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Abstract 
 

Vi lever idag i en allt mer globaliserad värld, vilket bidragit till ett 

mångkulturellt samhälle. Dagens organisationer står i och med detta inför 

utmaningen att anpassa sig. Utmaningen med mångfald är, att trots 

skillnader, lyckas samarbeta. Genom samspel och god kommunikation 

formas människan in i den sociala miljön på arbetsplatsen. Denna studie 

undersöker medarbetarnas attityder till och upplevelse av sin 

organisations kulturella mångfaldsarbete. Undersökningen är en 

kvantitativ studie som utfördes med hjälp av enkäter. Studieobjektet är en 

specifik enhet inom en internationell organisation, som är starkt styrt av 

sina gemensamma värderingar. Huvudresultatet visar på hög trivsel och 

en positiv attityd till att arbeta med mångfald, att mångfaldsplanen 

upplevs som bra och att medarbetarna uppskattar att arbeta i 

mångkulturella team. 

Nyckelbegrepp: kulturell mångfald, kommunikation, attityd, mångfaldsarbete. 
 
 
Today we live in a more globalized world then ever before, which has 

lead to a multicultural society. Organizations today are now facing the 

challenge to adapt. The challenge with diversity is to cooperate despite 

our differences. Through interaction and good communication the 

individuals can adapt to the social environment in the organization. This 

study examines the employees’ attitudes towards and experience of their 

organization’s work with cultural diversity. The study is a quantitative 

survey that was conducted using questionnaires. The object of study is a 

specific unit within an international company, which is closely ruled by 

their common values. The main results shows high satisfaction at work 

and a positive attitude towards working with diversity, the diversity 

program is perceived as good and the employees enjoy working in 

multicultural teams. 

Key words: cultural diversity, communication, attitude, diversity program.
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1. Introduktion 
	  
	  

1.1 Inledning 
 

Hur får en stor organisation sina medarbetare att gå åt samma håll, sträva efter samma 

mål och anamma företagskulturen? Det är en fråga som är högaktuell i dagens 

mångkulturella samhälle. Människan förflyttar sig i dag över landsgränserna av olika 

anledningar. Den globalisering som pågår skapar efterfrågan på förståelse för varandras 

olikheter och likheter. Olika kulturer blandas och behovet av en samsyn på tillvaron 

ökar då människor med olika bakgrunder och kulturer ska enas i samhället.  

Organisationer har börjat ta tillvara på den kulturella mångfald som råder i 

samhället. Genom att integrera de bakgrunder och erfarenheter som den kulturella 

mångfalden bidrar med, ser organisationer att de blir starkare och mer hållbara i både 

organisationsstrukturen men också att det gynnar organisationen affärsmässigt.  

Mångfald är ett stort och komplext område, där kulturell mångfald är en del av 

området. Mycket av den forskning som finns om kulturell mångfald härstammar från 

det amerikanska samhället, där frågan varit aktuell länge. Det kan vara svårt att 

applicera den amerikanska forskningen direkt in i det svenska samhället, då dessa länder 

har olika förutsättningar och samhällstrukturer. Kultur handlar om de koder, värden och 

föreställningar som människor delar, och som de bearbetar och kommunicerar i sitt 

sociala handlande, men även på vilket sätt erfarenheter organiseras. Människan formas 

från födseln av både sitt genetiska arv och av miljön den växer upp och vistas i. Vad 

händer med människans värderingar och attityder när denne måste byta miljö och ställs 

inför en främmande kultur? Hur organisationer kan arbeta med kulturell mångfald för 

att stärka organisationen och få sina medarbetare att trivas samt utvecklas utefter sina 

förmågor är intressant att studera ut ifrån ett socialpsykologiskt perspektiv. 

Enligt Statistiska centralbyråns undersökning från 2010 hade då 11 % av Sveriges 

befolkning minst en förälder som är utrikes född, och 14 % av de som bor i Sverige är 

födda i annat land. Alltså har ca 25 % av alla som bor i Sverige en nära relation till en 

annan kultur än den svenska. (SCB, 2010).  
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 På grund av det mångkulturella samhället menar många organisationer att de 

behöver göra en anpassning av sin organisationsstruktur för att möta de kulturella 

olikheterna. Den anpassning som görs är inte alltid smärtfri, organisationerna behöver 

överväga både för- och nackdelar, som till exempel dra nytta av kulturella erfarenheter i 

förhållande till ekonomiska kostnader för organisationen. Anpassningen kan vara svår 

att genomföra på grund av rädsla och okunskap för det som är nytt och främmande. Den 

globala världen som existerar leder till att organisationer ser att de behöver öppna upp 

för den kulturella mångfalden och ta vara på dess erfarenhet och kunskap. I och med 

den ökade globaliseringen ser organisationerna att de behöver ta vara på de anställdas 

potential för att kunna möta den globala marknaden samt uppnå sina organisationsmål 

(Broomé, Carlson & Ohlsson, 2001).  

”Vi ser inte linsen genom vilken vi betraktar världen” (Benedict, 1934). Linsen, 

eller filtret som det går att se det som, styr hur människan tolkar den externa världen. 

Hur tolkningen sker är beroende av sammanhang och den kulturella omgivningen 

människan befinner sig i (Angelöw & Jonsson, 2000, s.120). Denna lins kan bidra till 

etnocentrism, människan ställer sin egen kultur i centrum och ser bort från det 

avvikande (Nilsson & Waldemarson, 2007, s.122).  

