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Sammanfattning  

I princip strävar alla arbetsplatser efter att skapa en mångfald med olika demografiska 

egenskaper bland sin personal. Tittar man bland platsannonser är det ofta arbetsgivaren 

skriver att de välkomnar sökande med olika demografiska egenskaper, detta för att skapa en 

blandning av olikheter bland sin personal. Anledningen till att man vill ha mångfald bland sin 

personal skiljer sig säkert åt mellan företagen, men vi tror att de flesta är överrens om att 

olikheter gör att företaget får fler infallsvinklar på hur saker kan utföras, vilket också kan 

skapa mer kreativitet.  Men hur ser det då ut i butiker? Kan och vill man även i butiker skapa 

en heterogen arbetsstyrka utifrån demografiska egenskaper?  

 

I vår uppsats har vi intervjuat fyra butikschefer för att försöka ta reda på vad dessa 

butikschefer har för uppfattning angående heterogena personalstyrkor. Vi har genom våra 

intervjuer försökt ta reda på vilka fördelar respektive nackdelar butikscheferna tror att det 

medför att ha en heterogen arbetsstyrka, hur deras egen roll påverkas av mångfald i 

personalstyrkan och om de medvetet strävar efter att skapa en personalstyrka med många 

olika demografiska egenskaper. Utöver intervjuerna har vi även samlat in uppgifter om den 

befintliga personalen i respektive butik för att ta reda på hur spridningen för demografiska 

egenskaper ser ut i dagsläget.  

 

De slutsatser vi har kommit fram till är att ingen av de butiker vi besökte hade en stor 

mångfald bland sin personal, två av butikerna hade ingen blandning alls. Samtliga 

butikschefer såg få eller inga nackdelar med att ha en heterogen arbetsstyrka och alla 

butikscheferna ansåg att det fanns flera fördelar med en heterogen arbetsstyrka. Så vår 

huvudsakliga slutsats blir att av de butiker som var med i vår undersökning kan samtliga 

butiker skapa en heterogen arbetsstyrka men frågan är om de verkligen vill? 
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1 Inledning 
 

”När jag går i skogen och ser alla dessa olika träd, blommor och buskar tänker jag på 

mångfald. De är olika men de växer ändå tillsammans”
 1
 

 

Det finns många skäl till att ta tillvara på mångfald i arbetslivet. Kan företaget ta tillvara på 

olika demografiska egenskaper ökar kunskapen om olika kundgrupper och därmed 

förutsättningarna för att på ett effektivt sätt kunna anpassa tjänster och produkter i 

verksamheten efter olika kunders behov.
2
 Därför kan en studie huruvida butiker försöker att 

skapa en heterogen personalstyrka utifrån demografiska egenskaper vara intressant. Vi har en 

uppfattning om att de flesta butiker har en homogen personalstyrka. Stämmer denna 

iakttagelse? Vidare är det också intressant att se vilka fördelar respektive nackdelar butikerna 

upplever med sammansättningen av sin valda personal.  

1.1 Bakgrund och problemställning 

Inom organisations- och verksamhetsutveckling betyder ordet mångfald att variationer och 

olikheter samverkar.
3
 Mångfaldsarbete är ett sätt att ta tillvara på varje människas individuella 

skillnader och se detta som en resurs för att därigenom få ut en synergieffekt.
4
 Att sträva och 

arbeta efter mångfald handlar om att försöka lyfta fram varje enskild individ och acceptera att 

samhället består av människor med många olika egenskaper. Mångfald handlar inte om att 

dela in människor i grupper utefter deras likheter, utan mångfald handlar om att försöka se att 

människor trots sina olikheter har mycket gemensamt. Genom att förstå och erkänna att alla är 

olika, så märker man vad som förenar människor och man kan därmed utnyttja de resurser 

som varje enskild individ har.
5
 Är butikerna medvetna om fördelarna det innebär med att ha 

en heterogen personalgrupp? 

 

Den individuella och organisatoriska mångfalden berikar oss och är en tillgång genom att den 

främjar vidsynthet och förståelse samt hjälper oss att bli mer kreativa och uppfinningsrika.
6
 

Sätter organisationen värde på att försöka skapa mångfald har den lättare att anpassa sig och 

                                                 
1
 Ramberg (2006) s. 1 

2
 http://www.timra.se/templates/Page.aspx?id=3283 

3
 Högström & Eriksson (2006) s. 16-17 

4
 Högström & Eriksson (2006) s. 16-17 

5
Näringsdepartementet DS 2000:69. s. 23 

6
 Kouzes & Posner (1993) s.115 
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förnya sig i en värld där förändringar sker snabbt.
7
 Idag finns det många företag som strävar 

efter att ha en mångfald bland sin personal. Gäller denna strävan även butiker eller har de en 

annan uppfattning gällande sammansättningen av sin personal? Genom att ha en mångfald i 

åldrar, kön, etniskt ursprung och utbildning kan försättningar skapas att bygga en bra 

arbetsgrupp och att möta olika kunder och kundbehov.
8
  

 

En stark drivkraft för företag som arbetar med mångfald kan vara den framtida 

kompetensförsörjningen. Arbetet med mångfald kommer leda till att man måste bredda 

rekryteringsbasen och välja ny personal som skiljer sig från den man för tillfället har. En 

annan drivkraft kan vara att förbättra servicekvaliteten ut till kunderna genom att personalen 

liknar den tilltänka kundkretsen. Är det detta som anses vara den främsta fördelen för 

butikerna, eller finns det andra fördelar som anses vikigare eller lika viktiga? Med en personal 

med olika demografiska egenskaper tillfredsställer man många kunders behov och önskemål. 

I och med att servicen ut till kunderna får en högre kvalitet så tar företaget tillvara på och 

utvecklar den befintliga personalen, för att förbättra företagets resultat.
9
 Avspeglas detta i den 

befintliga personalstyrkan?  

 

Mångfald i arbetslivet bidrar till kreativitet och nytänkande, vilket är avgörande för tillväxten 

i svensk ekonomi. Genom att medvetet arbeta med att öka mångfalden i arbetslivet kan 

företagen tillvarata outnyttjad kompetens och säkerställa sin tillväxt. Kan företaget se och 

förstå konsekvenserna av en ökad mångfald på sin egen marknad och eventuella potentiella 

marknader, kan detta leda till stora konkurrensfördelar.
10

  

 

Det finns således många skäl för butikerna att arbete med att försöka att skapa en personal 

som har många olika demografiska egenskaper.  

1.2 Problemformulering 

Kan och vill butiker ha en heterogen personalstyrka, utifrån demografiska egenskaper? Får en 

blandning av demografiska egenskaper av personalen konsekvenser, och i så fall vilka?  

  

                                                 
7
 Kouzes & Posner (1993) s.115 

8
 Vallerius & Uggelberg (2007) s. 128 

9
 Näringsdepartementet DS 2000:69. s. 126 

10
 Svenskt näringsliv s. 1  
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1.3 Uppsatsens syfte 

Syftet med denna uppsats är att få bättre insyn i huruvida butikerna väljer att skapa 

demografisk mångfald bland sin personal. Detta ska vi uppnå genom att ta reda på hur 

sammansättningen av butikernas personalstyrka ser ut och om butikcheferna medvetet väljer 

sin personal utifrån demografiska egenskaper.  
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2 Teoretisk referensram  

Nedan presenteras den teori vi valt att ta med för att försöka beskriva vad mångfald är och vad 

vi menar med mångfald utifrån vårt ämnesval och uppsatsens problemformulering. Vi har 

även valt att ta med teorier om varför mångfalden är en tillgång i butiken och även ett stycke 

om vilka risker som mångfalden kan medföra. Även hur ledarens roll kan påverkas av 

mångfald finns beskrivet i ett stycke. Utöver denna teori har vi valt att beskriva några av de 

demografiska egenskaper som vi tror har störst betydelse i butikerna.  

2.1 Vad är mångfald? 

Mångfald är ett sätt att beskriva att det finns olikheter i en grupp då det gäller till exempel 

kön, ålder, utbildning och etnisk bakgrund. Det gäller att värdesätta de olikheter som finns 

inom företag, då både skillnader och likheter kan spela stor roll för företagets framgångar.
11

 

 

Vad som kännetecknar en mångkulturell organisation är bland annat en heterogen arbetsstyrka 

där individuella olikheter värdesätts och uppskattas. Att det råder ömsesidig anpassning, där 

individen kan anpassas till organisationen och tvärtom.
12

 I en mångkulturell organisation 

ingår alla i samma team tack vare sina olikheter, inte på grund av dem.
13

 

 

Kulturen i en grupp eller en organisation ger riktlinjer och guider för våra beteenden, våra 

handlingar och den påverkar sammanhållningen i en grupp. Kulturen uttrycks och 

kommuniceras ofta genom symboler, historier, ritualer men även genom materiella symboler. 

En stark kultur kan förstärka grupper men kan också störa och förhindra förmåga att anpassa 

sig till förändring och utveckling. Plattformen för organisations kultur är dess gemensamma 

värdegrund som ska skapa och stödja klimatet, individens och gruppens identitet.
 14

 

2.2 Varför mångfald? 

Uppmuntrar man och strävar efter att arbeta med mångfald så kan det leda till att man lockar 

fram kreativitet och innovationskraft hos människor inom företaget. Kan man skapa en miljö 

utan att ta hänsyn till vad som är rätt och fel vad gäller utseende, ursprung eller personlighet, 

så kan man få fram det bästa hos varje enskild individ.
15

 

                                                 
11

 Alm (1999) s. 21-22 
12

 Högström & Eriksson (2006) s. 51 
13

 Högström & Eriksson (2006) s. 51 
14

 Högström & Eriksson (2006) s. 13-14 
15

 Alm (1999) s. 22 
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Det finns flera skäl till varför mångfalsarbete är nödvändigt. Några av dessa skäl är:
 16

 

 Bättre förmåga att rekrytera, utveckla och behålla kompetens. 

