deltagande i intervjun eller för att det var en välutbildad målgrupp. Dock 

förmodade vi att den största anledningen var att de hade en annan syn på begreppet 

integration just på grund av att de har varit, och ska vara här längre och har hunnit 

fundera mer på integrationen. Ett distinkt mönster från den här gruppen och den 

ovanstående gruppen är dock att integration handlar om en förståelse för omvärlden och 

dess kultur. En återkommande synpunkt om integration såg ut såhär “det är en fördel 

att lära och förstå andra kulturer för då får man en helt ny förståelse för världen”. 

Samma respondent som yttrade den här meningen uttryckte sig även om att 

mångkulturella grupper får en större förståelse för andra i världen. Ett uttalande vilket vi 

anser kan vändas till den vinstgenererande organisationens fördel tack vare individernas 

större förståelse för den globala marknaden. Fördelen kommer från förståelsen för 

skillnaden i olika kulturer, vilket leder till att individerna i de här organisationerna 

enklare integreras. Inte bara med varandra utan även med organisationer i deras externa 

miljö. En respondent anser att förståelse av andra individer och deras preferenser 

medför enklare anpassning till integration och samarbete. Här ser vi att nyckeln till 

effektivt multikulturellt samarbete: empati och förståelse för den andra kulturen (Liu 

m.fl. 2011), upplevs viktig hos den responderande. Liu med flera (2011) menar att 

större förståelse och kunskap för den motsatta partens kultur minskar risken för 

missförstånd.  

 

Ytterligare en gemensam synpunkt angående integration i den här gruppen vilken kan 

liknas med vad som även uppfattades inom föregående grupp är att integration innebär 

att man känner sig som en del av någonting, att man känner sig som hemma. En faktor 

vilket redan kopplats till Ahrenfeldt och Berner (2010) som påstår att känslan 

uppkommer när vi känner igen oss själva i någon annan. Känslan går i sin tur att koppla 

till vad en respondent förklarade integration som: “när en person smälter in i gruppen”. 

Gruppkänslan, kollektivismen, omskrives av Hofstede (2010) som en viktig del av 

lyckat samarbete, att det är bra för en grupp att ha en “vi-känsla”, en grupp i vilken man 

hör hemma och som man är lojal till då gruppen fungerar som individens skyddsnät. 

Samma respondent upplevde att integration nås när man själv känner sig som en del av 
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samhället. Åsikten anser vi även kan ses ur ett organisationsperspektiv då man även där 

kan ses som integrerad när man känner sig som en del av organisationen, istället för 

utomstående eller avvikande. Inom respondentgruppen ser vi ytterligare aspekter om 

integration, gällande acceptans, under flera intervjuer påstås det att integration inte bara 

handlar om att en person ska acceptera kulturen dit man kommer utan det handlar om en 

ömsesidig acceptans. Den ömsesidiga acceptansen vilken Alvesson (2013) belyser är 

ständigt återkommande i intervjumaterialet, främst under nästa tema angående 

kulturella faktorer som påverkar integrationen, därför har vi valt att lägga fokus på 

dimensionen under nästa del. I diskussioner kring acceptansen upplevde vi att 

respondenterna lade stor vikt vid att hitta gemensamheter inom en grupp istället för att 

se olikheterna.  

 

Intervjusvaren till frågor vilka berörde tidsramen kring integration blev i den här 

gruppen förstås fylligare än vad svaren blev i respondentgrupp nummer ett. Trots det 

bildade den här gruppens svar inte något likriktat mönster utan svaren skiljde från 

varandra. En av respondenterna som varit i Sverige i tretton år sa: “Jag har bott här i 

tretton år men jag kan fortfarande känna att jag inte är helt integrerad vad det gäller 

språket och hur man uttrycker sig, exempelvis när det kommer till hur rak man kan 

vara.”, vilket enligt Liu med flera (2011) är naturligt då människors kulturgemenskaper 

ligger som bakgrund till olika kommunikationsstilar och sätt att uttrycka sig, frågan är 

ifall ide nyanlända någonsin får 100 % klarhet i hur det fungerar. Flera respondenter 

ansåg att integration är en långtidsprocess som inte har ett tydligt slut, andra 

respondenter ställde sig frågan ifall det verkligen fanns ett slut på integrationsprocessen.  

Respondenter menade att “rent tekniskt var jag integrerad efter två månader” men att 

nå full integration inte var samma sak. Vi kopplar det här till ett förtydligande argument 

från en annan respondent som menar att “En integration är så mycket mer än att bara 

få ett boende och ett jobb, det handlar om att förstå kulturen och människorna i den”. 

Samma respondent påstår även att integration handlar om att lära sig en ny kultur och 

att lära sig de små sakerna som man inte förstår om man inte är en del av kulturen. Han 

menar att det inte går att förstå den svenska kulturen ifall man inte kan förstå de interna 

skämten. Ett roligt exempel som togs upp av honom var att man måste kunna förstå 

kärleken som Ernst Kirchsteiger utstrålar, eller det roliga i skämtet “julmust, is a must” 

för att känna sig som en del av det större sammanhanget. Vi anser att det handlar om 
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gemensamheter i referensramar vilket förenklar förståelsen mellan människor. En annan 

respondent från gruppen sa “även om jag har bott i Sverige länge och känner mig 

svensk så har jag fortfarande tyska referensramar”. Vi ser ett samband till vad 

respondenten sa om att integration är något mer än bara ett boende till vad Alvesson 

(2013) att människan är mer än en maskin. Han menar att människan har sociala behov 

och intressen vilka medför att människan är komplex. Från det här kan vi även koppla 

integrationens två delar till Alvessons (2013) inre motivationsteorier angående 

individers inre behov och drivkrafter. En teori som omsluter både Maslows 

behovspyramid samt Hertzbergs tvåfaktorteori. Det vi ser som är gemensamt är att de 

alla har olika steg eller sidor vilka vi ser likheter i till insamlat intervjumaterial. 

Maslows behovshierarki börjar med primära fysiska behov och behov av trygghet - 

teorin innebär att människan inte nöjer sig i första steget utan strävar därefter till nästa 

som just är det sociala om att känna en gemenskap. I Även i den här respondentgruppen 

ansågs kunskap om andra kulturer en väsentlig del för integrationen.  

 

Respondentgrupp 3. Arbetar med kortvistelse integration (3 månader- 3 år)  

“Målet med integration är att ändra personers perspektiv, det är en idealisk syn att öka 

förståelse och kunskap. Det är ett hopp om en bättre värld”, uttalandet anser vi 

representerar vad som sades av gruppens respondenter om vad målet med integration är. 

Respondenterna i den här gruppen, som arbetar med integration påstår att man genom 

att beblanda sig med individerna inom organisationen och tvingas samarbeta med 

varandra så förändras perspektiven tack vare att man lär av varandra. En respondent 

förklarade dock att beblandningen är den största svårigheten för individers integration. 

Respondenter påstod att det inte går att integreras om inte båda parterna hjälper till 

genom att dela med sig, låta sig läras och själva lära ut. Vilket än en gång tyder på att 

integration är en ömsesidig process. En av respondenterna som jobbar för 

utbytesstudentens integration menar att det är extra svårt för nyanlända då det finns stort 

intresse från deras sida att integreras men att intressent inte möts upp av svenskar. 

Ledarna för integrationen upplevde att de utbytesstudenterna anser det speciellt svårt att 

hitta en naturlig plattform för interagerande med svenskar. Att det inte finns svenskar 

tillgängliga som vill ställa upp och göra sin del av integrationen. En faktor vilken 

bekräftar Dauns (1998) teorier om att den svenska mentaliteten karaktäriseras av 

blyghet och “hemmasittande”. Befinner det sig också människor med flera olika 
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kulturgemenskaper på samma plats tror vi att det upplevs enklare att komma i kontakt 

med dem då de befinner sig i samma situation. Early och Mosakowski (2000) menar att 

individer letar efter likheter till sig själva hos människor runt omkring dem. När den 

heterogena gruppen har kommit över en inledande fas av kommunikation- och 

interaktionssvårigheter bildar de således en starkare grupp än vad den homogena skaran 

gör. 