Att ha kunskap om andra kulturer, seder och bruk är viktigt för att kunna 

kommunicera på ett effektivt sätt, och det är ofta här det uppstår problem. Det måste 

finnas en vilja hos människan att möta den främmande kulturen, det finns en ömsesidig 

skyldighet hos de personer som står inför ett möte med en främmande kultur (Ehn & 

Löfgren, 2001). Om det finns en grundvilja hos individen att lära känna och närma sig 

den främmande kulturen så kommer de lättare att kunna leva i symbios med varandra.  

Sveriges politiska antagande vad gäller integration grundas på att om människan 

har ett arbete så finns en inkomst som skapar trygghet. Genom denna trygghet anammas 

det nya språket snabbare, förståelsen för varandra ökar och integrationen till det svenska 

samhället underlättas (regeringen.se, 2013). 

I dagens organisationer sker det olika möten varje dag av mångkulturella 

karaktärer, personer med olika kulturella bakgrunder arbetar sida vid sida. Dessa 

människor har med sig sina egna värderingar och synsätt in i dessa möten. För att få ett 

lyckat möte underlättar det om det finns en förståelse för andra kulturer, samt en 

ömsesidig respekt för varandras olikheter. Lewis (1996) menade att god kommunikation 
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kräver inte bara bra språkkunskaper utan även kunskaper om andras kulturer, seder och 

bruk. Kommunikation sker både på ett verbalt och icke-verbalt plan. Dock finns 

koppling mellan vårt eget språk och vår kognitiva uppfattning. Hur människan uttrycker 

sig med språket är en källa till hur denna skapar mening och tolkar olika upplevelser. 

Språket bestämmer vilken mening människan tillskriver olika händelser, beteende och 

fenomen. Därför kan samma händelse förklaras med olika ord, som har skilda betydelse, 

även att personerna såg eller upplevde precis samma sak (Lewis, 1996, s.20).  

 

1.2. Syfte och frågeställningar  
 

Syftet med studien är att utifrån ett socialpsykologiskt perspektiv undersöka 

medarbetarnas attityder till och upplevelse av sin organisations kulturella 

mångfaldsarbete. Mer konkret syftar studien till att undersöka om medarbetarna delar 

organisationens värderingar, om de har kunskap om organisationens mångfaldsarbete 

samt om de upplever en god psykosocial arbetsmiljö. Vidare ämnar vi undersöka om 

dessa faktorer har någon påverkan på medarbetarens inställning till mångfaldsarbete. 

 

Studiens frågeställningar: 

- Hur upplever medarbetaren organisationens kulturella mångfaldsstrategi? 

- Vilka attityder har medarbetarna till det kulturella mångfaldsarbetet? 

- Upplever medarbetarna att den kulturella mångfaldsplanen främjar kompetensen i 

organisationen? 

- Påverkar den kulturella mångfalden medarbetarens dagliga verksamhet? 

 

Utifrån dessa frågeställningar kommer följande hypoteser att testas;  

 

H1 - De personer som delar organisationens värderingar har även en positiv attityd till 

mångfaldsarbete. 

 

H2- De personer som anser sig ha kunskap om organisationens mångfaldsarbete har 

även en positiv attityd till mångfaldsarbete.  
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1.3. Disposition 
 

Studiens dispositionering lyder enligt följande;    

Kapitel 2 fokuserar på de teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för studien. 

Här förklaras begrepp och teorier för läsaren, ur ett socialpsykologiskt perspektiv för att 

kunna följa resonemanget. Vidare i kapitel 3 redovisas den tidigare forskning som 

studien tar avstamp i, här finns forskning inom mångfaldsområdet rörande ekonomisk 

lönsamhet, kompetens och grupper. I kapitel 4 redovisas hur studien avgränsats mot vad 

som tagits upp i föregående kapitel. Mångfaldsbegreppet är brett och stort, därför har 

det smalnats av till att fokusera på kulturell mångfald inom en specifik organisation. 

Vidare i kapitel 5 beskrivs metodvalet och tillvägagångssättet för enkätstudien, varför 

kvantitativmetod valdes och hur det bidrar till att uppfylla studiens syfte. Sedan följer 

kapitel 6, där presenteras det statistiska resultatet som svarar på studiens syfte och 

hypoteser. Avslutningsvis följer diskussion och slutsatser i kapitel 7. Här diskuteras 

resultaten som besvarar syftet, men också andra intressanta resultat som framkommit i 

studien.  

 

 

2. Teoretiska utgångspunkter 
 

De socialpsykologiska teorier och begrepp som ligger till grund för denna studie 

kommer här att presenteras.  

 

2.1. Symbolisk interaktionism   
 

Enligt Georg Herbert Mead (1934), som lade grunderna till vad som kommer att kallas 

för symbolisk interaktionism, är samhället ett spel som skapats utav människans 

interaktion och som synliggörs genom människors handlingar. Kärnan i denna teori är 

att människan interagerar med varandra i form av symboler, gester, minspel och ord. 