 Ökad kreativitet och högre produktivitet. 

 Bättre problemlösningsförmåga genom fler infallsvinklar. 

 Ökad flexibilitet. 

 Minskade kostnader. 

 Förbättrad förmåga för förståelse av kundbehov. 

 

Dagens samhällen förändras och det ställs nya krav på företagen för att kunna hålla sig kvar 

på marknaden. Mångfald hjälper företag att bli mer konkurrenskraftiga och nå ut längre i 

samhället än vad man tidigare gjort.
17

 I framtiden kommer företag inte bara konkurrera om 

kunderna utan även om den bästa arbetskraften. De företag som är smarta kommer att tillvara 

på alla människor oavsett deras demografiska egenskaper, det är inte kön eller bakgrund som 

företagen tjänar pengar på utan kompetens.
18

  

 

Inom detaljhandeln så är det viktigt att kunna möta människor, ha en social kompetens och att 

förstå kunden.
19

  Har man stor bredd bland sina anställda så ger detta nya perspektiv och ökad 

kreativitet. Det blir lättare att identifiera nya affärsområden och att öka kundtillfredställelsen 

när man ser saker på ett nytt sätt. Inom servicesektorn är det viktigt att mötet med kunderna 

blir bra, detta innebär att en mångfaldig kundkrets vill bli bemött av en personal med en stor 

mångfald.
20

 I de butiker där det inte finns någon möjlighet att anställa personal som speglar 

kunden är det viktigt att utbilda befintlig personal.
21

 

 

 

För att komma före konkurrenterna och skapa tillväxt i företaget, så måste alla individers 

åsikter och idéer utnyttjas optimalt samt att man kan tillföra något nytt som gör att alla i 

företaget tänker ännu bättre. Detta kan inte göras om de nyanställda i företaget tänker precis 

likadant som de övriga. Blandar man däremot en grupp där det finns olika perspektiv, så kan 

                                                 
16

 http://www.timra.se/templates/Page.aspx?id=3283 
17

 Alm (1999) s. 33-34 
18

 http://www.timra.se/templates/Page.aspx?id=3283 
19

 Alm (1999) s. 47 
20

 http://www.timra.se/templates/Page.aspx?id=3283 
21

 Alm (1999) s. 48 
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man se problemet ur olika synvinklar och på så vis komma fram till en bättre lösning. Detta 

kan utlösa kaos, men i bra grupper blir kaoset lönande.
22

 

 

Då vårt samhälle och omvärld är förändlig så behöver företagen vara snabba och flexibla för 

att hinna med i utvecklingen. Mångfald används för att möta det okända och ser till att det blir 

lättare att anpassa sig när förändringar sker. Detta på grund av att olikheterna gör att alla i 

företaget inte tänker likadant, vilket resulterar i att förändringar är lättare att handskas med.
23

  

 

Mångfaldsarbetet i ett företag ska sträva efter att vara öppen för och kunna använda resurser 

hos samtliga anställda samt att en positiv eller negativ särbehandling av särskilda grupper 

eller individer förhindras.
24

 

 

En större bredd på de anställda i ett företag skapar nya perspektiv och ökad kreativitet. Detta 

på grund av att nya perspektiv ökar problemlösningsförmågan och gör att bättre beslut kan 

fattas.
25

 Att mångfald ökar kreativiteten har sin utgångspunkt i att ett arbetslag med olika 

individer har ett bredare perspektiv och därmed flera synsätt om hur problem ska lösas. På 

grund av mixen av olika människor i arbetslaget finns en möjlighet att hitta flera alternativa 

lösningar på ett och samma problem.
26

 En kombination av mångfald, insikt och kunskap 

skapar en grund för kreativitet.
27

 Mångfald i arbetslaget öppnar både nya möjligheter och 

problem för organisationerna. Det är av stor vikt att ledningen arbetar effektivt för att 

förebygga de problem som kan uppstå. Man ska inte heller räkna med/förvänta sig att höja en 

prestation inom en organisation enbart genom att ha olika människor i arbetslaget.
28

 Som 

arbetsgivare ska man komma ihåg att det finns även svårigheter med att arbeta med mångfald. 

2.3 Risker med mångfald 

En risk med mångfald på arbetsplatsen är att personalen oftare stöter på samarbetsproblem, på 

grund av att olikheterna gör att man ser på varandra och varandras idéer med mer kritiska 

ögon.
29

 Olika uppfattningar kan leda till att oenigheter uppstår.
30

  Risken för missförstånd blir 

                                                 
22

 Alm (1999) s. 35-36 
23

 Alm (1999) s. 40 
24

 Falsafi (2004) s. 19 
25

 Alm (1999) s. 41-42 
26

 Näringsdepartementet DS 2000:69. s. 94-95 
27

 Alm (1999) s. 41-42 
28

 Näringsdepartementet DS 2000:69. s. 97 
29

 Näringsdepartementet DS 2000:69. s. 94-95 
30

 Ekstam (200) s. 10-11 



 
  

 

 7 

också större. En annan risk kan vara att anställda som kommer från olika länder eller områden 

som ligger i konflikt med varandra gör så att konflikten sprider sig till jobbet och att arbetet 

på så vis blir lidande.
31

  

 

En av de främsta anledningarna till motstånd i mångfaldsarbetet är att det finns fördomar och 

rädslor bland personalen och att cheferna är rädda för förändringar.
32

 

2.4 Ledare i mångfald 

Mångfalden gör att ledarens uppgift blir mer komplicerad genom att med större resurser, 

begåvning och energi kommer nya utmaningar och alternativ. Det krävs att man som ledare är 

vidsynt och inser att konkurrerande värderingar och intressen är motiverande och 

betydelsefulla.
33

  

 

Det som utmärker bra ledare är att dessa ständigt lär sig något nytt och är öppna för vad andra 

har att bidra med. Denna egenskap gör att de lättare klarar av att arbeta med personer med 

olika bakgrunder.
34

 Effektiva ledare kännetecknas också av att de uppmuntrar oenighet just 

för att detta tvingar personalen att se att det finns olika uppfattningar och aspekter på samma 

sak.
35

 

 

Det krävs att ledaren lägger ner både tid och arbete om han/hon vill skapa en mångfald bland 

sin personal. Det finns många ledare som faller för frestelsen att anställa personer som ser ut, 

talar och tänker lika som de själva. Detta gör att det blir mindre oenigheter och 

meningsskiljaktigheter i beslutsprocessen. Om ledare istället väljer att skapa mångfald bland 

personalen är sannolikheten att det blir mer oenigheter.
36

 

 

Det krävs mer av en ledare som leder heterogena arbetsgrupper.
37

 Ledaren måste rannsaka 

vilka värderingar, fördomar och attityder som finns i organisationen och utveckla relationen 

med sina medarbetare. Om man som ledare vill skapa en mångfald bland sin personal så 

                                                 
31

 http://www.timra.se/templates/Page.aspx?id=3283 
32

 Näringsdepartementet DS 2000:69. s. 130 
33

 Kouzes & Posner (1993) s.115 
34

 Kouzes & Posner (1993) s.121-122 
35

 Kouzes & Posner (1993) s.124 
36

 Kouzes & Posner (1993) s.124 
37

 Högström & Eriksson (2006) s. 45 
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måste denne tillåta olikheter, erkänna och tillvarata varje individs unika personlighet och 

potential.
38

  

2.5 Demografiska egenskaper och dess påverkan på arbetslivet 

Demografi är yttre egenskaper som kännetecknar en viss grupp människor, exempelvis ålder, 

kön, nationalitet, utbildning, yrke och inkomst.
39

 

2.5.1 Ålder 

Det blir allt fler äldre i arbetslivet, dessa är oftast vitalare, bättre utbildade och mer produktiva 

än tidigare generationer.
40

 Det troliga är att Sverige kommer att drabbas av brist på arbetskraft 

någon gång efter år 2015 med anledning av 40-talisterna uttåg från arbetsmarknaden.
41

   

 

I det samhälle som vi lever i idag hyllas ungdomligheten och det är ingen merit att vara äldre i 

vår ungdomsfixerade kultur.
42

 Det finns attityder för och emot äldre respektive yngre 

medarbetare i arbetslivet. Attityder för äldre är bland annat pålitlighet, stabilitet, säkerhet, 

långsiktighet och lugn. Attityder emot äldre är bland annat att de har lägre energinivå, är 

förändringsrädda och dyrare att anställa. Attityder för yngre i arbetslivet är bland annat att de 

anses ha ett högre prestationsvärde, har positivare inställning och förmåga att snabbt lära sig 

nya kunskaper. Attityder emot yngre är bland annat att de anses som ansvarslösa och otåliga 

och har bristande erfarenheter och människokunskap.
43

 Det finns en generell tendens att 

fokusera på den äldre arbetskraften svaga sidor och att underskatta dess starka.
44

  

Med stigande ålder och erfarenhet förbättras egenskaper såsom samarbetsförmåga, 

självständighet, problemlösning, lojalitet och konflikthantering.
45

 Personligheten är oftast 

stabil under hela vårt yrkesverksamma liv, det vill säga en person som är flexibel vid 25 år är 

det oftast även vid 55 år.
46

  

 

Om det finns en obalans i åldersstrukturen i företaget kan detta medföra att det kan uppstå 

svårigheter att rekrytera och behålla en viss åldersgrupp i företaget. Det gäller alltså för 