 

Respondentgrupp 4. Arbetar med långvistelse integration (3år→ ) 

Den här gruppen, som bara innehåller en respondent menar att integration innebär “att 

vara en fullvärdig medlem”. Hon menar vidare att delaktigheten är något av det 

viktigaste i integrationsprocessen. Vilket hon förtydligar genom förklaringen att en 

individ når integration när den, med tillhörande kulturell bakgrund, blir accepterad i den 

nya omgivningen. Hon anser att integrationen är viktigt då det i Sverige idag finns 

mycket kompetens som bör användas. Enligt Macheridis och Knutsson (2007) leder 

välgenomförd integrationen också till organisationers lönsamhet och effektivitet. 

Kompetens går förlorad ifall individerna som bär på den inte blir integrerade inom 

organisationer. Kompetensen menar respondenten finns bland asylsökande i Sverige. 

Hon påstår att det är viktigt att få in multikulturell kompetens inom organisationer för 

att individerna som kommer in i organisationer medför att de kan bemöta andra 

individer bättre då de potentiellt har bredare förståelse för olikheter.  

 

Respondenten påstår att det är fantastiskt för arbetsgivare att kulturellt bredda 

kompetensen inom organisationen då det skapar fler utgångspunkter i organisationen. 

Men att det dock krävs att ledaren har interkulturell kompetens för att på ett bra sätt 

kunna leda den multikulturella gruppen. Vilket vi kopplar till Ochieng och Prices (2009) 

uttalande om hur den multikulturella ledaren ska vara, Vi ser också likheter i 

respondentens åsikt till vad Elron (1998) påstod om att de positiva effekterna av en 

multikulturell arbetsgrupp överträffar monokulturella arbetsgrupper. Vi kan även 

jämföra hennes åsikt med vad Shelton med flera (2003) menar utmärker en bra ledare i 

multikulturella organisationer: att de lyckas skapa en organisationskultur som behagar 

och nyttjar alla medarbetares kunskaper. Vi anser att det Liu med flera (2011) menar 

med att kommunikationen ligger som fundamental grund för att definiera, hantera och 

lösa alla typer av konflikter stämmer överens med respondenternas åsikter.  
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Att arbeta med och uppmärksamma integration anser hon är viktigt, speciellt nu när 

Sverige har extra mycket människor med olika bakgrunder i Sverige som kan bidra till 

arbetssamhället. Påståendet stämmer enligt migrationsverket.se med stigande siffror 

gällande asylsökande i Sverige. Dock anser respondenten att integrationen, som det ser 

ut nu, tar alldeles för lång tid. Hon menar att integrationsprocessen tar två till sju år och 

att det är viktigt att integrationen sker snabbt för att kunna utnyttja kompetensen så 

snabbt som möjligt. Hon menar att det är så här lång tid det tar innan de asylsökande får 

asyl så de efter det kan skaffa sig boende och arbete. Åsikten tolkar vi som att 

respondenten anser att integrationen är gjord när de fysiska behoven och möjligtvis 

trygghet är uppnått. Vi relaterar tolkningen till vad vi tidigare skrev om integrationen 

och om att den är delad i två, vilket betyder att respondenten endast nämner den första 

delen av integration. Respondenten har dock tidigare uttryckt att integration är en 

process som är färdig först när en person från en annan kulturgemenskap är en 

fullvärdig medlem och är delaktig. Här är alltså även respondenten som jobbar med 

integrationen tvetydig när det kommer till frågan om vad en integration egentligen 

betyder och när man faktiskt räknas som integrerad.  

 

Tema 2. Människans kulturella påverkan i organisationer 

Integration påverkas av människor som deltar i den och den individuella inställningen 

till integration har betydelse. En av studiens frågeställningar gick ut på att undersöka 

vilka faktorer som specifikt påverkar integrationen av människor med olika kulturella 

bakgrunder. Svaret på frågeställningen har vi försökt ta reda på dels genom att fråga 

respondenterna vad de tror påverkar processen men också genom att försöka förstå 

deras attityder gentemot fenomenet integration. En fråga som ställts till alla 

respondenter på temat är; “Vilka faktorer tror du påverkar integrationen mellan dig och 

människor du jobbar med?” och “Hur viktigt anser du att svenska språket är för 

integrationsprocessen?”. I materialet har vi sett tydliga dimensioner i svaren vi fick från 

respondenterna. Därför har vi valt att presentera materialet under temats dimensioner 

vilka är: språk, ömsesidighet och våga gå utanför sin komfortzone  

 

Respondentgrupp 1. Kortvistelse integration (3 månader- 3 år)  

Dimension, språk 
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Inom kortvistelsegruppen syntes ett tydligt mönster från respondenterna att språket inte 

var en viktig del av deras integration. Samtliga i den här gruppen svarade att eftersom 

de har en så lite tid i Sverige så prioriterar de andra aktiviteter framför att lära sig 

svenska. Då de ansåg att de ändå inte skulle ha så mycket nytta av språket senare. 

Ytterligare en anledning menar några av respondenterna var att de pratade engelska med 

dem de umgicks med, samt att de flesta i Sverige pratar bra engelska. Dock skämdes 

vissa när de berättade att de inte prioriterade att lära sig svenska. Under en intervju 

lutade en av respondenterna ner huvudet, fnittrade till och berättade sedan hur pinsamt 

det var att hon faktiskt hade hoppat av svenskalektionerna för hon ansåg att det var 

onödigt att lära sig det. En annan menade att om han eventuellt stannade längre än 

planerat i Sverige skulle han prioritera svenskan då det enligt honom blir en 

nödvändighet. Det är värt att nämna att samtliga utbytesstudenter främst umgicks med 

andra utbytesstudenter vilket vi åter igen kopplar till vad Ahrenfeldt och Berner (2010) 

skriver gällande grupptillhörighet: att när människor känner igen sig hos andra slappnar 

de av och känner sig som hemma. Eftersom utbytesstudenterna genomgår en flytt till ett 

annat land och alla upplever en ny kultur, genomgår de samma procedur, vilket medför 

att de känner igen sig hos varandra. På grund av att de finner gemensamheter finner de 

enkelhet i att umgås främst med varandra, därmed minskar anledningen och 

motivationen till att lära sig svenska för att exempelvis känna sig mer delaktiga. Bland 

utbytesstudenterna pratas ingen svenska och de behöver därför inte språket för att känna 

sig som en del av gruppen.  

 

Dimension, ömsesidighet 

Respondenterna var alla överens om att ömsesidighet var en av de största faktorerna 

som påverkade deras integration. En av respondenternas åsikt var att det inte går att 

integreras ifall inte någon vill interagera med honom, samtliga respondenter uttryckte 

att de enskilt inte kunde integreras utan de var tvungna att ha någon som möter dem 

halvvägs för att lära sig kulturen och för att samtidigt förmedla kunskap om sin egen. 

Ömsesidighet är en av de tre interaktiva motivationsfaktorer som Alvesson (2013) 

diskuterar. Han menar att ömsesidighet handlar om socialt tillmötesgående, där det finns 

en ömsesidighet mellan två parter som vid någon typ av positiv utbytande leder till en 

positiv respons vilket stärker benägenheten att anstränga sig tillbaka. Alvesson (2013) 

diskuterar de olika parterna som en anställd och en organisation, men vi ser inga hinder 
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av möjligheten att även jämföra ömsesidigheten mellan två individer. Vi fick 

uppfattningen att respondenterna under sina första veckor hade lärt känna många andra 

personer eftersom ingen kände någon, vilket medförde att alla hade behovet av att 

skaffa sig nya bekantskaper. Respondenterna befann sig i alltså liknande situationer 

vilket medförde att det blev enklare eftersom de hade någonting gemensamt. Eftersom 

respondenterna skapar en krets av vänner med varandra syntes en tydlig minskning av 

intresse att integreras med svenskar inom organisationen och att de istället integreras 

mera med de andra utbytesstudenterna som befinner sig i samma situation. Vi förstod 

det dock som att den här gruppen blev väl integrerad inom organisationen universitetet. 

Respondenterna uttryckte att det var enklare att umgås och interagera med andra 

utbytesstudenter och såg därför inte något större behov i att gå utanför sin komfortzone 

för att umgås med andra utanför deras “utbytesstudentgrupp”. En grupp med människor 

varibland de kände sig accepterade och kände tillit. Något som går hand i hand med hur 

Stenberg (2011) beskriver en gemenskap och bekräftas också i följande citat: 

 

“Mostly I have been spending time with the international students because we know 

each other better and we are all in the same situation so it’s easier to talk to each other. 

I meet the Swedish people now and then but I’m quite happy about my situation”. 