8	  
	  

Människan formar sitt sätt att tänka och känna utifrån samspel med andra. Via leken och 

medvetenheten om relationen till andra finner människan sina roller. Genom att förstå 

och tolka varandras agerande formas människan in i den sociala miljön. Människan 

speglar sig i andra för att själv forma sin identitet och sitt Själv. Mead menar att Självet 

har två delar, Jaget och Mig, där Jaget är den subjektiva delen av Självet och Mig är den 

objektiva delen. Jaget har utvecklats när samhällets normer och värderingar har blivit en 

del av människans sätt att tänka och agera. Mig är den sidan som blivit formad till att 

relatera och samarbeta med andra människor i samhället. Symbolisk interaktionism ser 

organisationer som samspel, där individer samarbetar med varandra. Genom samarbete 

och rollövertagning möjliggörs organisationsutveckling eftersom människan interagerar 

med andra och antar olika roller (Mead, 1934).   

Erving Goffman (1959) vidareutvecklade teorier om rolltänkandet på ett 

interaktionistiskt sätt. Goffman antog synen på samhället som en teaterscen där 

människan spelar olika roller, med olika positioner på främre och bakre scenen. Livet är 

en dramaturgi utan manus. Människan använder sig av olika roller, beroende på vilka 

situationer den befinner sig i. Varje situation har en främre och bakre scen. På den bakre 

scenen så finner människan Jaget. Det är en process där hon bygger upp sin identitet. 

När människan befinner sig på den främre scenen, försöker hon att styra informationen 

hon sänder ut, då informationen ligger till grund för vilket intryck andra får av 

människan. Detta sker genom både verbal och icke-verbal kommunikation (Goffman, 

1959).   

 

2.2. Social utbytesteori  
 

I det sociala samspel skapas relationer där människan, enligt Georg C. Homans 

utbytesteori (1950) , strävar efter att maximera sin egen vinning genom socialt utbyte. 

Thibaut & Kelley (1969) ger en förenklad beskrivning av denna teori. De förklarar den 

genom att beskriva att människan vill åt något värdefullt som någon annan har. När nya 

relationer skapas är det genom att part A erbjuder part B något som anses ha ett positivt 

utfall för B. Detta ökar sannolikheten att B erbjuder något som anses vara positivt utfall 
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för A. När A och B nu har ett utbyte av varandra kan det bidra till att attityderna mot 

varandra blir positiva och sannolikheten till en ökad kommunikation är då hög. När 

kommunikationen blir mer frekvent ökar också sannolikheten till positiva attityder mot 

varandra (Thibaut & Kelley, 1969).  

Peter M. Blau (1964) utvecklade Homans utbytesteori i riktning mot mer 

strukturella begrepp, då han ansåg att det uppstår mer komplexa strukturer i stora 

kollektiv och samhällen (Blau, 1964). Enligt Moe (1995) så diskuterar Blau utbyte 

utifrån relationer och situationer. Människan handlar strategiskt och medvetet för att nå 

sina mål. När dessa mål ska uppnås genom någon annan, uppstår en situation av en 

ekonomisk och marknadsmässig karaktär. Individen använder då olika mål och 

tillvägagångssätt med hänsyn till omgivningen. Människan kan få svårt i vissa 

situationer att bestämma värdet av varan, då allt inte går att mäta i pengar. 

Marknadsaspekten är att belöningen förlorar sin betydelse när förväntningarna infrias, 

utbytet skapar dynamik i strukturen och sociala spänningar. Integration kan skapas i 

utbyte vilket innebär en organisationsutveckling, en normbildning vilka reproduceras 

genom socialisationen. Denna process kan leda till konflikter om inte rättvisa och 

principen om ömsesidighet bejakas. Utbyte inom och mellan organisationer är komplext 

då ett utbyte sker samtidigt på flera olika nivåer, genom individ, samspel, grupper och 

subsystem (Moe, 1995).  

	  
	  

2.3. Begrepp   
 

När en grupp formas kommer en rad olika grupp processer att uppstå, dessa kommer att 

forma gruppen och dess medlemmar. För att människan ska kunna arbeta effektivt i en 

grupp, som på en arbetsplats, krävs att kommunikationen mellan individer och grupper 

fungerar. Människan har ett grundläggande behov av att ingå i grupper för att 

upprätthålla sin sociala struktur (Sherif & Sherif, 1969). I dessa grupper formas inte 

bara individen utav gruppen, utan även gruppen av individen. En grupp som arbetar 

tillsammans skapar sina gemensamma normer och regler, vad som är tillåtet och inte 

(Brown, 2000, s.5). ”Vi måste se att gruppkrafter kommer ur handlingar av individer 
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och individers handlingar är funktioner av gruppkraften som de själva har gett existens 

till” (Asch, 1952, s.251). 

Normers funktion är att skapa en trygghet i gruppen, där förväntningar på 

reaktioner och beteenden är givna (Thibaut & Kelley, 1969). Émile Durkheim beskriver 

Konformitet som sociala strömningar. Individen utsätts omedvetet för sociala 

påtryckningar, den följer strömmen och handlar därefter, utan att reflektera över sina 

egna värderingar (Durkheim, 1978, s.23). Rupert Brown menar att konformitet uppstår 

för att människan vet att den själv tenderar att inte tycka om de personer som tycker och 

tänker olikt den själv. Där av dras slutsatsen att, om inte individen tycker eller agerar 

som övriga gruppen så blir den inte omtyckt. När individen inte är omtyckt så riskerar 

den att frysas ut ur gruppen, vilket kan leda till att dess medlemmar hellre blir konforma 

än utfrysta (Brown, 2000. s 135). 