                                                 
38

 Högström & Eriksson (2006) s. 47 
39

 http://www.butiksbanken.se/ordlista.shtml 
40

 Vallerius & Uggelberg (2007) s. 19 
41

 Vallerius & Uggelberg (2007) s. 21 
42

 Vallerius & Uggelberg (2007) s. 97 
43

 Vallerius & Uggelberg (2007) s. 105 
44

 Skoglund & Skoglund (2009) s. 51 
45

 Skoglund & Skoglund (2009) s. 11 
46

 Skoglund & Skoglund (2009) s. 12 
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företagen att försöka att skapa en åldersbalans och en organisation där alla medarbetare trivs 

och ges möjlighet att utvecklas oavsett ålder.
47

 Olika åldrar kan ha olika behov, kan 

arbetsgivaren anpassa arbetsuppgifter, arbetstider och arbetsmiljö gör detta sannolikt att 

arbetstagaren trivs bättre och arbetsplatsen blir mer attraktiv.
48

 

 

Det är viktigt att inte se olikheterna hos gamla och unga som ett problem för arbetsgruppen 

och arbetsplatsen. Utan man bör istället försöka ta tillvara på de olika kompetenser som finns 

och förmågan att se saker ur olika perspektiv. På så sätt kan man skapa en utvecklande 

arbetsmiljö för alla medarbetare.
49

 

2.5.2 Kön 

På den svenska marknaden arbetar idag drygt 5,3 miljoner människor. Av dem så är 52 

procent män och 48 procent kvinnor.
50

 Kvinnor och män är både lika och olika. Likheterna 

och skillnaderna beror på underliggande kognitiva processer. Kvinnor har stor fördel 

gentemot män, då det gäller att komma ihåg saker ur långtidsminnet och formulera sig rätt i 

både tal och skrift.  Män däremot har stora fördelar vid arbetsuppgifter som kräver snabba 

beslut, då de är bra på att rikta fokus både mot rörliga och stillastående mål.
51

  

 

Vetenskapsmän har identifierat att det finns många anatomiska detaljer i hjärnan som skiljer 

män och kvinnor åt. Men man ska komma ihåg att många individer har både kvinnliga och 

manliga drag i hjärnan.
52

 Det har gjorts undersökningar med funktionell MagnetResonans 

Imaging. Dessa undersökningar visar vilka hjärnbalksområden som aktiveras när en viss 

uppgift ska utföras. Genom dessa undersökningar har man konstaterat hur olika män och 

kvinnor använder hjärnan och hur olika de kommunicerar. Till exempel kan nämnas att 

kvinnor och män använder språket på olika sätt och att detta ofta medför att en man och en 

kvinna kan ha svårt att förstå varandra.
53
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 Vallerius & Uggelberg (2007) s. 127 
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 Skaraborgs Allehanda (2010) s. 22 
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Män och kvinnor har olika egenskaper, tänkande och prioriteringar och genom att inse och 

acceptera kan man förstå att tillsammans kompletterar mäns och kvinnors intelligens varandra 

och borde kunna utgöra mänsklig maximal intelligens.
54

   

2.5.3 Annat etniskt ursprung 

Med annat etniskt ursprung menas människor som är utrikes födda eller inrikes födda med två 

utrikes födda föräldrar. I Sverige så har 16,7 procent av befolkningen annat etniskt ursprung 

än svensk.
55

 Etnisk mångfald är en konkurrensfaktor som kan förbättra företagens slutresultat 

och fördelarna är:
56

 

 utnyttjande av språkkunskaper och kontaktnät 

 kännedom om kulturen och förståelsen av beteendemönster och åsikter 

 val av målgrupper vid kampanjer riktade till invandrare 

 den kulturella blandningen leder till att lösningen är mer varierande och 

uppfinningsrika. 

2.5.4 Utbildning 

Utbildningens betydelse i arbetslivet har vuxit. Den formella utbildningsnivån har höjts och 

det blir allt viktigare att ha aktuella kunskaper med sig in i arbetslivet.
57

 Utbildning och 

kompetensutveckling har fått en central betydelse för utveckling, tillväxt och välfärd. 

Utbildning och kompetensutveckling vidgar ens vyer och ger företagen, individen och även 

samhället bättre förutsättningar för att möta utmaningar och förändringar.
58

 Utbildning är en 

viktig bas för människor för att kunna förändra och förbättra sitt arbetsliv. Detta kan ske 

genom att de anställda kontinuerligt får möjlighet att utveckla sin kompetens genom att ansvar 

och befogenheter delegeras ut och arbetsuppgifterna breddas.
59

 Äldre har i regel lägre 

utbildning än vad yngre har, men detta kompenseras för det mesta med den långa 

arbetslivserfarenhet de har bakom sig.
60
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3 Metod 

Nedan presenteras de tillvägagångssätt och val som genomgåtts för att få in den information 

som hjälpt oss att besvara vår problemformulering. I kapitlet förklaras varför vi gjort som vi 

gjort och vad dessa beslut grundar sig på. Här ges information om hur problemställningen 

utvecklades, vilken undersökningsutformning och undersökningsmetod som användes samt 

tanken bakom urvalen av respondenter.  

3.1 Utvecklig av problemställning 

Det första som vi gjorde var att diskutera och motivera vilken problemställning 

undersökningen skulle vila på. Det vill säga vilken fråga vi ville finna svaret och lösningen 

på.
61

 Vi kom fram till att det skulle vara intressant att ta reda på hur några butiker arbetar med 

frågor gällande att skapa mångfald i sin butik. I och med att ämnet var så pass brett, kom vi 

fram till att avgränsningar var tvungna att göras. Avgränsningarna hjälpte oss att konkretisera 

problemställningen och styra oss och läsaren mot det som skulle undersökas. 

Avgränsningarna hjälpte oss också att endast undersöka det som är av stor vikt för uppsatsen.  

Antingen kan avgränsningar göras explicit eller implicit.
62

 Implicit avgränsning är när man 

gör avgränsningarna omedvetet och explicit avgränsning är när avgränsningarna görs 

medvetet. Genom att vi är medvetna om riskerna med avgränsningarna hoppas vi att vi 

minimerat våra implicita avgränsningar.
63

 Den explicita avgränsning vi valde att göra var att 

endast undersöka demografiska egenskaper bland personalen i butikerna. Därefter avgränsade 

vi oss ytterligare till att bara undersöka egenskaperna kön, ålder, utbildning och etnisk 

ursprung.  

 

Enligt litteraturen så måste vi veta ifall problemställningen är klar eller oklar, beskrivande 

eller förklarande samt ifall vi skall generalisera eller ej. Vi konstaterade att vår 

problemställning var klar, då det fanns givna teorier inom vårt ämnesval.
64

 Vidare ansåg vi att 

vår problemställning var beskrivande då vi vill hitta skillnader och likheter.
65

 På grund av att 

vi har så få respondenter, så är det inte vår avsikt att generalisera.
66

 När ämne och 

problemställning var fastställd, kunde vi gå vidare och välja vilken undersökningsutformning 

som lämpade sig bäst för vår rapport.  

                                                 
61

 Esaiasson et al., s. 29   
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3.2 Val av undersökningsutformning 

Vid val av undersökningsutformning så handlar det om ifall undersökningen ska vara extensiv 

eller intensiv.
67

 Det vill säga ska undersökningen gå på bredden eller på djupet. Vi ansåg att 

den intensiva utformningen passar den här undersökningen bättre, då vi ville undersöka 

problemet på djupet.
68

 Vi var intresserade av att få så detaljerad och nyanserad information 

som möjligt från våra respondenter och ha fokus på sammanhanget och inte på själva 

fenomenet i sig.
69

 Problemet när man väljer en intensiv undersökningsutformning är att det 

ofta leder till generaliseringsproblem, på grund av att det inte finns tillräckligt med enheter i 

undersökningen.
70

 Det finns två olika utformningar som man kan välja bland när man valt en 

intensiv uppläggning, dessa är fallstudier eller små-N-studier.
71

 Vi har för denna 

undersökning valt små-N-studier, vilket innebär att man väljer ett fåtal enheter som man 

väljer att undersöka på djupet.
72

  Anledningen till valet av små-N-studier är att vi ville ha en 

rik beskrivning på vår problemformulering.
73

 När både problemställning och 

undersökningsutformning var klar, så var nästa steg att ta reda på vilken metod vi skulle 

använda oss av. 

3.3 Val av undersökningsmetod 

I det här valet så väljer vi ifall informationen skall samlas in kvantitativt, i siffror och tal eller 

kvalitativt, i form av ord.
74

 För att begränsa några nackdelar hos varje metod kan man 

kombinera dessa.
75

 Vi har därför valt att använda oss av den kvalitativa 

undersökningsmetoden, när vi genomförde våra intervjuer, då vi ville gå på djupet och på så 

vis få ut nyanserad och detaljrik information. Vår undersökning krävde också att vi anpassade 

oss efter varje individ och butik. Som komplement till denna metod har vi valt att använda 

den kvantitativa metoden då det gäller insamlingen av de demografiska egenskaperna hos 

butikens personal. Dessa uppgifter ansåg vi var lättare och mer effektiva att samla in genom 

att vi på förhand kunde ha fasta frågor och redan givna svarsalternativ.
76

 En annan fördel vi 

ansåg med att använda den kvantitativa metoden för att samla in uppgifter om de 
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demografiska egenskaperna var att vi lättare kunde strukturera informationen och därigenom 

också få fram det typiska och det vanligaste.
77

 

 

Det finns som vi tidigare nämnde både fördelar och nackdelar med val av metod. Den främsta 

nackdelen med den kvalitativa metoden enligt oss är att vi som undersökare hamnar så nära 

respondenten i intervjutillfället och att vi på så vis riskerar att påverka varandra på olika sätt. 