 

Respondenterna uttryckte här att de trivdes bra med varandra och därför inte sökte sig 

så mycket till andra runtomkring. En respondent svarade att de få svenskar hon hade 

interagerat med var lika öppna och villig att lära känna henne som de andra 

utbytesstudenterna var. Direkt efter det tillade hon snabbt att de svenska personerna hon 

pratat med inte representerade resten av svenska folket. Dimensionen om ömsesidighet 

flyter samman med nästkommande dimension om viljan och mod att interagera.  

 

Dimension, våga gå utanför sin komfortzoon.  

Som det framkom under dimensionen om ömsesidighet svarade respondenterna att de 

framförallt umgicks med personer som är i samma situation som dem själva. Dock 

uttryckte en utbytesstudent att det var bekvämt att endast umgås med andra liknande 

studenter, men att det också var bra när de uppmanades att beblanda sig med svenskar. 

Han tyckte det var upplyftande att delas in i grupper och få arbeta med andra ”det känns 

inte bra att vara i en grupp för sig själva som utbytesstudenter” förklarade 
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respondenten vidare. Vad respondenten förklarar stämmer överens om vad Alvesson 

(2013) diskuterar angående den interaktiva motivationsfaktoren gällande normer. Han 

menar att individer har en önskan att undvika sanktioner som kan komma i och med 

normbrytning. Att människor på grund av det här vill vara normala och inte känna sig 

utanför. Alvesson (2013) menar även att människan tycker att det är obehagligt med 

utanförskap, vi drar därför kopplingen till att utbytesstudenterna inte vill bryta ifrån sin 

grupp för inom den gruppen känner dem sig accepterade och inte utanför. Samtidigt 

som gruppen jämfört andra studenter känner sig som en minoritet och därför vill även 

en del av dem beblanda sig med svenska studenter, likt den responderande ovan.  

Det syntes mönster i att respondenterna ansåg att det var när de under olika 

omständigheter tvingades att umgås med svenskar som de gjorde framsteg i 

integrationsprocessen, till exempel när de blandades i grupper för skolarbeten. Det 

uttrycktes även att de hade kommit till Sverige för att lära sig om den svenska kulturen 

och därmed trots allt ville integreras under den korta tiden som spenderades i landet.  

 

Respondentgrupp 2. Långvistelse integration (3år→ )  

Dimension, språk 

I den här dimensionen skiljer åsikterna markant från tidigare kortvistelse 

integrationsgruppen. Samtliga inom den här gruppen anser att språket är en av de 

faktorer som starkast påverkar integrationsprocessen; “Språket är en kärna till att man 

lär sig det svenska samhället”. En annan respondent menade:  

 

“Språket har en stor, stor betydelse! för hur kan jag förstå kulturen om jag inte kan 

språket? hur kan jag kommunicera med andra om jag inte kan språket? Hur kan jag 

utföra mitt arbete om jag inte kan hantera det svenska språket? Språket är det som 

avgör för integrationen”. 

 

Har man problem med språket förändras hela uppfattningen om en person, precis som 

Liu med flera (2011) menar med att språket som en individ talar definierar dennes 

identitet. Är man ny inom en organisation i Sverige och har problem att uttrycka sig på 

språket som talas inom organisationen får man svårt att komma överens, göra sin röst 

hörd och ta del av vad som pågår inom organisationen. Utan språket som Ahrenfeldt 

och Berner (2010) menar är verktyget för att komma överens blir förstås risken för 
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missförstånd och ineffektivt samarbete större. Respondenterna som arbetar inom 

sjukhuset var nästan alla överens om att språket på arbetet är enklare eftersom det 

används fackliga termer som de är mer vana vid än det vardagliga språket. Men det 

visste att de trots det måste lära sig vardagligt konversationsspråk och uttryck då de hela 

tiden är i kontakt med patienter. En läkare uttryckte sig att det tog honom ungefär en 

månad att bli integrerad på sjukhuset medan det tog minst sex månader att kunna 

skämta med folk och begripa vad de pratade om. Det är först när man når det här steget 

som vi förstår att den nyanlända kan känna sig som en del av den svenska 

kulturgemenskapen. Ett antagande som vi gör tack vare Liu med flera (2011) tankar om 

att språket binder samman nationer och presenterar kulturen. För att integreras räcker 

det inte med att kunna kommunicera på engelska eller kunna det fackliga språket i 

organisationen, utan att “hänga med i svängarna”. Det framgår i fler av intervjuerna att 

det är språk, men också uttryck som ibland ställer till det för dem från andra 

kulturgemenskaper. En respondent uttrycker sig så här om hur han uppfattade sin chef: 

 

“Det är ju som sagt väldigt raka rör där jag kommer ifrån och chefen här är mycket 

mer vänlig, så jag fattade inte vad han sa menade när han sa till mig vad jag skulle 

göra.“Du kan väl” - jag tog det inte som en order”,  

 

Brett med flera (2007) har slagit fast vid att just direkt/indirekt kommunikation och 

avspändhet mellan chef och anställd är faktorer som skiljers sig mellan olika kulturer. 

Alvesson (2013) är inne på samma bana när han skriver att det handlar om hur 

medarbetaren tar till sig budskapet mer än vad ledaren faktiskt säger. Vilket alltså 

bekräftas då vi kan se att den vänliga och obestämda framtoningen vi har i Sverige kan 

verka förvirrande för andra. 

 

Dimension, ömsesidighet 

“Det är inte bara jag som ska lära mig den svenska kulturen och acceptera den, jag tror 

även att det svenska samhället kan lära sig av min kultur och respektera den” är ett 

yttrande som kom upp under en intervju. Samma respondent förtydligar att det är han 

som kommer hit som har det största ansvaret att lära ut sin kultur, och att det är 

svenskarnas ansvar att vara öppna och accepterande av kulturen han har. En av 

respondenterna sken upp under intervjun och berättade om hur tacksam han var för att 
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sjukhuset skötte sin del att respektera hans kultur, bland annat när det kommer till 

matpreferenser. Han berättade att sjukhuset skickade ut matlistor så att medarbetarna 

kunde bestämma om det var något speciellt de ville äta. Det är är ett enkelt exempel på 

att en liten gest som fick respondenten från en annan kulturgemenskap att känna sig 

accepterad och att medarbetarna inom organisationen visade förståelse för hans 

kulturella bakgrund. En annan respondent tog upp att han inte känner sig inkluderad i 

organisationen på grund av att hans idéer inte togs till vara på. Shelton med flera (2010) 

menar att det är väldigt viktigt att en organisations medarbetare inte är trångsynta och 

sitter fast i gamla banor, vilket hänger ihop med att organisationer måste anpassa sig 

efter förändringar i samhället. En respondent pratade om hur han hade upplevt Sverige: 

“Allt som görs i Sverige är bäst i världen och alla anadra gör på fel sätt”. Han menar 

att Sverige med endast 9 ½ miljoner invånare ibland borde ta till sig nya idéer vara mer 

öppna för förändring.  

 

Dimension, våga gå utanför sin komfortzone 

En respondent förklarade hur viktigt det är att våga och uttryckte att “mod är enligt mig 

den största faktorn som påverkar integrationsprocessen”. Det går att jämföra med vad 

vi skrev tidigare angående ömsesidighet, om ansvaret att dela med sig av sin kultur 

samtidigt som det främst är den som kommer till ett nytt ställe som måste lära sig 

språket och kulturen. Nedan är ett svar som vi fick av en respondent när vi frågade vad 

han trodde påverkade hans integration i Sverige: 

 

“75 % är det jag, 25 % är sen på samhället. Problemet här i Sverige är att det till 

exempel är stor skillnad på USA och Sverige, i USA är alla invandrare och sen är alla 

amerikaner, oberoende på ifall du kommer från Indien, mellanöster eller Europa Här 

finns bara svenskar och invandrar oavsett var man kommer ifrån.” 

 

Vi såg härmed att en viktig påverkningsfaktor för integrationen var att ta sig i kragen 

och verkligen prata och lära sig om det som är okänt och annorlunda, genom att göra det 

är lär man sig snabbare en ny kultur. Samma respondent berättar med en besviken röst 

om hur han hade knackat på hos sina grannar när han hade flyttar till Sverige för att 

skapa kontakter men att ingen ens hade haft vett att öppna. Trots flera påknackningar. 