Kultur är något inlärt och ömsesidigt delat, det är genom socialisation som vi lär 

in och blir tvingade in i vårt samhälles kulturella och sociala traditioner. Människan 

anpassar sig till den kulturella miljö som den föds in i. Kulturen är en produkt som är 

skapad av människan, vilken ständigt genomgår förändringar. Människor som lever 

tillsammans formar varandra, och interaktion leder till integration (Angelöw & Jonsson, 

2000, s.120). Genom socialisation så formas nya kollegor på arbetsplatsen in i den 

rådande Företagskulturen . Det finns regler och normer som ska följas även på 

arbetsplatsen, detta är något individen anammar och formar sig efter för att få vara en 

del av gruppen (Alvesson & Berg, 1988).  

Kommunikation. En beskrivning av kommunikation är enligt Litteljohn (2002) ett 

gemensamt språk där människan delar symboler, förståelse, dialoger och ickeverbala 

beteenden (Litteljohn, 2002, s.57). Kommunikation och hur språket används är grunden 

i människors relationer och sociala samspel. Det är genom andras reaktioner på 

individens beteende och agerande, som den ser sig själv. Kommunikation och det 

samspel som sker, hjälper människan att strukturera sin värld, vilket leder till 

förutsägbarhet och trygghet. Genom ökad medvetenhet om att olika kulturella 

kommunikationsmönster finns, och inte ta sitt eget mönster för givet, ökar chanserna till 

samförstånd i möten med kulturella skillnader (Devito, 2001). En del av det omedvetna 
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som styr kommunikationen kommer från individens attityd. Mead (1934) menade att 

attityd var ett starkt moment av bedömningar och ställningstagande som skapades 

genom social påverkan i det sociala samspelet (Mead, 1934).  

Mångfald kan ses ur olika perspektiv, i strävan efter att skapa en mångkulturell 

organisation kan mångfald innebära en organisationsutveckling, genom att inkludera 

mångfalden i verksamhetsstrategin. Enligt Cox & Beale (1997) blir inte en organisation 

mångkulturell bara genom att rekrytera ett fåtal personer med annan etnisk bakgrund. 

Det är först när olikheterna ömsesidigt kan dra nytta och utveckla varandra som en 

mångkulturell organisation uppstår (Mlekov & Widell, 2003).    

 

2.4. Kommunikation och kulturell mångfald 
 

Kontexter skapas genom interaktion, vilket bidrar till att människor är en del i ett stort 

sammanhang, där miljön påverkar och påverkas av andra. Kulturell mångfald innebär 

skillnader, skillnader som påverkar människans vardag och de kontexter den lever i. 

Skillnader i språk, värderingar, kön, makt och klasstillhörighet. Kulturen skapar 

skillnader i kommunikationen och gör att vissa grupper blir starkare än andra. De 

sociala skillnaderna skapas och hanteras genom kommunikation och interaktion mellan 

människor. Denna process skapar dynamik och strukturer, där kommunikationen skapar 

makt (Littlejohn & Foss, 2011, s. 413). 

 Kommunikation är inte bara ett instrument för att påverka andra, 

kommunikationen formar även den sociala världen som människan lever i, därför är 

språket viktigt. Makten ligger i språket, språket påverkar och reflekterar det sociala 

livet. Med språket kan människan identifiera sig och föra sin kultur vidare (ibid, s. 414). 

Immigranter som ska anpassa sig till det nya värdlandet genomgår en tvärkulturell 

anpassning. De behöver lära sig att kommunicera i den nya kulturen samtidigt som de 

håller kvar vid sin egen kultur. Enligt systemteoretikerna är människan ett öppet system 

som anpassar sig efter omgivningen, genom påverkan och handlande leder det till 

förändring. Denna process tar tid att genomgå då människan slits mellan sitt ursprung 

och sin nya miljö (ibid, s. 382).   
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Anpassningen och förändringen är ett resultat av kommunikation. Under 

processens gång byggs en kognitiv kompetens upp hos människan om den nya kulturens 

bakgrund och vad som är av betydelse (ibid). Det finns tre punkter som avgör hur väl 

eller snabbt anpassningen sker. Det första är hur välkomnande värdlandet är, det andra 

är förväntningarna värdlandet har på människan att anpassa sig och det tredje är hur 

tillåtande människans egen grupp är till anpassningen. Dessutom finns det många andra 

faktorer som ligger på det individuella planet över hur väl och snabbt människan 

kommer in i det nya samhället. Generellt kan det sägas att ju högre förståelse och 

kompetens värdlandet visar, ju större chans finns att människan kommer att anpassa sig 

snabbare till det sociala livet (ibid, s. 383).  