Vi som undersökare kan fångas upp av det vi undersöker och på så vis förlora det kritiska 

förhållningssättet och objektiviteten som vi behöver för att genomföra undersökningen. Vi 

som undersökare kan även skapa ett visst svar eller beteende hos respondenten beroende på 

hur vi talar och beter oss. Risken finns att respondenten inte svarar ärligt på de intervjufrågor 

som ställs, utan svarar det som denne tror att vi som undersökare vill höra.
78

  

 

Den nackdelen vi ansåg var den största faran med att vi valde kvantitativ metod för att 

undersöka de demografiska egenskaperna hos personalen var att inte få svar från all personal, 

vilket skulle ge oss problem med undersökningseffekten. En annan nackdel med den 

kvantitativa metoden är att alla som svarar påverkas av hur frågorna är formulerade, i vilken 

ordningsföljd de kommer samt vilka svarsalternativ som finns.
79

  

3.4 Val av datainsamling 

Vid insamlingen av information valde vi att använda oss av öppen individuell intervju, med 

anledningen av att denna metod är mest lämpad när relativt få enheter ska undersökas.
80

 

Fördelen med öppen individuell intervju är att det finns få begränsningar på vad 

uppgiftslämnaren kan säga. Det är vad uppgiftslämnaren säger som är det viktiga och skapar 

uppfattningar och tolkningar.
81

  

 

De öppna individuella intervjuerna gjordes ansikte mot ansikte, då vi på så vis lyckades skapa 

ett förtroende till respondenten och kunde läsa av ifall kroppsspråket avspeglade det som 

sades.
82

 Intervjuerna var ett mellanting mellan strukturerade och öppna, vilket säkrade upp att 

vi hann igenom allt på utsatt tid. Intervjuerna var upplagda så att utrymme fanns för 

följdfrågor, både sådana som var uttänkta i förväg och sådana som uppkom vid varje specifikt 
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tillfälle.
83

 Intervjuerna skedde i naturliga miljöer, där uppgiftslämnaren kunde känna sig 

bekväm i situationen och för att underlätta för butikscheferna så att det inte tog så mycket tid 

och engagemang från deras vanliga arbetsuppgifter.
84

 Vår tanke var att spela in varje intervju 

på band, för att värdefull information och påståenden inte skulle passera obemärkt förbi.
85

 

Med anledning av att vi inte fick tillgång till en bandspelare och att vi tror att 

uppgiftslämnarna skulle känna sig obekväma, valde vi att genomföra intervjuerna utan 

bandspelare och istället anteckna noggrant. Varje intervju begränsades till max en och en halv 

timme för att kunna få ut så detaljerad information som möjligt utan att behöva stressa sig 

igenom intervjun.
86

   

 

Då det gällde att samla in data för att undersöka de demografiska egenskaperna bland 

personalen valde vi den kvantitativa metoden. Detta innebar att vi var tvungna att försöka 

konkretisera våra frågor och försöka att utforma frågorna så korrekt som möjligt för att 

undvika att frågorna gav upphov till oönskade resultat.
87

 Att konkretisera våra frågor ansåg vi 

inte medförde några problem då fenomen som kön, ålder och så vidare inte är abstrakta.
88

  

När vi utformade frågorna hade vi i åtanke att eftersträva enkelhet.
89

 Innan vi valde att lämna 

ut frågorna till personalen bad vi fyra personer, som inte hade något med butiken att göra, att 

fylla i enkäten på prov för att på så vis försöka undvika att de svar vi senare fick in skulle vara 

oanvändbara.
90

 För att samla in data valde vi att lämna ut enkäterna i förväg till respektive 

butikschef för att denne i sin tur skulle lämna ut enkäterna till sin personal. Vi talade även om 

att vi önskade att enkäterna vara ifyllda till dess vi återkom för intervjun med butikschefen. 

Genom detta tillvägagångssätt var vår förhoppning att vi snabbt skulle få in enkäterna och att 

svarsprocenten skulle bli hög.
91

  

3.5 Val av respondenter 

Då den kvalitativa insamlingsmetoden är tidskrävande så valde vi att begränsa antalet enheter 

för vår djupintervju. Vi valde att intervjua fyra stycken butikschefer inom två olika branscher. 

Att vi valde fyra butiker ur två olika branscher beror på att vi ville kunna jämföra likheter och 
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olikheter mellan butikerna och mellan branscherna. Vår första tanke om respondenter var att 

vi skulle välja butiker som antingen var varandras motsvarigheter inom en bransch eller 

butiker specialiserade på en demografisk målgrupp. Dock var vi tvungna att tänka om, då de 

utvalda butikerna inte ville ställa upp. Ett alternativ vi funderade på var att söka respondenter 

i närliggande städer, men vi beslutade oss för att begränsa oss till Katrineholm, så att 

respondenterna hade samma villkor och situationer.  

 

När det gäller att välja ut enheter till den kvantitativa metoden så är en av fördelarna att man 

kan undersöka ett stort antal enheter. I detta fall är vi intresserade av att undersöka all 

personal i alla de fyra butikerna vi valt. Med anledning av detta så behöver vi inte göra något 

ytterligare urval än det vi redan gjort i samband med att vi gjorde urvalet av butikerna.
92

  

3.6 Utvärdering av analys 

Efter varje intervju med butikscheferna skrev vi direkt ner intervjun, detta för att få en så 

grundlig och detaljerad beskrivning av intervjun som möjligt.
93

 När alla intervjuer med 

butikscheferna var nerskrivna och sammanställningen av personalenkäterna var gjorda 

försökte vi systematisera och kategorisera våra data och på så vis sålla och förenkla 

informationen.
94

 Därefter var det lättare för oss att försöka tolka intervjuerna, leta efter 

orsaker och försöka att hitta likheter och skillnader i vårt insamlade datamaterial.
95

 För att inte 

förhindra att vi utelämnade information som kunde vara relevant i vår undersökning har vi 

försökt att hålla analysen av vårt material så öppet som möjligt i början för att senare gradvis 

snäva in.
96

  

 

Genom den kvantitativa metoden som vi använde oss av när det gällde att få in personliga 

uppgifter på de anställda har vi försökt att hitta de typiska svaren. Därefter sökte vi efter om 

två variabler samvarierar.
97

 För att ytterliggare tydliggöra den informationen vi vill lyfta fram 

har vi gjort stapeldiagram.
98
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3.7 Utvärdering av slutsatser 

För att kritisk bedöma giltigheten och tillförlitligheten i vår undersökning har vi ställt oss 

följande frågor; Har vi fått svar på det vi ville undersöka? Kan de svar vi fått även användas 

på andra som inte har ingått i vår undersökning? Och slutligen kan vi lita på de svar som vi 

fått in?
99

 Ämnet vi valt att undersöka tror vi kan uppfattas som lite känsligt och vi tror inte 

heller att någon av butikscheferna vill att de själva eller sin organisation ska uppfattas som att 

de diskriminerar vissa grupper. Så när vi granskar de svar vi fått så är vi medvetna om att våra 

uppgiftslämnare, i detta fall, butikscheferna, kan ha haft anledning till att ljuga om sina svar 

för att själva framstå som mer vidsynta än de verkligen är.
100

 Genom att vi både har 

genomfört intervjuer och undersökt hur personalsammansättningen är i de olika butikerna kan 

vi jämföra svaren som butikschefen uppgav med om detta speglar verkligheten och på så vis 

lättare kontrollera om uppgiftslämnaren har berättat sanning eller inte. Har butikschefen 

lämnat sanningsenliga svar borde dessa svar även synas på hur sammansättningen av personal 

ser ut i butiken.
101

  

 

Med anledning av att vi inte valt att undersöka mer än fyra butiker i två olika branscher så har 

vi svårt att kunna generalisera vår undersökning till att omfatta även andra butiker.
102

 Så trots 

att våra respondenter har svarat lika på flera frågor så kan vi bara argumentera för att detta 

skulle kunna stämma överens på fler butiker än de vi undersökt men vi kan inte bevisa 

detta.
103

 Vi är medvetna om vi genom våra intervjuer har påverkat och blivit påverkade av den 

vi intervjuat. Vilka kläder vi har haft på oss vid intervjutillfället och hur vi själva har agerat 

kan också ha påverkat intervjuerna.
104

 För att minimera denna effekt har vi valt att dela på 

frågorna så att en av oss ställde samma frågor till alla butikscheferna. Vi valde också att ha 

liknade kläder på oss vid varje tillfälle samt försökte att uppträda likadant vid varje 

intervjutillfälle.  