Som åhörare till det här kunde vi under intervjun inte låta bli att tycka lite synd om 
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honom. Vi kopplar det här till Dauns (1998) teorier om att beteendet typiskt hänger ihop 

med den svenska mentaliteten om att vara lite osociala ensamvargar. Citatet ovan går 

också att koppla till Ogden med flera. (2014) uttalande om salladsskålen. Vi anser att ett 

mellanting mellan USAs och Sveriges sätt att, enligt respondenten, handskas med 

mångkulturalismen skulle vara den perfekta salladsskålen. Där man inom en 

organisation kan accepteras trots ursprung i olika kulturgemenskaper, dra nytta av 

varandras olikheter och komplettera varandra. Istället för att likt i en smältdegel tvingas 

till anpassning och förändring av sin identitet - vilket vi jämför med Berrys (1990) 

förklaring av assimilation. 

 

Respondentgrupp 3. Arbetar med kortvistelse integration (3 månader- 3 år)  

Dimension, språket 

“Språket är nyckeln till att förstå kulturen”, uttrycktes av en respondent samtidigt som 

hon ivrigt förklarade hur viktigt språket är vid en integration. Hennes åsikt stämmer inte 

överens med hur respondenterna i gruppen kortvistelseintegration uttryckte sig, då de sa 

att språket inte spelade så stor roll för deras korta integration. Vi anar att anledningen 

till varför deras åsikter skiljer sig åt markant kan vara att respondenten som arbetar med 

integration har fått sin åsikt ifrån vad hon har läst och lärt sig om hur integration ska gå 

till. Respondenten har möjligtvis en uppfattning om vilka faktorer som är viktiga för 

integration i stort men tänker inte på att situationen ser annorlunda ut för dem som 

integreras under en kort tid.  

 

Dimension, ömsesidighet  

Båda respondenterna i den här gruppen ansåg att det inte fanns tillräckligt många 

svenskar som var intresserade av att interagera med personerna som kommer med andra 

kulturella bakgrunder. En av respondenterna tror att det kan medföra att integrationen 

inte sker effektivt då hon ansåg att det förutsätta ömsesidig interaktion. En respondent 

berättar att hon uppfattar det som att svenska studenter inom universitetet generellt inte 

är så intresserade av att lära känna och samarbeta med utbytesstudenterna från andra 

kulturgemenskaper. Samma respondent förklarar även att det är svårt att lära känna 

svenskar på djupet på grund av “svenskars svårigheter” att släppa människor in på bara 

skinnet, vilket hon tror bidrar till att integrationen tar längre tid. Respondentens åsikt 

stämmer överens med vad vi redan nämnt om vad Daun (1998) skriver om att svenskar 
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är blyga. En av respondenterna uttryckte sig: “Det är farligt att tänka att synsättet man 

har är det enda rätta”. De båda anser att svenskar även behöver ha en förståelse för de 

personerna som kommer hit och inse att dem inte har samma syn på världen. “De har ju 

en annan världsbild” vilket respondenten menar inte menar är fel, bara annorlunda. Vad 

respondenten uttrycker stämmer överens med vad Angelöw (2013) påstår om att 

grupper med människor från olika kulturgemenskaper löper större risk för konflikter på 

grund utav olika intressen, värderingar, behov, känslor, tankar och handlingar. Liu med 

flera (2011) förklarar att ledare måste skaffa sig medvetenhet om andra kulturers 

normer och försöka tillgodose dem också innan hen kan leda gruppen. Vi ser att vad Liu 

med flera (2011) anser om ledare kan översättas och stämma överens med vad varje 

medlem i en organisation måste göra för att komma överens. Alltså inse att det synsättet 

man själv har, inte alltid är det enda rätta, precis som respondenten uttrycker.  

 

Dimension, våga gå utanför sin komfortzone 

Samtliga respondenter i den här gruppen uttryckte att de största behoven som 

utbytesstudenten har är att först och främst känna sig trygga med boende och sedan 

bygga en vänskapskrets. En respondent uttryckte att han trodde att han och de andra 

oftast väljer den enklaste utvägen, eftersom det är en trygghet att umgås med de 

personer som är i samma situation. Ett ständigt återkommande budskap. En respondent 

förklarar att: “För att kunna bli integrerad måste man våga gå ifrån det som är normalt 

och lära sig om andra för att skapa sig förförståelse och lära nya sätt. Man måste våga 

och vilja interagera för att kunna integreras”. En av respondenterna uttrycker att vissa 

knappast går utanför hemmet, när de inte behöver, för att de tycker att allt och alla är så 

annorlunda. Samma respondent förklarar att det är genom att lära sig om andra kulturer 

som missförstånd mellan individer med olika kulturella bakgrunder minskar, för det är 

då man förstår verkligheten och orsaken bakom människors olika handlingar. Vilket 

hon förtydligar med: 

 

“Det är inte bara är de med en annan kulturell bakgrund som är dumma i huvudet eller 

oartiga, utan vad som kan verka otrevligt i en kultur kan vara artigt och förväntas av 

någon i en annan”. 
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För stora skillnader, speciellt tillsammans med negativ inställning menar Brewer (1997) 

leder till stora problem med integrationen. Stänger man då också in sig på rummet som 

respondenten ovan hänvisade till blir det nästintill omöjligt att klara av integrationen. 

Det blir en, som Berry (1990) kallar det, separation eller marginalisering.  

 

Respondentgrupp 4. Arbetar med långvistelse integration (3år→ ) 

Dimension, språket 

“Svenska är nyckeln till att vara delaktig. Får du inte möjlighet att lära dig svenska så 

får du inte heller möjlighet till integration”. Respondenten håller med majoriteten av de 

övriga grupperna om att språken är en, om inte den viktigaste faktorn, som påverkar en 

multikulturell integrationsprocess. Som sagt är det är endast den grupp som genomgår 

en kortvistelse integration som inte anser att språket är en viktig faktor till det svenska 

språket. Respondenten som arbetar med långvisteleintegrationen påstår att en person 

aldrig kan vara en del eller bli delaktig i en svensk organisation om hen inte lär sig 

svenska.  

 

Tema 3. Ledarens utmaningar i multikulturella organisationer 

Frågor angående temat ledarens roll ansåg vi viktiga eftersom varje organisation har en 

ledare som påverkar organisationen och dess medlemmar. Vi ville komma fram till hur 

ledare i fallorganisationerna jobbade med den individuella medarbetarens integration. 

Ledaren spelar en stor roll vid integrationen då vi anser att det är hens roll att hjälpa och 

stötta nya medlemmar i organisationen, för att de ska ha en möjlighet att bli accepterade 

som fullvärdiga medlemmar. Frågor som ställdes till respondenterna gällande ämnet var 

bland annat “vilken roll tror du att ledaren har spelat för din integration?” och “vad har 

du fått hjälp med som har påverkat din integration?” 

 

Respondentgrupp 1. Kortvistelse integration (3 månader- 3 år)  

I den här gruppen har respondenterna varit enade om att ledaren spelar en stor och det 

gäller främst i början av integrationen när de praktiska delarna är i fokus. Ledaren finns 

där för att svara på frågor eller skicka frågorna vidare. Vi ser ett mönster i att ju mer 

annorlunda kulturgemenskapen är som personen kommer ifrån är desto mer hjälp 

behövs av ledaren för att påbörja integrationen. De har alla gemensamt uttryckt att 

ledaren är viktig, då den som sitter på ledande position ger stöd och hjälper till att öppna 
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möjligheter för de som integreras att interagera med andra människor. De flesta 

respondenter inom gruppen har uttryckt att de uppskattat personerna som har suttit på en 

ledande roll på grund av hjälpen de fått av dem. Då det medfört att de känner sig mer 

säkra eftersom de med ledarnas hjälp blir mer vana vid den svenska kulturen. Hofstede 

med flera (2010) menar att en individs ursprungliga kulturgemenskap påverkar känslan 

individen har i en ny miljö, vilket medför att för stora skillnader från vad man är van vid 

kan leda till att individen inte känner sig behövd i gruppen. Därför kan det vara 

essentiellt för den nyanlända individen att känna att den har personligt stöd i form av en 

ledare.  

 

Respondentgrupp 2. Långvistelse integration (3år→ )  

Även den här gruppen är eniga om att ledaren spelar en stor roll vid integration. 