 

 

3. Tidigare Forskning 
 

3.1 Tidigare forskning om ekonomisk lönsamhet i mångfald  
 

Gianmarco och Giovanni (2006) genomförde en studie där de undersökte om det fanns 

något ekonomiskt värde i mångfald. Studien gjordes ur ett perspektiv på produktion och 

konsumtion. Studien jämförde genomsnittslön och genomsnittshyra i förhållande till 

antalet utlandsfödda i 160 amerikanska storstäder. Deras resultat visade att högre lön 

tillsammans med högre hyra korrelerade med högre mångfald i området. Deras slutsats 

var att mångfald har en positiv effekt på produktivitet. Den invandrade befolkningen 

bidrar med specialiteter som kännetecknar deras ”hemländer”, till exempel italienska 

restauranger, belgisk choklad, kinesiska marknader. Detta bidrar till att utlandsfödda 

tillhandhåller tjänster som den infödda inte kan utföra. Om samhället är tolerant finns 

nya resurser att tillämpa och ett nytt produktionsutbud skapas. Vidare menar Gianmarco 

och Giovanni att en smak på olikhet kan leda till en ökad total produktion för samhället 

(Gianmarco och Giovanni, 2006). Samtidigt visar andra studier att en differentierad 

population ökar städers tillväxttakt, men det visar på motsatt effekt för mindre orter 

(Lee, 2009). 
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O´Reilly och Barsade (1997) presenterade en studie om relationerna mellan 

arbetsgruppens mångfald, konflikter, kreativitet och genomförande. 189 personer, 

anställda inom detaljhandeln deltog i studien. Resultatet visade att olika färdigheter ökar 

den totala produktiviteten om organisationen lyckas kontrollera konflikter och 

undanröja kommunikationshinder (O´Reilly och Barsade, 1997). Genom att hantera 

mångfald kan organisationer skapa ett konkurrenskraftigt övertag på sin marknad, 

genom att organisationerna ser mångfalden som en styrka och använder sig av den 

(Bertone och Leahy, 2003). 

 

3.2. Tidigare forskning om mångfald och kompetens 
 

Shilpa Kulkarni (2012) undersökte hur det går att hantera de kulturella skillnaderna som 

skapas i organisationer, i och med att omvärlden förändras i snabb takt genom 

globalisering. Det handlingssätt som organisationer haft tidigare, att minoriteten 

anpassar sig till majoriteten, blir inte längre effektivt. Shilpa kom fram till att 

organisationerna behöver identifiera skillnaderna och hantera dem. Det kan göras 

genom att kombinera Hofstede och Tompenaar´s modell om kulturella skillnader i 

kombination med Bennett´s och Howell´s modell om kulturell kompetens. Genom att 

analysera olika kulturella dimensioner så som skillnader mellan olika sociala grupper, 

risktagande och individens sociala relationer kan organisationen ta vara på de fördelar 

som finns i den kulturella mångfalden (Kulkarni, 2012). 

Stockfeldt (1988) beskriver att kompetens består av tre delar: vilja, kunskap och 

tillfälle. Han menar att kompetens uppstår när individen visar en vilja att sätta sina 

teoretiska kunskaper på prov, görs detta vid rätt tillfälle så uppstår kompetens 

(Granberg, 2011). Enligt Halls teori (1990) måste organisationer skapa en miljö där 

kompetenser får komma till uttryck. Kompetens och prestation uppstår när det finns 

samverkan, engagemang och kreativitet. Arbetet med mångfald måste genomsyra hela 

organisationen för att nå ett framgångsrikt resultat (Wolven, 2000, s.153).    
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 3.3. Tidigare forskning om mångkulturella grupper   
 

Henri Tajfel (1974) studerade grupprocesser och hur de påverkade individen. Tajfel 

menade att det fanns två typer av grupptillhörigheter, in-group och out-group. Där in-

group är den grupp individen anser sig tillhöra och out-group är de grupper individen 

inte är en del av. Genom sin grupptillhörighet formar individen sin självdefinition, 

identitet, vilken är förankrad i de sociala grupperingarna. Grupptillhörigheten skapar en 

stark gemenskap och individerna i gruppen antar likvärdiga attityder och värderingar, 

vilket i sin tur bildar sociala normer. Detta leder till att den egna gruppen urskiljer sig 

från andra och tillskriver sig själva en högre status. Samtidigt som de antar en objektiv 

syn på andra grupper och tillskriver dem egenskaper, en vi-dem syn antas och leder till 

en ökad gruppsegregering. Individen formar sin sociala identitet genom att kategorisera 

andra, jämföra sig med andra samt positionera sig i förhållande till andra (Tajfel, 1974). 

Det finns både positiva och negativa effekter av hur mångfald påverkar individuella 

prestationer i arbetsgruppen, dessa kan uppstå samtidigt på olika nivåer. Att lära sig via 

social interaktion i arbetsgruppen är som ett dubbeleggat svärd, samtidigt som individen 

får information och kunskap, kan individen lida emotionell skada och 

motivationsförlust (Brodbeck, Guillaume & Lee, 2010). 

Stahl, Mäkela & Zander (2010) påpekade att den mesta forskningen som hittills 

har bedrivits om mångfald har varit ur negativ aspekt. De menade vidare att detta har 

bidragit till en begränsad förståelse av förhållanden som främjar fördelarna med 

mångfalden. Genom att använda en lins av ”positiv organisationslära”, med fokusering 

på mekanismer som producerar positiva faktorer, kunde de få fram flera positiva 

aspekter av att satsa på mångfaldsteam inom en organisation. De huvudaspekterna som 

uppkom var kreativitet, tillfredsställelse, kommunikation och lärande team samt deras 

framträdande roll i en global organisation. Genom att använda mångkulturella team 

undviks grupptänkande, gruppen håller längre, levererar bättre och mer hållbara 

produkter. Ett mångkulturellt team influerar varandra till ett mer hållbart tänkande, 

beteende och kommunikationssätt. Studien visade även att ett fungerande 

mångkulturellt team själva genererade positiv feedback. Detta genom att de lärde sig av 

varandra, som i sin tur stärkte gruppen och ökade gruppens kunskaper och resurser 