 

När det gäller den insamlade informationen på personalen så har vi även här försökt att 

kritiskt granska våra svar genom att ställa oss samma frågor som vi gjorde när vi granskade 

svaren vi fått av butikscheferna. Genom att vi ställt enkla frågor och hela tiden har tänkt att 
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frågorna ska vara ett komplement till intervjuunderlaget så har vi använt oss av olika 

mätmetoder för samma sak vilket gör att vi lättare kan pröva den interna validiteten.
105

 

Genom att vi samlat in uppgifter om samtliga anställda i butikerna har vi inte haft något 

bortfall av enheter som gjort att undersökningen blir felaktig.
106

 När vi utformade frågorna 

försökte vi att inte ställa ledande frågor och heller inte ställa några oklara frågor.
107

 Vi har 

genom att utformat frågorna på detta sätt försökt att få uppgiftslämnaren att svara så 

sanningsenligt som möjligt och hoppas på att inte frågorna kan tolkas på fel sätt så att vi med 

anledning av detta fått en felfrekvens i vårt material.
108

 Slutligen vill vi även tillägga att vi 

kanske inte har använt all information vi fått in fullt ut eller tolkat två samband rätt på grund 

av att vi inte riktigt behärskar analystekniken av kvantitativa metoden.
109

 

3.8 Metodkritik 

Vi är medvetna om att i de båda metoderna vi har använt i vår undersökning finns det problem 

i samband med urvalet av uppgiftslämnare, insamlingen av data och med giltighet och 

tillförlitlighet. Alla undersökningar tolkas av den som gjort undersökningen och genom 

tolkningsprocessen kan det uppstå tolkningsproblem.
110

 När vi fick in våra svar från 

respondenterna så började vi jämföra de olika svaren från våra uppgiftslämnare. Men för att 

svaren ska vara jämförbara med varandra så måste vi ha använt oss av ett sannolikhetsurval, 

det vill säga att uppgiftslämnarna ska vara lika varandra.
111

 Trots att vi har försökt att välja 

butiker som vi tror är jämförbara med varandra så är vi medvetna om att det är stor risk att vi 

förbiser en del viktiga egenskaper där butikerna inte nödvändigtvis är jämförbara.
112

 Inför 

valet av teori är vi medvetna om att dessa kan ha gjorts implicit, det vill säga att vi valt teori 

utifrån vår egen speciella uppfattning av vad vi anser har varit relevant för uppsatsen. Valen 

har troligtvis gjorts omedvetet, då våra uppfattningar inte är uttalade för andra eller för oss 

själva.
113

 Vidare kan vi ha dragit slutsatser som vi egentligen inte har underlag för med 

anledning av att vi har uppgifter från två olika nivåer i butikerna, butikscheferna och de 

anställda.
114
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Genom att vi under hela processen försökt vara medvetna om de risker och problem som finns 

kring uppgiftslämnaren, val av metod, insamlade av data, tolkning av resultat och analys, så 

hoppas vi att vi har förhindrat några av de vanligaste problemen och riskerna. Vi hade en 

uppfattning om att det skulle ha stor roll vilka butiker vi valde att ha som respondenter, men 

efter att ha genomfört och sammanställt våra intervjuer tror vi inte att det hade haft så stor 

betydelse vilka butiker vi använt oss av. Anledningen till att vi anser detta är att vi tror att 

butikschefernas egna uppfattningar och inställningar till vilken personalstyrka man vill ha är 

väldigt individuell och har egentligen ingenting med vilken bransch butikscheferna är 

verksamma inom. Det vi tror kan ha betydelse är hur stort företaget är och hur många 

anställda som finns i butiken samt om företaget uttalat strävar efter att ha en mångfald bland 

sin personalstyrka.    

3.9 Val av litteratur  

Vi har sökt litteratur i flera omgångar under arbetets gång, detta för att vi har ändrat vår 

problemformulering så att denna har smalnat av och då vi insett att vi behövt komplettera den 

teoretiska referensramen.
115

 

 

De metoder vi valt att använda oss av när vi sökt efter litteratur är kedjesökning och 

systematisk sökning. Kedjesökning innebär att vi har utgått från rapporter inom samma 

ämnesområde, för att på så vis se vilka böcker och författare som har använts och med hjälp 

av dessa referenser leta vidare efter litteratur.
116

 Litteratursökandet har till stor del skett efter 

den systematiska metoden. För att söka efter litteratur har vi använt Internet, bibliotekets 

kataloger och Högskolan i Skövdes bibliotek över uppsatser och artiklar. Med hjälp utav 

ämnesord, rubriker, författare eller dylikt har vi försökt få tag i litteratur. Genom det här 

tillvägagångssättet fick vi tag i ett stort urval av lämplig litteratur, som vi noga utvärderade 

ifall de var användbara eller inte.
117

 För att få mer exakta träffar har vi använt oss av sökord. 

Några av de sökord vi har använt oss av är olikheter, mångfald, demografiska egenskaper, alla 

i kombination med varandra och tillsammans med orden arbetslivet, fördelar, nackdelar och 

risker.
118

 I och med att vi har valt att begränsa oss till dessa ord är vi medvetna om att 

uppsatsens perspektiv och förståelse av ämnet har påverkas. Anledningen till att vi uppger 

våra val av sökord är för att visa upp vår syn på materialet och ur vilket perspektiv vi ville 
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undersöka vår problemformulering.
119

 I samband med sökningen har vi även försökt att hitta 

artiklar inom ämnet. Fördelen med artiklar jämfört med böcker är att de oftast är mer aktuella. 

Men trots att vi har tagit hjälp av både bibliotekspersonal och fått rekommendationer från en 

lärare i vårt sökande av artiklar har vi dessvärre bara hittat en artikel från 2004 och en artikel 

från 2010 som vi har kunnat använda. Vår förhoppning är att vi trots denna brist lyckats hitta 

relevant litteratur, som har hjälpt oss att besvara vår problemformulering.
120

  

 

Vi har uteslutit all litteratur som tar upp mångfald internationellt och endast inriktat oss på 

litteratur som kan appliceras på svenska förhållanden.
121

 Åldern på litteraturen vi valt att 

använda, sträcker sig från 1993 till 2010. En del av vår litteratur är således lite äldre men trots 

detta anser vi att de teorier som vi valt att tagit med fortfarande är aktuella.
122
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4 Presentation av de butiker som har ingått i vår undersökning 

Nedan presenterar de fyra butiker som vi haft som respondenter i vår undersökning samt fakta 

om butikscheferna.  

4.1 Expert 

Experts affärsidé är att erbjuda sina kunder lösningar inom ljud, bild, foto, telefoni, vitvaror, 

små el och data. Expert är en butikskedja med 195 butiker över hela Sverige och är en av de 

största aktörerna inom hemelektronik i Sverige. De säljer noga utvalda produkter inom 

hemelektronik och deras utmärkande drag är personlig service, specialistkompetens och 

centralt benägna butiklägen.
 123

 

 

I butiken i Katrineholm arbetar butikschef Tomas Johansson, han driver butiken som ett 

franchising företag. År 2005 tog han över Expert och har sedan dess arbetat som butikschef. 

Butikschefen har arbetat inom detaljhandeln sedan 1995. Hans formella utbildning är 

gymnasium utbildning. 

4.2 Dea Axelssons 

Dea Axelssons affärsidé är att sälja kläder till kvinnor i alla åldrar med betoning på 30 år och 

uppåt. I butikerna ska det finnas ett brett sortiment med hög modegrad och bra kvalitet till rätt 

pris. Det kunderna kan förvänta sig av Dea Axelssons medarbetare är en hög servicenivå och 

en bred kompetens.
124

 Dea Axelssons har 22 stycken butiker i Mellansverige.  

 

Vi har intervjuat Louise Magnusson, butikschef på Dea Axelssons, som berättar att hon har 

arbetat inom detaljhandeln i nio år. Louise började som butikschef hos Dea Axelssons för nio 

år sedan, innan dess arbetade hon som förskolelärare. De formella utbildningar hon har är 

förskolelärarutbildning, samt kurser inom företagsekonomi och marknadsföring på högskola.  

4.3 JC Jeans & Clothes  

JC Jeans & Clothes butikskoncept står för en ung livsstil. JC: s sortiment är jeans och kläder 

som passar till jeans.
125

 JC: s affärsidé är att de älskar och lever i jeans. Retail and Brands 

äger hälften av butikerna och den andra halvan är franchise ägda.
126
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Butikschefen Birgitta Wilsson-Druce är franchiseföretagare för JC butiken i Katrineholm och 

har varit det sedan 1983. Hon har arbetat inom detaljhandeln i ungefär 35 år. Hennes formella 

utbildningar är grundskola och dekoratörsutbildning. Genom JC har hon också fått 

utbildningar om exempelvis affärsmannaskap och köpmannaskap. 

4.4 Dialect 

Dialect är en franchisekedja. Totalt har företaget 80 butiker i Sverige. Dialect säljer anpassade 

IT- och kommunikationslösningar till företag och myndigheter. Dialect: s affärsidé är att sälja 

helhetslösningar, det vill säga att deras ambition är att kunden endast ska behöva vända sig till 

ett ställe med alla tekniska problem.
127

 

 

Gunnar Skagerlind har arbetat inom detaljhandeln sedan 1988. Han har arbetat som butikschef 

i butiken i Katrineholm sedan 1994. Han har arbetat både som ledare inom annan bransch och 

som butikschef i annan butik. Han har flera formella utbildningar bakom sig, bland annat 

trädgårdskola och kurser i teknik. 

4.5 Personalen i butikerna 

Tjänstgöringsgraden var varierande från under 10 timmar upp till 40 timmar per vecka. Detta 

på grund av att butikerna hade personal som endast arbetade varannan helg och vissa hade 

färre anställda på fler arbetstimmar. 

 

Tre av butiker erbjuder sin personal utbildning genom arbetet. Av samtliga anställda är det 

endast tre som innehar en annan befattning än butiksbiträde. Två av dem var 

avdelningsansvariga och en var kommunikatör. All personal i de fyra butikerna har svensk 

nationalitet.  
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Det var endast en av de fyra butikerna som hade en blandad personalstyrka, när det gällde 

kön. I den butiken arbetade en man och en kvinna utöver butikschefen, medan personalen i de 

andra butikerna bestod av antingen män eller kvinnor, se diagram 1. 

 

 

Diagram 1: Fördelning av kön i respektive butik 

 

Fem av de anställda var mellan 21-30 år gamla och detta var den åldersgrupp som hamnade i 

majoritet. I en av butikerna så var personalen äldre och alla utom en var mellan 41 år och över 

60 år. I tre av de fyra butikerna så fanns det ingen spridning av personalens ålder, utan de var 

alla i samma åldersgrupp, se diagram 2. 

 

 

Diagram 2: Åldersfördelningen i respektive butik 
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Anställningsåren för de anställda varierade kraftigt, med allt från 1-3 år upp till mer än 12 år, 

se diagram 3. 