Respondenterna påstår även här att ledarna främst var en hjälp i början med de praktiska 

sakerna och att man sen personligen måste jobba för integrationen. För respondenterna 

som integreras under en lång tid har vi oftare, än hos de som integreras under en kort 

tid, stött på åsikter om att individen själv måste anstränga sig för integrationen. Det kan 

mycket troligt grunda sig i faktumet att personerna som integreras under en kort tid inte 

hinner komma så långt i sin integrationsprocess, att de inte behöver samma stöd och inte 

heller behöver ta samma ansvar för att “lyckas” med integrationen på grund av deras 

korta integrationstid. Tack vare materialet har vi förstått att det finns en trygghet i att ha 

någon som man kan vända sig till när man är nyanländ i Sverige, likt en mentor. Någon 

som man känner sig trygg att fråga när det är något man undrar om. En respondent 

menar att det trots allt var svårt att komma till skott med att fråga då han sa “Jag har 

varit för blyg för att fråga, men det är mitt ansvar”. En annan uttryckte glädje i stödet 

han fått av sin chef:  

 

“I tio veckor jobbade jag på förmiddagarna och pluggade svenska på eftermiddagarna, 

det kan jag tänka mig var en stor investering /.../. Det var den insatsen och att 

personalchefen verkligen ställde upp och svarade på alla mina dumma frågor som 

förenklade integrationen”.  

 

En av respondenterna menade att han kände sig sedd och respekterad av ledningen då 

de på diverse möten tillgodosåg allas önskemål om mat trots att matpreferenserna inte 
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tillhörde den svenska normen. Shelton med flera (2003) trycker på vikten av att en bra 

ledare i multikulturellt samarbete behagar medarbetares önskemål vilket alltså görs i 

fallet inom organisationen sjukhuset - som i sin tur har ökat tillfredsställelsen hos 

respondenten. Två av respondenterna i den här gruppen har blivit rekryterade till 

Sverige, varav en genomgick en sexveckor lång integrationskurs. Samma respondent 

uttrycker att hjälpen han fick under de nästan sex månaders heltidskurs var precis vad 

han behövde för att snabbt kunna integreras i Sverige som samhälle och inom sjukhuset 

som organisation.  

 

Respondentgrupp 3. Arbetar med kortvistelse integration (3 månader- 3 år) 

De personer vi intervjuade som på något sätt jobbade med integration hade många svar 

till varför just deras jobb som ledare var behövligt för integrationen. Ganska självklart 

eftersom respondenterna är de som dagligen arbetar med vad som kan göras för att 

effektivisera integrationsprocessen samt att deras medvetenhet om arbetet och 

integrationen är större än hos dem som integreras.  

 

Som de tidigare grupperna också har uttryckt sig, menar respondenterna att ledarens roll 

främst handlar om det praktiska vid början av en integration. En respondent uttrycker 

hur viktigt det är för studenterna på Linnéuniversitetet att få hjälp för att de på så sätt 

kan må bättre och prestera bättre studiemässigt. Men de menar också att det är svårt att 

hjälpa till med annat än det praktiska eftersom det blir mer personligt, och för att de 

jobbar med ett så stort antal studenter. Inom organisationen universitetet har flera av 

respondenterna som vi intervjuat berättat om ett stödjande projekt för utbytesstudenter 

som tillhandahåller en mentor. Alla som kommer hit ska ha en mentor som kan hjälpa 

till med frågor och sådant som berör småsaker. Vilket är en likhet till vad som även sagt 

inom gruppen med läkarna som också ville ha någon att fråga. Behovet av det 

personliga stödet tror vi är viktigt för att de som är nya i svenska organisationer ska ha 

någon att fråga och, som Ochieng och Price (2009) menar, känner empati och 

förtroende för den nyanlända individen.  

 

Dimension, våga gå utanför sin komfortzone 

Från intervjuerna av den här gruppens respondenter ser vi tydliga mönster som passar 

under dimensionen om att våga välja något annat än den enklaste utvägen. 
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Respondenterna har uttryckt att de anser att det ibland kan vara nödvändigt att ha ledare 

som ser till och nästan tvingar personer att mixa sig med “främmande” personers från 

andra kulturgemenskaper och interagera med personer som de själva inte hade valt. Som 

vi tidigare har skrivit väljer studenterna i stor mån att interagera med personer med 

liknande referensramar eller med personer som är i samma situation just för att det är 

den enklaste vägen. En respondent uttrycker även att:  

 

“Det är en del som kommer hit och tycker att man bör hålla dem i handen och följa dem 

runt. Men det är inte vad vi som ledare vill, för då blir de ju inte integrerade”.  

 

Respondenten menar att det är personerna som kommer från andra kulturgemenskaper 

än den svenska som själva måste ta ansvar att interagera med svenskar för att lära sig, 

vilket tidigare respondenter som har integrerats under en längre tid också håller med 

om. Ibland är det personen själv som måste ta sig i kragen eller så kan ledaren hjälpa till 

genom att på ett eller annat sätt tvinga personen att inte gå den lätta vägen. Liu med 

flera (2011) menar att det blir svårare för de som ska integreras som kommer från en 

kulturgemenskap som skiljer sig mycket då de pyskologiskt förblir och förhåller sig till 

sin ursprungskultur i större utsträckning. De kanske behöver bli “hållna i handen” till en 

början för att ta sig över första tröskeln. Det går att koppla till vad Shleton med flera 

(2003) menar med att ledaren måste försöka att skapa en tillåtande, behagande kultur 

där individers olikheter lyfts fram. Det är först då man kan dra nytta av diversifieringen, 

då individer annars riskerar att sammanfalla med de som liknar dem själva.  

 

4.1 Sammanfattning av empirins analys 
För att ytterligare förtydliga bilden av materialet från intervjuerna presenteras en 

sammanfattning av de viktigaste mönstren, framför allt samband och motsägelser som 

uppstått från vår analys av empirin. Sammanfattningen presenteras den utifrån de tre 

kategorierna där de tidigare nämnda dimensionerna påvisar några av tolkningsschemats 

kvalitéer.  

 

Integration 

Vid analysen av materialet syns en skillnad på definitionen av integration. Vid intervjun 

med projektansvarige för arbetet med att integrera asylsökande läkare i Sverige ansåg 
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respondenten att integrationen var nådd när pappersarbetet var färdigt, det vill säga i 

princip när läkaren hade fått ett boende och arbete. Respondenten var dock tvetydig och 

påstod gemensamt med de långvistelseintegrerade individerna att integration är så 

mycket mer än bara det praktiska, de var gemensamt överens om att det även finns en 

stor känslomässig del av integrationen. Integration innebär att man känner sig som en 

del av någonting, att man känner sig som hemma, blir accepterad, delar som handlar 

mer om en känsla än om tid och praktiska lösningar. Acceptansensen bör finnas hos 

båda parter i integrationen, vilket kommer från interkulturell kompetens som medverkar 

till förståelse för den andra. På grund av att det är en känsla var vissa respondenter 

osäkra om en full integration kan uppnås. Förutom respondenten som arbetar med 

långvistelseintegration hade samtliga respondenter svårt att förklara hur lång tid deras 

integration hade tagit eller hur lång tid en integration faktiskt tar. Vi kopplade mönstret 

av integrationen som två steg till vad Grey (2009) skrev angående Hawthorneffekten, 

Maslows behovspyramid samt Herzbergs tvåfaktorteori. Integrationen har två steg där 

det första steget angår mer praktiska problem medan det andra steget handlar om en 

känsla. I och med integration lär sig individen om andra vilket utvecklar personens 

referensramar, utvecklingen sker på grund av en ökad interkulturell kompetensen. Vid 

förståelse för andras beteenden minskar missförstånd vilket uppkommer från en 

acceptans.  

 

Människans kulturella påverkan i organisationer 

Förståelsen av att det är viktigt för svenska organisationer att använda sig av 

kompetensen hos de asylsökande i Sverige fanns redan vid studiens start. Under 

studiens gång har vi fått en större förståelse för de positiva resultaten som kulturella 

diversifieringen för med sig till de svenska organisationerna och även till Sverige som 

land. Tack vare intervjumaterialet från organisationen Länssjukhuset Kalmar har vi fått 

ökad förståelse för det viktiga med integrationen i Sverige. De integrerade läkarna är 

behövliga på grund av läkarbristen i landet, men läkarna med andra kulturgemenskaper 

har även ytterligare kunskap som kan användas för att se andra lösningsmöjligheter på 

problem. En ytterligare faktor som läkarna bidrar med tack vare deras skilda 

referensramar är möjligheten att tillfredsställa en större mängd patienter. Tack vare de 

skilda referensramarna berikas organisationen sjukhuset med fler insikter om olika 

kulturer och fler språk m.m. 
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Individer dras vanligen till dem som liknar en själv gällande värderingar och 

preferenser, därför upplevde utbytesstudenterna att de måste tvingas till arbete med 

personer som upplevs annorlunda på grund av skillnader i deras referensramar. Tvånget 

till samarbete bör göras för möjligheten till integration, då gruppen först i samarbetet 

kan ta till vara på och göra nytta av olikheterna som finns inom gruppen. 