(Stahl, Mäkela & Zanders, 2010).  
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Fördelen med mångkulturella team som framhävs av Stahl, Mäkela & Zanders 

(2010) studie stärks av Watson, Johnson & Zgourides (2002). De undersökte om det 

fanns skillnader i effektivitet bland team som har samma kulturella bakgrund och team 

med olika kulturella bakgrunder. De fann att de mångkulturella teamen inte var lika 

effektiva under uppstartsfasen som de icke-mångkulturella teamen. Under processens 

gång så blev de mångkulturella teamen effektivare än de icke-mångkulturella. Det gick 

även urskilja att individerna som ingick i de mångkulturella grupperna presterade bättre 

i sammanhang där deras individuella prestationer mättes (Watson, Johnson & 

Zgourides, 2002).        

Luijters, van der Zee & Ottens (2007) undersökning studerade om det fanns någon 

relation mellan identitet och gruppklimat. Känslan av att vara en del av en grupp, känna 

tillhörighet och kunna identifiera sig med gruppen, är ett grundläggande behov för 

människan. För att identifikation ska uppstå i en organisation måste organisationen 

skapa ett interkulturellt gruppklimat där mångfalden blir karaktäristisk för 

organisationen. Organisationen måste våga diskutera mångfalden, visa att den är 

uppskattad och att den tas på allvar. Undersökningen kom fram till att, om det 

interkulturella gruppklimatet är starkt, så identifierar sig medarbetarna med 

arbetsgruppen och organisationen. Detta även om deras kulturella värdering inte går i 

linje med organisationens värderingar (Luijters, van der Zee & Ottens , 2007). För att 

skapa ett bra gruppklimat krävs tillit. Tidigare forskning har hävdat att det finns en 

negativ relation mellan mångfald och tillit. Nya studier visar på att en sådan koppling 

inte kan styrkas i dagens Europa (Hooghe, Reeskens, Stolle & Trappers, 2008). 

Människor lever oftast inte i slutna system, de är genom sitt språk och sin kultur 

relativt öppna för att utvidga sin vision och ömsesidiga förståelse för andra (Bernstein, 

2010). Vissa kulturer har en lång tradition av kulturutbyte med andra traditioner för att 

berika sin egen kultur. Genom att visa respekt för hur minoritetsgruppen ser på sina 

behov och skapa en förståelse för hur deras inställning är relaterad till deras traditioner 

kan majoritetsgruppen undvika en universell syn på minoritetsgrupper (Yu, 2006).  

Burk och Ng (2006) beskriver hur de globala trenderna, brist på kompetenser och 

en föråldrad yrkeskår kan komma att påverka arbetslivet. De största utmaningarna 

organisationer har är att utforma en tolerant miljö för mångfalden på arbetsplatsen samt 

att möta den generationsskiftning som sker, då den medför andra värderingar och 
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förväntningar. Chefer och anställda behöver övas i att få en ökad förståelse för den 

kulturella mångfalden. Den trend som vuxit är att organisationer bör vara mer 

kunskapsbaserade samt medarbetarna vara kreativa och innovativa. Detta innebär att 

medarbetarna inom organisationen hela tiden ska utvecklas och uppdateras i sina 

förmågor. För att möta den globala konkurrensen krävs det att organisationens 

medarbetare kan samarbeta i olika team samt vara engagerade, för att organisationen 

ska bli konkurrenskraftiga (Burk & Ng, 2006).  

Dinsbach, Feij & de Vires (2007) har genom en studie kommit fram till att 

kulturella minoriteter ibland upplever att de har mindre personlig kommunikation med 

sina kollegor. Detta leder till att de inte kommer in i gemenskapen på samma sätt som 

den kulturella majoriteten, vilket kan skapa en känsla av att bli orättvist behandlad. Det 

finns en korrelation mellan negativ inställningen till sitt jobb och innehållsrelaterad 

kommunikation. Känslan av att bli orättvist behandlad kan vara bidragande orsak till att 

det finns en negativ inställning till sitt jobb, vilket i sin tur kan leda till att man har svårt 

med kommunikationen (Dinsbach, Feij & de Vires, 2007).   

Många organisationers mångfaldsarbeten är ytliga och genererar väldigt lite 

tillbaka till organisationen. Detta kan bero på att teorier om en effektiv produktion och 

mångfald inte går ihop. Organisationer måste våga förändra sitt arbetssätt och ta till sig 

nya kunskaper. Effektivt mångfaldsarbete uppstår först när organisationen överger sitt 

homogena arbetssätt (Hobbler, 2005). Genom att acceptera kulturellmångfald som 

berikande, något som tillför majoriteten värde utan att utmana den, så underlättas 

integrationen för minoriteten (Tuori, 2007).   

Genom ett öppet klimat och inställning till andras språkbrister så finns en tendens 

att se bortom de yttre skillnaderna så som utseende och hudfärg. För att nå dit behöver 

företagsledningen jobba aktivt med mångfaldsfrågor och attityden till dessa. Den 

starkaste faktorn för att få ett fungerande mångkulturellt team är kunskapen om 

socialkategorisering och hur det påverkar gruppens attityd till varandras olikheter 

(Lauring & Selmer, 2012).  