 

 

Diagram 3:Anställningsår i nuvarrnade butik för respektive butik 

 

Majoriteten av personalen i butikerna har gymnasialutbildning. Nästan lika många har 

grundskoleutbildning. Endast två av de tolv anställda har eftergymnasial utbildning och en har 

annan utbildning. Två av butikerna har ingen variation i utbildningsnivå bland sin personal, 

vilket de andra två butikerna har, se diagram 4. 

 

 

Diagram 4: Utbildningsnivå i respektive butik 
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5 Resultat och analys 

Detta avsnitt innehåller en sammanvävning av empiri och analys som har sin utgångspunkt 

från våra intervjuer. Vi kommer att beskriva vad som framkommit under intervjuerna samt 

jämföra, dra paralleller och se skillnader och likheter mellan butikerna och från den teorin 

som vi tidigare har presenterat. 

5.1 Uppfattning och värdegrund om mångfald 

Samtliga butikschefer anser att en mångkulturell organisation kännetecknas av att företaget 

har en stor variation av olika demografiska egenskaper bland sin personal. De egenskaper som 

nämndes var ålder, kön och etnisk ursprung.
128

 De två butikerna där det finns minst variation 

bland personalen säger de båda butikschefer att de liknar sin personal vid ett fotbollslag, där 

alla är unika och har sin specifika roll. De poängterar att det är samarbetet mellan personalen 

som är det viktigaste, oavsett vilka demografiska egenskaper som personalen har.
129

  

Anledningen till att vi tror att just dessa två butikschefer liknar sin personal vid fotbollslag är 

att i ett fotbollslag har alla ett gemensamt intresse och mål, trots att man har olika positioner.  

Detta kan liknas vid att alla vet sin position och vilka förväntningar som finns på varje 

individ. Det finns inte utrymme för så mycket kreativitet och laget måste anpassa sig under 

spelets gång. Butikscheferna påpekade hur viktigt det var att alla kunde anpassa sig till 

varandra och hade liknande strategier för att ta sig till målen. En annan aspekt kan vara att 

butikscheferna hellre vill uppfattas som coacher än som ledare.  

 

Värdegrunden i ett företag kan användas som riktlinjer för ett skapa en tydlig och klar syn på 

hur företaget kan arbeta med att skapa och stödja klimatet på arbetsplatsen.
130

 Två av 

butikscheferna uppgav att det fanns en tydlig värdegrund i företaget, där riktlinjerna var att 

företagen skulle sträva efter att skapa en blandning bland sin personal gällande etnisk 

ursprung, kön och ålder. I en av dessa butiker fanns ingen variation alls, medan det i den 

andra butiken fanns en variation av åldrar.
131

 De andra två butikerna uppgav att det inte hade 

någon värdegrund i företaget. I en av dessa butikers personalsammansättning fanns både 

variation i ålder och kön, medan det i den andra butiken inte fanns någon variation alls.   
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Att det inte fanns så stora variationer kan bero på att Katrineholm är en liten stad och att 

butikerna i undersökningen inte är så stora och därmed inte har möjlighet att ha så mycket 

personal. Samtidigt kan man diskutera om det inte blir ännu viktigare att ha så stor variation 

som möjligt bland de få i personalen som man har? Varför är butikernas personal så pass 

homogena som de är? Vilka fördelar och nackdelar anser butikscheferna att det finns med att 

ha stor variation bland sin personal? 

5.2 Fördelar och nackdelar med mångfald 

Samtliga butikschefer uppger att den främsta anledningen till att ha en stor variation med 

demografiska egenskaper bland sin personal var att man kunde tillgodose alla kunderna och 

deras önskemål.
132

  

 

”Kunderna handlar gärna av en säljare som liknar sig själv och har man säljare med olika 

demografiska egenskaper så kan man lättare nå ut till alla kunder.”
133

 

 

Två av butikscheferna ansåg att mångfalden ökade butikens lönsamhet genom att säljaren som 

liknade kunden lättare kunde förstå kunden och dennes behov och önskemål.
134

 Den ena 

butikschefen pratade mycket om fördelen med att ha både manliga och kvinnliga medarbetare 

och den andra butikschefen pratade om fördelarna med att ha stor åldersvariation bland sin 

personal. Det intressanta är att respektive resonemang speglas i respektive butikschef egen 

personalstyrka. I tre av butikerna arbetade antingen bara kvinnor eller bara män och det var 

endast i en butik som personalen bestod av både kvinnor och män. Den främsta fördelen 

butikschefen såg med att ha en blandning mellan kvinnor och män vara att personalen lättare 

kunde spegla kunden och att man därmed kunde anpassa säljaren till varje kunds specifika 

önskemål.
135

  I de andra tre butikerna där det arbetade antingen bara kvinnor eller bara män, 

ansåg en av butikscheferna att denne varken kunde se fördelar eller nackdelar med en 

blandning mellan kvinnor och män. En butikschef uppgav att fördelen med blandad personal 

var att arbetsklimatet blev bättre, med anledning av att man kan lära av varandra och lära sig 

att se saker ur olika perspektiv.
136
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”En blandad grupp mår bättre”
137

 

 

Kunder vill bli bemötta av säljare som liknar de själva när de ska handla, vilket skapar ett 

förtroende och en förståelse mellan kund och säljare.
138

 I de butiker där det var en homogen 

arbetsstyrka ansåg butikscheferna att deras säljare kompletterade varandra genom att inneha 

olika personligheter. Vid vidareutveckling av detta menade butikschefen på att dennes 

personal hade stor och speciell kunskap om butikens produkter. Ingen av dessa butikschefer 

ansåg att det var någon nackdel med att ha en homogen personalstyrka då det gäller att möta 

olika kunder och deras behov.
139

 Vår uppfattning är att genom att inte ha en variation av 

demografiska egenskaper bland sin personal, tror vi att dessa butiker har det svårare att 

bemöta kunderna, då säljarna bara speglar ett fåtal kunder.
140  

 

Genom att blanda olika demografiska egenskaper bland personalen kan företaget skapa 

tillväxt och göra så att man blir mer öppen för olika lösningar och därmed öka kreativiteten 

och innovationen.
141

 Att personalen liknar varandra allt för mycket kan störa och förhindra att 

företaget förändras och utvecklas.
142

 En intressant tanke är att de butiker med den mest 

homogena personalstyrkan, också var de som hade minst med personal. Ena butiken uppgav 

att de minskat personalstyrkan med en person. Detta får oss att fundera på om det finns ett 

samband mellan minskningen av personalen och att butiken har en homogen personalstyrka 

eller om det finns en annan anledning till minskningen. 

 

Ingen av butikscheferna kunde se något hinder med att ha en heterogen arbetsstyrka. Ingen 

ansåg heller att det var en större risk att det skulle uppstå mer oenigheter bland personalen på 

grund av att det fanns många personer med varierande demografiska egenskaper.
143

  

 

”Uppstår det oenigheter i arbetsgruppen så tror jag inte att det är på grund av att man har 

mångfald i arbetsgruppen utan snarare att det handlar om personer som har svårt att 

samarbeta.”
144
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Två av butikscheferna, båda män, ansåg att det var svårare att arbeta med kvinnor på grund av 

att de uppfattade att dessa hade större problem med att ta kritik. Enligt teorierna så tänker 

kvinnor och män olika, vilket kan vara anledningen till att det uppstår missförstånd och att 

man tolkar olika saker på olika sätt.
145

 Två av butikscheferna poängterade att de trodde att ju 

mer variationer av demografiska egenskaper man har bland sin personal desto viktigare blir 

ledarskapet, med anledning av att man måste vara extra lyhörd för olikheter och vad detta 

innebär. 

5.3 Ledarens roll i en heterogen arbetsgrupp 

Två av butikscheferna trodde inte att deras roll som ledare påverkades nämnvärt av att vara 

ledare i en mångfaldsorganisation medan två av butikscheferna ansåg att deras roll som ledare 

i en mångfaldsorganisation krävde mer av dem som ledare. De butikschefer som inte trodde 

att deras roll påverkades nämnvärt var de butikerna där personalstyrkan var homogen och inga 

olikheter förekom.
146

 Det får oss att fundera över hur dessa butikschefer kan vara så säkra på 

att det inte kräver mer av dem som ledare, när de själva inte arbetar med heterogena 

arbetsgrupper eller har någon större erfarenhet av mångfaldsarbete. De butikschefer som har 

en homogen personalstyrka var även de två som ansåg sig besitta kompetens och kunskap för 

att klara av att leda i en mångfaldsorganisation. De butikschefer som ansåg att deras roll blev 

mer krävande var de butikschefer som hade mest olikheter bland sin personal och som 

arbetade mest med att skapa mångfald av demografiska egenskaper bland sin personal. 

Samtidigt är det dessa två chefer som också uttrycker sin osäkerhet ifall de har den kunskap 

som krävs för att arbeta ännu mer med mångfald i sina butiker. En annan aspekt som är 

intressant i sammanhanget är att de som inte anser sig ha den kunskap som krävs är de 

butikschefer som innehar eftergymnasial utbildning. Både dessa butikschefer tror att om de 

får möjlighet att lära sig mer om olika demografiska egenskaper så är de övertygande om att 

de kommer att klara av att arbeta i en sådan organisation. Medan de andra två butikscheferna 

med gymnasialutbildning tror sig klara av att arbeta som ledare i en mångfaldsorganisation 

utan att behöva tillförskaffa sig ytterliggare kunskaper. 