Diversifieringen kan vara fördelaktig eftersom en grupp med skillnader i 

referensramarna erhåller fler perspektiv på möjligheter och på så sätt har de större 

möjlighet att lösa problem på det mest optimala sättet. Den multikulturella gruppen är 

enligt analysen av intervjumaterialet i stort behov en ledare som skapar plattformen där 

de tvingas samarbeta. Utan en ledare är det sannolikt att de som integreras väljer den 

enklaste vägen, vilket betyder att samarbete sker med personer med liknande 

referensramar som medför att möjligheterna inte är lika många.  

 

En av svårigheterna med integration vilken känns igen av respondenterna från samtliga 

grupper har ansetts vara mentaliteten hos svenskar, att svenskar är svåra att lära känna, 

är tillbakadragna samt att de är svåra vid första kontakten. Svenskens karaktärsdrag 

påverkar sociala relationer vilket även påverkar organisationer, eftersom de är 

uppbyggda av personer som innehar relationer till varandra. Betydelsen av språket för 

integrationen har respondenterna haft skilda åsikter om. Enligt de som integreras samt 

de som arbetar med integration under lång och kort tid anser språket som något av det 

viktigaste för integration. Gruppen med individer som integreras under en kort tid har 

motsatta åsikter till de andra grupperna och anser inte alls att språket är viktigt för 

integrationen. Anledningen till åsikten kommer ifrån att de som har kort tid på sig 

istället prioriterar andra aktiviteter än att lära sig språket. Energin som behövs för 

språkinlärningen anses onödig eftersom utbytesstudenterna menar att de knappast 

kommer ha en möjlighet att använda sig av språket. Ytterligare en orsak till olika åsikter 

angående språkets betydelse ligger i vilken miljö de olika fallorganisationerna verkar. 

Det finns en tydlig skillnad på organisationerna gällande hur de fungerar samt vilken 

typ av människor som vistas i dem. På sjukhuset behandlar läkarna patienter som främst 

är svensktalande vilket tvingar läkarna att lära sig svenska. Även om flera respondenter 

från sjukhuset menar att de har ett universellt fackspråk vilket går snabbt att lära och 

fungerar bra läkare sinsemellan är det också viktigt att kunna kommunicera bra med 
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patienter. Utbytesstudenterna å andra sidan verkar inom den internationella 

organisationen universitetet där engelska är gångbar och behöver således endast 

svenskan för övrig tid utanför skolan under sin vistelse i Sverige. Det är även skillnader 

i ansvar. Utbytesstudenterna har endast sig själv att ta ansvar för, medan läkare har 

ansvar att kunna kommunicera med sina patienter. Vilket vi ser som en faktor till de 

skilda åsikterna angående svenska språket. Även om våra grupper har olika 

uppfattningar om språkets vikt är de alla överens om att någon typ av kommunikation är 

fundamental för integration.  

 

Människorna som kommer från en kulturgemenskap attraheras av och kommer i högre 

utsträckning överens med människor som kommer samma eller liknande 

kulturgemenskap. Att människor naturligast attraheras och interagerar med individer 

med liknande referensramar medför att det spelar roll vilken kulturgemenskap 

individerna kommer ifrån. Människan vill inte känna sig utanför vilket bidrar till faktorn 

att hen interagerar med andra som liknar dem själva. En minoritetsgrupp har därför 

svårt för att bryta sig loss från gruppen de känner sig hemma i, att våga gå utanför sin 

komfortzone. Människor vill dock känna sig som en del av helheten och innehar 

känslan om att vilja beblanda sig för att undvika utanförskap. Många av respondenterna 

uttryckte att det var viktigt att tvingas interagera med människor som kommer från 

andra kulturgemenskaper. Eftersom missförstånd sker vid okunskap är det viktigt att 

med hjälp av interaktion försöka delaktigt lära sig av varandra för att förstå orsaken 

bakom främmande handlingar. Verkligheten förstås från läran av andra kulturer, vilket 

är viktigt för att minska missförstånd och utanförskap i en multikulturell organisation. 

 

Om vi sammanfattningsvis ser på Brett med flera (2007) och Ochieng och Price (2008) 

teorier om vilka faktorer som påverkar den multikulturella organisationen har ett antal 

av dem upptäckts i intervjumaterialet. Brett med flera (2007) delade upp faktorerna i 

uppgiftsorienterade och processorienterade. Av dessa är det framförallt de 

processorienterade faktorerna som vi stött på, det vill säga; språkhinder, 

delaktighetsgrad/känsla, känslan av kollektivism och vikten av ledarens hantering av 

kulturskillnaderna. De uppgiftsorienterande faktorerna; olikheter i diskussionsstilar, 

beslut- och planeringsprocesser samt rollansvar har vi sett något mindre av. Vi tror att 

det är faktorer som inte upplevs lika tydligt för respondenten eller att det är svårt att se 
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att olikheterna kommer i från olika ursprung i kulturgemenskaper - men att de ändå 

existerar.  

 

Ledarens utmaningar i multikulturella organisationer 

Från respondenterna har vi förstått att ledarna främst är behövliga i början med den 

praktiska delen av integrationen. Det är tiden då den integrerade behöver mest hjälp från 

ledaren, vilket ansågs viktigt av respondenterna som ingår i integrationsprocessen. 

Respondenterna ansåg att ledaren även hade en betydande roll när det kommer till 

tvingande. Ledarna är viktiga för att uppmuntra de som integreras att gå utanför deras 

komfortzone och interagera med individer som har andra referensramar än deras egna. 

Många av läkarna upplevde det svårare att komma i kontakt med dem som var väldigt 

olika dem själva. Utbytesstudenterna å andra sidan som i ett tidigt stadie i sin 

integration tvingades till samarbete över kulturella gränser skapade en stark 

kollektivistisk känsla under sin vistelses gång. Vi har konstaterat att det den 

multikulturella gruppen har det svårare att tidigt känna kollektivism inom gruppen, än 

vad den homogena gruppen har. Ledaren behöver hjälpa och stötta den nyanlända samt 

skapa en plattform för interaktion vilket leder till ett tvingande samarbete.  
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5 Slutsats:  
Genom fallstudierna av två organisationers integrationsförlopp strävade vi efter att 

förstå de sociala och strukturella problemen. Problem vilka kan uppstå i samband med 

integration av människor från olika kulturgemenskaper. Empirin har gett oss en bild av 

berörda individers verklighet.  

 

Fråga 1. Hur går social integration inom svenska organisationer till? 

Vi har under studiens gång ständigt utvecklat vår förståelse för hur integration går till 

och förstått hur komplext begreppet är. Tidigt förstod vi att integration är mer än bara 

praktiska problem som ska lösas för att en individ ska kunna integreras. De praktiska 

problemen som en nyanländ först måste ta itu med omfattas av samhällsintegration 

vilket ger möjlighet till att kunna integreras inom en organisation. Integration börjar 

alltså med att den som ska integreras löser det praktiska; för nyanlända i Sverige kan det 

innebära boende, bankkonto, dator, mobilabonnemang etc. Praktiska problemen 

omfattar både grundläggande integration på samhälls- samt organisationsnivå. En 

organisation består av dess medlemmar vilka bör integreras på individnivå för att 

organisationens arbete ska verka ändamålsenligt och effektivt. 

 

För personer som inte är insatta i den integrerandes situation, exempelvis personer som 

arbetar för den, kan missförstå processen och anta att integration är uppnådd när allt 

praktiskt arbete är avklarat. Integrationens praktiska del är dock endast det första steget 

av integration, vi har i och med undersökningen förstått att integration kan ses som en 

process i två steg. Det andra steget av processen är mer komplext och mer svårförstått 

då det handlar om den psykologiska känslan hos individen vilken går att jämför med att 

“känna sig som hemma”. Ett steg i processen vilket är svårare för människor 

runtomkring den som ska integreras att hjälpa till med. Det blir alltså individens fulla 

ansvar att lyckas dela med sig av sin kultur, lära sig om den främmande och kombinera 

den med sina tidigare referensramar.  