Det har visat sig att organisationer som arbetar aktivt med en mångfaldsplan, får 

ett ökat positivt klimat genom symbolisk interaktion, då organisationen engagerar alla 

medarbetarna i arbetet runt mångfaldsplanen. Detta bidrar till att medarbetarna vågar 

vara innovativa då deras personliga erfarenheter är uppskattade. Vidare bidrar detta till 
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att positiva relationer skapas mellan medarbetarna då de vågar möta varandras olikheter 

och erfarenheter. Dessa relationer gynnar både individerna och organisationen genom 

att det skapar en gott psykosocialt välmående samt ger ekonomiskt mervärde (Stevens, 

Plaut & Sanchez-Burks, 2008). 

 

 

4. Avgränsning 
 

Mångfald är ett brett begrepp med många intressanta områden att undersöka. Denna 

studie begränsar sig till att undersöka etnisk och kulturell mångfald. Studien kommer 

inte att fokusera på skillnaderna mellan kön utan endast se till den kulturella 

bakgrunden. Vidare är studien avgränsad till en enhet inom en organisation som har en 

tydlig mångfaldsplan som de jobbar aktivt med.  

Tidigare forskning visar att organisationer med väl utvecklat mångfaldsarbete kan 

visa på ekonomisk lönsamhet och ökad produktivitet . Detta samband kommer inte att 

undersökas i den aktuella studien. Likaså kommer inte sambandet mellan identitet och 

gruppklimat undersökas, och inte heller sambandet mellan mångfald och tillit.  

Studien begränsar att sig till att mäta kommunikation, attityder, trivsel och 

mångkulturens inverkan på den dagliga verksamheten. 

 

 

5. Metod 
 

5.1. Metodval 
 

Kvantitativ metod bygger på en deduktiv inriktning vilket betyder att existerande teorier 

prövas. Numerisk data insamlas för analysering av relationen mellan teori och 

forskning. Detta görs ur ett positivistiskt perspektiv med en objektivistisk syn på den 

sociala verkligheten (Bryman, 2002, s.24). 
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  Studiens syfte var att undersöka medarbetarnas attityder till och kunskaper om 

organisationens arbete med den kulturella mångfaldsplanen, samt pröva teorier och 

hypoteser. Detta kan uppnås genom kvantitativ metod.  

Fördelen med att tillämpa det empiriska instrumentet enkät var att det går att 

samla in ett stort empiriskt underlag, samt att föredra framför intervju då respondenterna 

kunde vara anonyma. Ämnet som undersökningen berör kunde upplevas som känsligt 

och därför var enkät mer lämpligt, då svaren kunde lämnas mer sanningsenligt på grund 

av anonymiteten. Hade strukturerade intervjuer utförts, hade det kunna bidra till en 

djupare kunskap i ämnet då det hade funnits utrymme för mer öppna frågor. 

 

 5.2. Urval 
 

Studieobjektet var en enhet inom ett stort internationellt företag inom 

inredningsdetaljhandeln. Organisationen grundades i Sverige 1943 och finns idag över 

hela världen, de har 18 enheter i Sverige och totalt 342 enheter i världen. 

Organisationens affärsidé är att ha ett brett sortiment till så låga priser som möjligt, för 

att så många som möjligt ska har råd att köpa deras produkter. Organisationen är tungt 

styrt av sina gemensamma värderingar, redan från första början var ledorden ”vi ska 

finnas till för de många människorna”. Dessa värderingar kommer igen även i 

rekryteringsprocesser, där de lägger stor vikt vid att kandidaterna ska dela 

organisationens värderingar för att kunna vara en del av organisationen.  

Varje enhet har en mångfalds- och jämställdhetsplan som revideras årligen. Den 

aktuella enheten består totalt av 332 anställda varav 98 män och 234 kvinnor. En 

könsfördelning motsvarande 30 % respektive 70 %.  Anställda med annan etnisk 

bakgrund än svensk motsvara ca 20 % av den totala personalgruppen. Organisationen 

har genom åren arbetat och utvecklat sin mångfaldsplan. Organisationen strävar mot en 

multikulturell arbetsstyrka, då de tror på att detta stärker deras organisation, genom att 

spegla samhället och finnas till ”för de många människorna”.   

Data samlades in via enkäter som delades ut till medarbetarna. Genom att använda 

enkätmetoden nådde undersökningen många respondenter, vilket bidrar till ett större 

empiriskt underlag för studien. Sammanlagt delades 62 enkäter ut inom den aktuella 
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enheten och alla enkäter returnerades. Av de medarbetare som svarade på enkäten var 

de flesta anställda som säljare inom organisationen.   

 

5.3. Etiska överväganden 
 

Forskningsetiken är viktig att beakta vid undersökningar, då de etiska aspekterna på 

lång sikt kan ha inverkan på samhället (vr.se, 2013). Vid en samhällsvetenskaplig 

undersökning ska flera olika etiska aspekter beaktas. De grundläggande frågorna 

innefattar rätt information till respondenterna, respondenternas samtycke, 

respondenterna garanteras anonymitet samt att undersökningssvar endast används i 

forskningsändamål (Bryman, 2002, s.440).    