 

I de två butiker där det inte fanns en heterogen personalstyrka hade de anställda ganska många 

likheter med butikschefen själv gällande kön, utbildning och ursprung. I en butik är även 
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åldern ungefär den samma som butikschefens. Varför denna personalsammansättning valts 

uppger butikschefen beror på att man ser till de personliga egenskaperna och den sociala 

kompetensen istället för att fokusera på att skapa olikhet i butiken. I en av butikerna uppger 

man att man har försökt att ha en anställd av annat kön men att detta inte har fungerat. Det 

intressanta är att det var i dessa två butiker som butikscheferna inte ansåg att det krävdes mer 

av ledaren för att skapa en heterogen arbetsstyrka. Samtidigt funderar vi på om dessa ledare 

inte har fallit för frestelsen att anställa personal som liknar de själva, för att på så vis undvika 

oenigheter. Båda dessa butikschefer trycker mycket på att de demografiska egenskaperna inte 

har någon roll utan att man hellre ser till att personalen har social kompetens och bra 

personliga egenskaper. För att klara av att ha mångfald bland sin personal så behöver ledaren 

rannsaka sig själv om vilka värderingar, fördomar och attityder det finns bland sin personal 

och själv vara tillåtande och tillvarata olikheter.
147

 De båda butikerna har endast två anställda, 

och det man kan fundera på är om det finns något samband mellan färre antal personal, 

personlighet och social kompetens. Spelar personligheten större roll då, precis som 

butikscheferna säger, för att gruppen som helhet ska kunna fungera? Eller är det så att 

butikscheferna verkligen skulle behöva arbeta med att försöka skapa olikheter när de är så få 

anställda, för att på så vis kunna få fler infallsvinklar?
148

  

 

Tre av butikscheferna trodde att den demografiska egenskapen som kräver mest av ledaren är 

att ha personal med annat etniskt ursprung än svensk. Detta för att det kan uppstå 

språkproblem och att man lättare missförstår varandra. Även att det finns kulturella skillnader 

och att saker kan uppfattas på ett annorlunda sätt tror butikscheferna kan skapa problem.   

 

Samtliga butikschefer tar upp olika egenskaper som de tror är viktiga att ha om man arbetar 

som ledare i en butik som är rik på demografiska olikheter. Några av dessa egenskaper är 

lyhördhet, kunna ge och ta kritik, vara konsekvent och att vara öppen.
149

   

 

”Ett bra ledarskap är när en ledare kan knyta ihop alla individer att arbeta mot ett 

gemensamt mål.”
150
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För att kunna arbeta mot ett gemensamt mål måste man ta tillvara på olika individers olikheter 

och som ledare behöver man rannsaka sig själv om sina egna uppfattningar om demografiska 

egenskaper och vilken påverkan dessa har på butiken.
151

 

5.4 Uppfattningen om demografiska egenskaper och dess påverkan på 

butiken 

En av butikscheferna talade om att det ibland uppstår problem mellan personalen och kunder 

med utländsk bakgrund. Som exempel på detta problem uppger butikschefen att olika 

garantier kan skapa missförstånd och att personalen tycker att det är svårt att förklara vad en 

försäkring kan täcka vid en eventuell skada. En av butikscheferna var rädd att om han 

skaffade personal med annan etnisk bakgrund än svensk, trodde denne att det skulle uppstå 

problem för säljaren att vara professionell. Butikschefen har en uppfattning om att kunder 

med utländsk bakgrund oftare vill bli ”kompis” med försäljaren och därför skulle det 

försvåras för säljaren att vara professionell.
152

 Vi tror att detta i sin tur kan resultera i att det 

krävs mer av ledaren för att skapa motiverade och professionella säljare som tar ansvar för sin 

arbetsroll och inte tillåter att kunder vill bli ”kompis” med dem.  

 

Två av butikerna tog upp att om de hade personal med annat etnisk bakgrund än svensk eller 

bättre kände till olika religioner så tror de att de bättre skulle kunna möta sina kunder med 

utländsk bakgrund, genom att till exempel ha kampanjer som riktas mot människor med 

utländsk bakgrund.
153

 Men ingen av butikerna hade någon personal med utländsk härkomst 

och det var heller ingen i butikerna som i dagsläget besatt några djupare kunskaper angående 

andra religioner eller deras värderingar. 

 

Gällande frågan om yngre och äldres arbetsprestation så fick vi mycket varierande svar. Två 

av butikscheferna ansåg att de yngre kunde vara lite slöa och loja i sin arbetsprestation.
154

 

Medan två butikschefer ansåg att det inte fanns något samband mellan arbetsprestation och 

ålder, utan att det istället handlade om motivation, lust och intresse. Det intressanta är att en 

av de butiker som svarade att åldern inte hade någon påverkan på arbetsprestationen, inte har 

någon äldre i sin personalstyrka och har heller inte haft det. Butikschefen hade heller inte för 

avsikt att anställa någon som var äldre om det blev aktuellt med nyanställningar. På grund av 
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detta tror vi att butikschefen inte svarade sanningsenligt utan visst hade en uppfattning om 

yngre och äldres arbetsprestation och motivation, men valde att behålla det för sig själv. Den 

andra butikschefen som svarade att arbetsprestationen inte hade med ålder att göra, har en 

variation av äldre och yngre personal med en majoritet av äldre. Butikschefen uppger också 

att när kedjan öppnar en ny butik så försöker de att anställa två som är mellan 20-30 år, två 

som är mellan 30-40 år och två som är mellan 40-50 år. Att kedjan medvetet arbetar med att 

skapa en balans i ålderstrukturen gör att företaget har lättare att rekrytera och behålla personal 

i alla åldersgrupper.
155

 Genom att medvetet arbeta med åldersbalans tror butikschefen att de 

anställda trivs bättre och att alla tillåts att utvecklas oavsett ålder.
156

 Kanske är detta en av 

anledningarna till att denna butik har låg personalomsättning och en relativt hög åldersstruktur 

bland sina anställda, samt att butikschefen inte upplever någon skillnad på de äldres 

arbetsprestation utan butikschefen anser att det är motivationen som styr. 

5.5 Anpassningar 

Men om butikschefen medvetet väljer att ha personal med olika demografiska egenskaper 

innebär då detta att butikschefen behöver göra mer anpassningar efter sin personals 

önskemål? 

 

Samtliga butikschefer talar om att de försöker att anpassa schemat så gott det går för att 

personalen lättare ska kunna få ihop sina privata angelägenheter. De butikschefer som hade de 

mest heterogena personalstyrkorna var de som uppgav att de inte anpassade schemat allt för 

mycket utan istället försökte att vara rättvisa. Till exempel så uppgav en av butikscheferna att 

man inte tar någon hänsyn till att den anställde har barn på dagis och därför vill sluta tidigare 

för att barnen inte ska vara på dagis så länge. De två butikschefer som har den mest homogena 

personalstyrkan uppgav att de försökte att anpassa schemat så mycket som möjligt så att deras 

personal inte skulle bli irriterade och att arbetsprestationen därmed kan försämras.
157

 Att man 

gör mest anpassningar i butikerna med framförallt homogen personalstryka, tror vi kan bero 

på att ju färre man är i personalen desto mer sårbart blir det om någon låter sin irritation gå ut 

över arbetsprestationen. En annan aspekt är att i dessa två butiker uttrycker butikscheferna att 

denne är mer ”kompis” med sina anställda, vilket troligtvis medför att det blir svårare att sätta 
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gränser eller kan det vara så att man i en homogen arbetsgrupp har mer förståelse för 

varandra? 

5.6 Behov av mångfald och det fortsatta arbetet med mångfald 

Alla butikscheferna var nöjda med sin personal men tre av dem uppgav att om de skulle 

nyanställa skulle de tänka på att försöka anställa någon som kompletterade den redan 

befintliga personalen. Den främsta anledningen till att man önskade sig en större variation var 

att bättre kunna spegla kunderna. Endast en av butikscheferna uppgav att ett av skälen till att 

ha variation i arbetsgruppen var att detta skapade en mer kreativ arbetsmiljö.
158

 Detta var 

också den enda av butikscheferna som uttryckte att vid nyanställning så önskade man gärna 

en person med utländsk härkomst. Att endast en av butikscheferna var öppen för att anställa 

personal med annat etniskt ursprung än svensk tror vi kan bero på att det finns en rädsla, 

osäkerhet och/eller fördomar när det gäller att anställa någon som man kanske inte vet så 

mycket om.
159

 

 

När vi pratar etniska ursprung nämner alla butikschefer att detta är viktigt för detaljhandeln att 

satsa på för att kunna möta denna växande kundgrupp och kunna möta dessa på ett bra och 

professionellt sätt. Men det är bara en av butikscheferna som anser att detta gäller i sin egen 

butik. De andra tre butikscheferna menar på att de i sin bransch inte behöver anpassa sin 

butik.
160

 Varför man resonerar på detta vis kan vi inte riktigt förstå, alla butikerna har ju 

kunder med utländsk härkomst och troligen skulle de tjäna på att göra anpassningar till dessa 

kunder. 

 

Ingen av butikscheferna ansåg att deras säljare behöver någon formell utbildning utan att det 

viktigaste var ett genuint intresse och vilket kundbemötande säljaren hade. Detta återspeglas 

också när man ser till vilken utbildningsnivå de anställda har. De två butikscheferna som 

själva hade eftergymnasial utbildning var de två som var mest positiva till att deras säljare 

hade formell utbildning och ansåg att detta var ett plus vid nyanställning.
161

      

 

Vid nyanställning tror ingen av butikerna att de skulle anställa någon som var äldre. En av 

butikscheferna uppgav att detta berodde på att den befintliga personalen var äldre och man 
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vill ha in lite yngre personal för att på så vis kunna skapa variation i personalgruppen och 

kunna ta tillvara på kreativiteten.
162

 En butikschef betonade att det kanske skulle kunna tänka 

sig att anställa någon äldre, men då skulle denne behöva ha ett genuint intresse för produkten 

och ha en bra personlighet. De två andra butikscheferna var de som har den mest homogena 

personalgruppen och det som är lite förvånade är att det är dessa två som framhållit att det är 

personligheten som har den största rollen vid sammansättningen av personal och inte de 

demografiska egenskaperna. Vilket gör att då borde inte ålder ha så stor betydelse. 