 

Undersökningen har medverkat till förståelse att uppfattningen om 

integrationsprocessen skiljer sig från person till person vilket medför att tidsramen för 

integration har ett brett intervall. På grund av den breda intervallen och på individers 

individuella uppfattningar om processen blir det svårt att mäta sociala integration och se 
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om den är uppnådd eller inte. Ett tänkbart sätt att mäta integrationen i det andra steget är 

dock genom individens känsla av delaktighetsgrad, gruppens sammanhållning, tillit och 

kollektivism. På grund av svårigheten att mäta dessa faktorer, då det är känslor, påstår 

vi att det endast är individen i fråga som kan svara på hur integrerad denne är. 

Komplexiteten i integration är alltså stor och utökas av frågan: hur vet man när man är 

integrerad? Vi har insett att frågan är den svåraste delen att förstå rörande hur social 

integration fungerar. Integrationen är en process där en komponent är sociala relationer. 

De sociala relationerna är ständigt föränderliga vilket medför att integrationsprocessen 

också är det. Eftersom integrationsprocessen reformeras är det svårt att uppnå full 

integration. 

 

Det finns även en märkvärd skillnad beroende på hur mycket tid den integrerade 

personen har i åtanke att spendera inom den nya organisationen. Vid en kortare vistelse 

förefaller den sociala interaktionen närmre klimax efter kortare tid, vilket vi förmodar 

beror på att individens känslograd av delaktighet, sammanhållning samt att den 

kollektiva gruppkänslan enklare tillfredsställs. Tillfredsställelse nås snabbare på grund 

av att kraven för tillfredsställelse är lägre.  

 

Integration i svenska organisationer är unik på grund av att svenskar generellt har 

karaktärsdrag som kan påverka processen negativt. Svenskar uppfattas som introverta, 

blyga och svåra vid första mötet med nya människor, drag som inte signalerar öppenhet. 

Vi har insett att processen kräver att det är två parter som ömsesidigt möter varandra i 

viljan om att lära ut och lära sig av den andra. Utan ömsesidig vilja är social integration 

inte möjlig. Om det däremot sker en lyckad integration där det finns ömsesidig vilja 

skapas möjligheten att lära och nyttja det bästa från olika kulturgemenskaper. Då 

integrationen är en process medför det att den är påverkningsbar och integrationsgraden 

hålls hög när medlemmarna förstår att integrationen oavbrutet bör arbetas med. Ständigt 

underhåll av integrationen i en grupp medför lyckad integration tack vare individernas 

samarbete, nya effektivare tillvägagångssätt kan växa fram och arbetet påverkar 

organisationen positivt. 

 

Studien har gett oss insikt i skillnaden på nationella kulturer och på internationella 

kulturer inom organisationer samt hur det kan påverka integrationsprocessen. 
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Organisationer med internationell kultur definieras av acceptans, tillåtande av engelska 

som arbetsspråk, insikten om skillnader och av att flera av medlemmarna “sitter i 

samma båt”. Människor undviker att vara normbrytande vilket medför att vid 

integrationsprocessen i en organisation med nationell kultur, med ett fåtal individer från 

en annan kulturellgemenskap, anpassar sig den nyanlända antingen efter majoriteten av 

medarbetarna i gruppen eller förblir en minoritet. Risken för individen från en annan 

kulturgemenskap är hen i organisationen med nationell kultur tvingas till 

omkonstruktion av identiteten, en “försvenskning”, likt en assimilation. Därmed kan det 

uppfattas enklare och som en mindre identitetspåverkan för individen från en annan 

kulturgemenskap att integreras i organisationen med internationell kultur än i den med 

nationell kultur. 

Steg 1 Steg 2 

PRAKTISKA PROBLEM 
 
Ex: Boende, 
Bankkonto, Dator,  

PSYKOLOGISK KÄNSLA 
 
Ex: Delaktighetsgrad, 
Sammanhållning 

Processens påverkningsfaktorer 

Kulturella 
skillnader 

Ömsesidighet 

Ledaren 

Attityder 

Nationell eller 
internationell 

organisationskultur 

Dominerande 
generation i 

organisationen 

Kollektivism/ 
individualism 

Interkulturell 
kompetens 

Integration på 
flera nivåer 

Färdig- 
integrerad? 

Hjälp Stöd 

INTEGRATIONSPROCESSENS TVÅ STEG 
 

 

Vi har valt att utforma en modell för att enkelt visa vad vi har kommit fram till 

angående frågan. En av de väsentligaste slutsatserna är att integration är en process i två 

steg. Det första steget handlar om att lösa praktiska problem och det andra steget 

handlar om en psykologisk känsla. Problemen på samhällsnivå har olika omfattning 

men måste i oberoende fall lösas innan integration på en organisationsnivå är möjlig. 

När problemen på samhällsnivå till viss utsträckning är lösta är det möjligt att börja 

komma till rätta med praktiska problem på organisationsnivå. Exempel på problem på 

samhällsnivån  är boende och tranportmedel, på organisationsnivå kan de röra sig om 

bankkonto eller dator. Först när problemen delvis är lösta är integrationens andra steg 

möjligt. Andra steget handlar om känslan av delaktighet och sammanhållning inom 

organisationen. En ytterligare aspekt som skiljer stegen åt är att individen i processens 

första steg är i behov av hjälp från ledare/ledning och i det andra steget behov av stöd 

Egen modell 
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från ledare/ledning. Från modellen går det även att utläsa en viktig aspekt gällande 

färdig integration. Vi har kommit fram till att det är omöjligt att veta hur lång tid en 

integration tar samt om färdig integration är möjligt att nå.  

 

Fråga 2. Vilka faktorer påverkar integrationsprocesser mellan 

människor från olika kulturgemenskaper? 

Genomförandet av studien har medfört ökad kännedom om faktorer som implicit och 

explicit påverkar social integration inom svenska organisationer.  

 

Inte helt överraskande är det kommunikation som främst påverkar multikulturell 

integration. Kommunikation är fundamentalt för samarbete inom alla typer av 

organisationer. När samarbete och integration ska göras över kulturella gränser blir 

kommunikation än viktigare för att undvika missförstånd. Det ökade missförståndet 

kommer från att kommunikationen i den multikulturella gruppen försvåras då språket 

och sättet att kommunicera skiljer sig mellan olika kulturer. Olika organisationer kräver 

olika språkfärdigheter både beroende på vilken grad multikulturalitet organisationen har 

samt vilken generation som är dominerande. Graden av multikulturalitet har betydelse 

för vilket språkanvändande som dominerar inom organisationen. Vid hög grad av 

multikulturalitet blir engelskan mer användbar och svenskan behövs därmed i en mindre 

utsträckning. Den starkast framträdande generationen i gruppen kan även spela roll då 

den yngre generationen ofta har högre kunnighet om det engelska språket. Språket som 

används inom organisationen påverkar individens integrationsförmåga. Även språket 

som används på samhällsnivån är viktig för integrationen, det hjälper individen att 

förstå kulturen på individnivå vilket medför till personens möjlighet att känna sig som 

en del av det svenska samhället. En individ kan förvisso vara nöjd med känslan att vara 

en del av den organisationen hen verkar i, men vi ser ett positivt samband mellan att 

vara väl integrerad i samhället där organisationen befinner sig och individens prestation 

inom organisationen. Är medarbetaren väl integrerad på både samhälls- och 

organisationsnivå ökar det individens förståelse för organisationens omringande miljö, 

människor samt kulturella normer och förutsättning som råder i samhället. 
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Integrationsprocessen kräver som sagt ömsesidighet, vilket medför att delaktigheten 

från andra parter är betydande faktor i processen. Attityder från människor runtomkring 

den nyanlände påverkar integrationen och människors agerande i form av hjälp och stöd 

kan effektivisera processen. Även den integrerandes attityder samt vilken 

kulturgemenskap individen kommer ifrån spelar roll då för stora olikheter kan göra 

processen mer omfattande. Olikheterna handlar om skillnader i referensramarna 

angående exempelvis kommunikation, attityder, interkulturell kompetens, 

kollektivism/individualism hierarkier med mera, vilket medför markanta skillnader i 

integrationsprocessen. Vid större olikheter från individens ursprungliga 

kulturgemenskap krävs det mer från personen då den svenska kulturen blir speciellt 

främmande. Vid stora skillnader kan personen känna sig normbrytande och blir 

hemmasittande istället för att ta sig i kragen och interagera för möjligheten till 

integration. Den interkulturella kompetensen spelar roll i integrationsprocessen eftersom 

vetenskap om andras beteenden minskar missförstånd. Då olikheter och icke-förståelse 

ökar missförstånd kan missförstånden bli fler i organisationer med människor från olika 

kulturgemenskaper, eftersom olikheterna är större än i den homogena gruppen. En 

lyckad integrering kräver kulturell kunskap bland de mångkulturella medlemmarna. En 

grupp bestående av individer från flera olika kulturgemenskaper som kommer 

underfund med hur de, trots sina olikheter, lyckas jobba mot gemensamma mål är en 

mer framgångsrik grupp än den med en kulturgemenskap som bas. Den multikulturella 

organisationens medlemmar har nämligen utbredd kunskap om språk, värderingar och 

kultur som gör att gruppen har fler utgångspunkter och fler olika infallsvinklar på 

problem. Dock krävs det att gruppen är väl sammansvetsad för att nå stadiet av de 

önskvärda fördelarna. Mångkulturella organisationer med lyckad integrering har alltså 

en fördel på marknaden. Både när det kommer till mer lösningar men även tack vare en 

större förståelse för den globala marknaden. 