Butikscheferna säger således emot sig och man kan då diskutera trovärdigheten i deras 

tidigare uttalande.   

 

I de två butikerna där den mest homogen arbetsstyrkan fanns, uttryckte de båda 

butikscheferna att de inte delade in sin personal utefter likheter, utan man såg varje anställd 

som en egen individ. För att skapa nytänkande och kreativitet är en kombination av personal 

med olikheter bra, då dessa kan komplettera varandra.
163

 Med den uppfattning som de båda 

butikscheferna har, så tror vi att de i framtiden kan få problem med att konkurrera om 

kunderna och om att få den bästa arbetskraften med anledning av att de har svårare att anpassa 

och tillmötesgå både kunder och personal.
164

  

6 Slutsats och reflektioner 

Den frågeställning som uppsatsen utgår ifrån är huruvida butikerna kan och vill ha en 

heterogen personalstyrka utifrån demografiska egenskaper? Och även ta reda på om en 

blandning av demografiska egenskaper av personalen får konsekvenser, och i så fall vilka?  

 

Det fanns en viss vilja att ha en heterogen personalstyrka hos alla butikscheferna, men det 

kändes som om den viljan var större hos två av butikscheferna, vilket vi märkte då vi fick mer 

genuina svar från dessa två. Vi fick en känsla av att två av butikscheferna försökte svara ”rätt” 

på vissa frågor, för att på så vis framstå som bättre och mer positiva till mångfald.  

 

Vi tror att de butiker vi besökte kan ha en större variation bland demografiska egenskaper i 

sin personalstyrka, för att på så sätt lättare kunna spegla sin kundgrupp. Hur stor variation 

man kan ha beror på verksamhetens karaktär.  
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Då ingen av butikscheferna medvetet valt sin personal utifrån demografiska egenskaper, så 

kan det vara svårt att se vilka konsekvenser de olika valen ger.  De konsekvenser vi har 

upptäckt är att genom att inte ha några olikheter bland sin personal blir butikerna väldigt 

enkelspåriga och det finns en risk att det blir för familjärt. Åsikter och idéer blir allt för 

likartade på grund av att den lilla gemensamma gruppen liknar varandra. Det blir svårt att 

hitta nya tankesätt och möjligheter samtidigt som det blir svårare att hitta nya kunder, då man 

på grund av likheten i personalen kanske endast kan tillfredställa en viss sorts kund. En av 

konsekvenserna med att välja personal som är olika varandra, kan vara att det finns risk för att 

det uppstår oenigheter. Å andra sidan så kan olikheterna främja kreativitet och skapa en 

lärande miljö.  

 

Med anledning av att samtliga butiker ansåg att det var viktigt att kunna spegla sina kunder 

tror vi att det är viktigt att man som anställd och som butikschef försöker att skaffa sig mer 

kunskap om de demografiska egenskaper man inte representerar i sin butik. Detta för att man 

på så vis lättare ska kunna möta sina kunders behov och därmed anpassa butiken och 

sortimentet utefter detta. Vi tror inte att det är några problem för varken de anställda eller 

butikschefen att skaffa sig mer kunskap och erfarenhet om de demografiska egenskaperna. 

Det hade varit intressant att undersöka flera butiker och att de butikerna i så fall mer medvetet 

arbetat med att försöka skapa mångfald utifrån demografiska egenskaper bland sin personal. 

På så vis hade vi troligtvis kunnat fokusera mer på vilka fördelar respektive nackdelar 

butikscheferna anser att en heterogen personalstyrka medför och vilka konsekvenser de olika 

valen i respektive butik får. Vid en sådan undersökning hade det även varit intressant att 

undersöka den ekonomiska lönsamhetsaspekten. 

Tillsist så kan vi konstatera att det är enkelt att säga att man vill skapa en heterogen 

arbetsplats, men vi tror att det i verkligheten är svårt att genomföra.  
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 I 

Bilaga I 

 

Personalkort 

 

Hur gammal är du?  

 Under 20 år 

 21-30 år 

 31-40 år 

 41-50 år 

 51-60 år 

 Över 60 år 

 

Kön? 

 Man      

 Kvinna 

 

Vilken nationalitet har du?  

 Svensk 

 Annan, vilken______________________________________________________ 

 

Vilken/Vilka utbildningar har du? 

 Grundskola 

 Gymnasium 

 Eftergymnasial utbildning 

 Annan, vilken______________________________________________________ 

 

Erbjuds du utbildning genom arbetet? 

 Nej 

 Ja, i så fall vad _______________________________________________________ 

 

 

Hur många år har du arbetet inom detaljhandeln? 



 
  

 

 II 

 Under 1 år 

 1-3 år 

 4-7 år 

 8-12 år 

 Mer än 12 år 

 

Hur många år har du arbetat i denna butik? 

 Under 1 år 

 1-3 år 

 4-7 år 

 8-12 år 

 Mer än 12 år 

 

Vilken befattning innehar du? 

 Avdelningsansvarig 

 Butiksbiträde 

 Annat, vilken________________________________________________________ 

 

Vilken tjänstgöringsgrad arbetar du?  

 Under 10 timmar/vecka 

 10-15 timmar/vecka 

 16-20 timmar/vecka 

 21-25 timmar/vecka 

 26-30 timmar/vecka 

 31-35 timmar/vecka 

 36-40 timmar/vecka 

 

 

 



 
  

 

 III 

Bilaga II 

Intervjufrågor till butikscheferna 

 

Allmänna frågor 

1. Hur många år har du arbetat inom detaljhandeln? 

2. Hur många år har du arbetat som butikschef eller som ledare inom annan bransch? 

3. Hur många år har du arbetat som butikschef i denna butik? 

4. Vilka formella utbildningar har du? 

Vad är mångfald? 

5. Vad anser du kännetecknar en mångkulturell organisation?  

6. Vilken är företags värdegrund? 

7. Är företagets värdegrund angående mångfaldsarbete tydlig och känd av alla?  

Varför mångfald? 

8. Vilka fördelar ser du med mångfald på arbetsplatsen? (främjar kreativiteten och gör er 

mer vidsynta och förstående)  

9. Anser du att en arbetsgivare som arbetar med mångfald blir mer attraktiv som 

arbetsgivare? Om ja, varför? Om nej, varför inte? 

10. Tror du att mångfalden påverkar butikens lönsamhet och hur?  

Problem och möjligheter med mångfald 

11. Vad ser du för hinder och möjligheter med mångfald i din butik?  

12. Anser du att det blir mer oenigheter med mångfald i personalen? Om ja varför? Om 

nej, varför inte? Hur har dessa oenigheter uppstått och hur gick ni tillväga för att lösa 

dem?  

13. Har butiken behov av olikheter? Om ja på vilket sätt? Om nej varför inte? 

14. Anser du att mångfald är en viktig fråga att arbeta med?  

15. Strävar du efter att ha mångfald i din butik? Varför/varför inte? Om ja, vad har ni gjort 

i mångfaldsarbetet i er butik?  

16. Varför arbetar ni med mångfald? 



 
  

 

 IV 

17. På vilket sätt arbetar du med mångfald? 

Ledare i mångfald  

18. Hur anser du att din roll som ledare påverkas av mångfald? 

19. Anser du att ledarens roll blir mer komplicerad i och med mångfalden? I så fall på 

vilket sätt anser du att ledarens roll blir mer komplicerad? Om inte, varför inte? 

20. Vilka egenskaper anser du att en ledare behöver besitta för att ”klara av” att ha en 

heterogen personalstyrka?  

21. Känner du som ledare att du har tillräckligt med kunskap för att arbeta i en 

mångfaldsorganisation? 

Ålder 

22. Finns det löneskillnader i företaget mellan män och kvinnor? 

23. Upplever du att det är skillnad bland yngres och äldres arbetsinställning och 

arbetsprestation? I så fall på vilket sätt?  

Kön 

24. Finns det både män och kvinnor i din personalstyrka? Om ja, varför och vilka fördelar 

respektive nackdelar ser du med detta? Om nej, varför inte och vilka fördelar 

respektive nackdelar ser du med detta? 

Utbildning 

25. Har det någon betydelse för dig ifall din personal har några formella utbildningar eller 

inte? Varför, varför inte?  

Gemensamma demografiska egenskaper 

26. Har butiken gjort några anpassningar för personalens livssituation? I så fall vilka? 

(barn, sjukdom, fritidsintressen) 

 

27. Speglar olikheterna i butiken de olikheter som finns hos butikens kunder? På vilket 

sätt? Finns det en koppling mellan din personal och dina kunder? Har du medvetet 

anställt personal med olika demografiska egenskaper för att på så vis fånga upp flera 

kunder? Vilka och hur ser era kunder ut? 



 
  

 

 V 

28. Är du nöjd med sammansättningen av din personalstyrka? Om inte, hur skulle du vilja 

att den såg ut? 

29. Spelar de demografiska egenskaperna någon roll vid nyanställningar? Om jag, vilka? 

Om nej, varför inte? 

30. Hur ser du på din personal? Delar du in din personal utefter likheter eller ser du varje 

personal som en enskild individ, som har någonting gemensamt med alla andra i 

personalen? Tänker på att lyfta fram varje enskild individ i din personal, för att på så 

vis utnyttja de resurser varje person har?  

31. Vad ser du för fördelar respektive nackdelar med att ha personal med olika 

demografiska egenskaper i din butik?  

Övrigt 

32. Hur ser era planer ut för ert fortsatta mångfaldsarbete? 

33. Hur använder ni er av och genomför era mål? 

34. Är det någonting du anser att vi missat som vi borde ha tagit med? I så fall vad? 

 

 

 

 