 

En ytterligare faktor som påverkar den nyanlända i organisationens integration är 

ledaren som kan hjälpa till och stödja den integrerade med olika problem. Är ledaren 

medveten om att integrationen är uppdelad i två steg har ledaren bättre potential 

(framförhållning) att kunna hjälpa till att effektivisera processen för individen. 

Medvetenheten om att den som integreras troligtvis behöver mer hjälp under steg ett 

och mer stöd under steg två leder till större möjlighet till hög grad av integration. 
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Ledaren i multikulturella organisationer behöver skapa den naturliga plattformen för 

interaktion och samarbete i den mångkulturella gruppen. Ett tvång till samarbete kan i 

ett tidigt läge vara nödvändigt för att människor med kulturella olikheter ska komma 

över inledande fas av kommunikation- och interaktionssvårigheter. Utan tvingandet till 

samarbete finns risken att fördelarna med en kulturellt diversifierad grupp faller bort 

och att individen från en annorlunda kulturgemenskap inte integreras. 

Steg 1 Steg 2

PRAKTISKA PROBLEM

Ex: Boende, 
Bankkonto, Dator, 

PSYKOLOGISK KÄNSLA

Ex: Delaktighetsgrad,
Sammanhållning

Processens påverkningsfaktorer

Kulturella 
skillnader

Ömsesidighet

Ledaren

Attityder

Nationell eller 
internationell 

organisationskultur

Dominerande 
generation i 

organisationen

Kollektivism/ 
individualism

Interkulturell 
kompetens

Integration på 
flera nivåer

Färdig-
integrerad?

Hjälp Stöd

INTEGRATIONSPROCESSENS TVÅ STEG

 

 

Tillhörande den här delen av slutsatsen har vi valt att utveckla tidigare modell med 

tillhörande påverkningsfaktorer. De påverkande faktorerna är: 

 Kulturell skillnad; graden av kulturell skillnad från den integrerades 

kulturgemenskap jämfört med den svenska, exempelvis språk och hierarkier.  

 Integrationen på fler nivåer; integration på organisationsnivån påverkas av 

graden av integration på samhällsnivå.  

 Ledaren; hur ledaren hjälper till och stöttar påverkar processen.  

 Nationell eller internationell organisationskultur.  

Egen modell 
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 Dominerande generation i organisationen: Vilken generation som dominerar i 

organisationen är betydande då exempelvis språkfärdigheter skiljer sig. 

 Attityder; hur attityden till den nya kulturen ser ut hos den som integreras 

 Kollektivism/ individualism; Hur kollektivistisk eller individualistisk både 

organisationen samt den integrerade har.  

 Interkulturell kompetens; spelar roll för kunskap och förståelse för individer från 

andar kulturgemenskaper. 

 Ömsesidighet; är den sista påverkningsfaktoren på integrationsprocessen. 

Ömsesidighet står för att en integrationsprocessen handlar om två parter som 

måste lära ut och lära sig av varandra.  

 

Tillhörande redovisning 

Studiens grad av överförbarhet påverkas negativt av att organisationer är dynamiska och 

främst uppbyggda av människor. Varje människa är unik och därmed är även alla 

integrationssituationer unika. Vi tror trots det att överförbarheten av resultatet från vår 

studie är aktuell och möjlig på organisationer i Sverige. Modellen för hur 

integrationsprocessen går till är implementerbar, eftersom påverkningsfaktorerna 

formas efter den integrerade personen samt efter den aktuella organisationen. 

Användning av den nyanlända arbetskraften som Sverige berikas med kan förenklas och 

effektiviseras. Organisationers ledare måste reformera sitt tänkande och se nya 

möjligheter i och med immigrationen till Sverige samt vara beredda att anpassa sig till 

förändringen som kommer med den. Lyckad integration av nyanlända medför potentiellt 

mer kunskap och förändrar utgångsläget för organisationer likväl som för samhället. 

Organisationer behöver i många fall rikta sig till den internationella publiken eftersom 

den upptar allt större delar av marknaden. Med fler internationella infallsvinklar inom 

organisationen blir det enklare för den vinstgenererande organisationen att förstå 

marknaden. Salladsskålen fungerar som en metafor för nyttjandet av individers olikheter 

som resurser inom organisationen. 

 

5.1 Kritik 
Hade studien utökats med än fler intervjuer, eventuellt inom ännu en organisation hade 

bredden av svar medfört ännu fler infallsvinklar och synsätt på integration. En 

ytterligare organisation skulle kunna påverkat appliceringsgraden ifall exempelvis en 
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ledare har hög igenkänningsfaktor till organisationen. Hade vi intervjuat respondenter 

från ytterligare outforskade kulturgemenskaper hade även studiens kulturdimensioner 

utökats. Intervju som metod för studiens undersökning har varit ett bra val, men empirin 

är dock uppbyggd på intervjumaterialet och speglar respondenternas uppfattningar om 

verkligheten. Hade observation använts som metod hade empirin istället speglat vår 

uppfattning om integrationssituationer. Ett faktum vi antar hade gjort att resultatet hade 

sett något annorlunda ut.  

 

5.2 Vidare forskning  
Vi håller fast vid att vår åsikt om att intervju har varit det mest passande metodvalet till 

grund för utvinnandet av materialet. Vid andra förutsättningar tror vi att observation 

hade varit ett bra komplement i kombination med intervjuer då det hade medfört ett 

ytterligare djup. Intervjuerna har lett till material där respondenternas uppfattningar av 

processen nås. Skulle det endast göra en observation skulle forskaren dock missat en 

stor del av vad den här studien kommit fram till nämligen att den individuella känslan är 

en stor del av integrationen. I studien uppkom en ny fråga om individer fullt ut kan nå 

integration vilket möjligen är intressant för vidare forskning. På grund av att studien 

gjorts inom det organisationsteoretiska fältet har valt att inte skrivit om den sociala 

integrationen på individnivå i lika stor utsträckning som vi hade haft möjlighet att göra. 

Vi anser att integration på individnivå är intressant och den är viktig att uppnå för 

individernas psykiska välmående. Om integrationsgraden är låg betyder det att 

individen inte känner gruppkänsla eller känner att hen är en del av någonting. På grund 

av i och vi hade därför önskat att vi hade haft en större möjlighet att även till fokus på 

individnivån. 

 

5.3 Egen reflektion  
Vi är medvetna om att undersökningen har utförts bland en grupp människor som är 

positivt inställda till integration. Eftersom de redan befinner sig inom en organisation 

och att de respondenterna själva har valt att flytta till Sverige eller valt att arbete med 

integration. Hade vi gjort liknande undersökning på individer som påtvingat befann sig i 

en organisation eller intervjuade arbetslösa om deras vilja till integration förstår vi att 

resultatet hade blivit annorlunda. Vårt intresse och positiva uppfattning i frågan om 

sociala integration och multikulturalism i organisationer kan ha varit en förutsättning för 
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att nå resultatet vi nått. Vår förståelse för integrationsprocessen och människorna som 

utsätts för den har gjort att vi känner oss mer förberedda för kulturella utmaningar i 

framtida karriärer. Slutligen hoppas vi att kunskapsanspråket som görs i och med 

studiens slutsats ska leda till svenskars förändrade attityd gentemot nyanlända, ledarens 

förenklade hantering av mångkulturella situationer och till organisationers ökade 

effektivitet och lönsamt.  
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