Inför studien övervägdes och undersöktes vilka etiska dilemman som kunde 

komma att uppstå under studiens genomförande, gentemot respondenterna och 

ledningen i organisationen där studien skulle utföras. För att få så ärliga svar som 

möjligt beslutades att enkäten skulle besvaras anonymt om så önskades. Det var även 

valfritt om respondenten ville ange sin kulturella bakgrund. Detta för att det inte skulle 

gå att härleda svaren tillbaka till respondenten, då det i vissa fall kanske bara fanns en 

person med en specifik kulturell bakgrund. Inga personer kommer att delta mot sin vilja, 

och för att säkerställa integriteten och anonymiteten hade respondenterna möjlighet att 

sitta avskiljt och besvara enkäten. Alla respondenter hade samma möjlighet att ställa 

frågor till studenterna som utförde studien, då de uppehöll sig i lokalen under hela tiden 

de besvarade enkäten. De besvarade enkäterna behandlades endast av de studenter som 

genomförde studien. När resultatet sammanställts kommer det att finnas att ta del av på 

den aktuella organisationens HR-kontor och presenteras i ett veckobrev.    

  

5.4. Frågeformulär 
 

Frågorna i enkäten var utformade i påståenden där svarsalternativen var utformade 

enligt Likertskalan, ett till fem, där fem representerar ”instämmer helt” och ett 

”instämmer inte”. Detta för att mäta respondenternas attityder och inställning till arbetet 

med mångfaldsplanen. Syftet med studien är att undersöka medarbetarnas attityder till 
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och kunskap om sin organisations arbete med en kulturell mångfaldsplan. De oberoende 

variablerna är delade värderingar och kunskap om organisationens mångfaldsplan. 

Enkäten inleds med att respondenten definierar sig som man eller kvinna samt fritt 

skriver vilken etnisk kulturell bakgrund denne identifierar sig med. Då respondenterna 

fick svara fritt på frågan ”vilken kulturell bakgrund identifierar du dig med”, så delades 

dessa svar in i två grupper. De som angav att de identifierade sig som ”svensk” blev 

första gruppen och de övrigt blandade svaren fick tillhöra andra gruppen, ”icke svensk”. 

Del av syftet är att undersöka medarbetarnas attityder till kulturell mångfald, detta 

gjordes genom att dela in frågeställningarna i olika kategorier; trivsel, attityd och 

upplevelse, tillvaratagande av kompetens samt påverkan på deras dagliga verksamhet.   

Trivsel. Faktorn trivsel mättes för att få en indikator på den psykosociala 

arbetsmiljön. Detta för att få fram hur medarbetaren trivs i organisationen, med sina 

kollegor samt i sin arbetsgrupp. De påståendena i enkäten som belyste trivselfaktorn var 

”jag trivs på min arbetsplats”, ”jag trivs i min arbetsgrupp”, ” jag trivs med mina 

kollegor”, ”jag tycker om att umgås med mina kollegor på kafferasten” samt ”jag deltar 

gärna i personalaktiviteter”. 

Attityder och upplevelser. För att mäta attityder och upplevelser till den kulturella 

mångfaldsplanen hos medarbetare i organisationen belystes påståenden som, ”jag anser 

att arbetet med kulturell mångfald är bra”, ”jag tycker att organisationen arbetar aktivt 

med kulturell mångfald”, ”jag tycker att organisationen kan göra mer för att öka 

kulturella mångfalden” samt ”jag tycker att organisationen tar till vara på den kulturella 

mångfalden som finns bland personalen”.  

Tillvaratagandet av kompetens. För att belysa hur väl medarbetarna anser att 

organisationen förvaltar den kompetens som finns och efterfrågas i verksamheten,  

besvarades påståenden som, ”jag anser att organisationen tar till vara på min kunskap 

och erfarenhet av andra kulturer”, ” jag anser att organisationen accepterar mig för den 

jag är” och ”jag anser att organisationen rekryterar rätt kompetens”. 

Dagliga verksamheten. För att se hur medarbetaren upplever att den kulturella 

mångfalden påverkar deras dagliga verksamhet fick de besvara påståenden så som, ”jag 

anser att det är bra för verksamheten att arbeta i mångkulturella team”, ”det är roligt att 

arbeta tillsammans med kollegor med annan kulturell bakgrund” samt ”jag anser att det 

är lätt att samarbeta med kollegor med annan kulturell bakgrund”. 
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5.5. Tillvägagångssätt 
 

Enkäten delades ut till medarbetare i lunchrummet vid fyra olika tillfällen under en 

vecka. Två tillfällen var under lunchtid, och två tillfällen var under fikarast på 

eftermiddagen. Deltagarna blev tillfrågade att delta under sin lunch eller fikarast med 

motivering att de skulle få en chans att vara med att påverka och tycka till om hur 

organisationen arbetar med etnisk och kulturell mångfald. På försättsbladet till enkäten 

fick deltagarna information om syftet med studien, vilka personer som kommer att ta 

del av informationen och att enkäten kommer att behandlas helt anonymt. Efter att 

deltagarna var klara med att besvara enkäten, fick de lämna den i en låda som var 

försluten. Detta för att de skulle känna sig trygga med att förbli anonyma. Det tog ca 5-

10 minuter för respondenterna att besvara enkäten, och studenterna som utförde 

undersökningen fanns tillgängliga under hela tiden för att svar på frågor. Genom att dela 

ut enkäten till medarbetarna så kunde studenterna styra urvalet, fördelat på ålder, kön 

och etnisk bakgrund. Detta för att få ett så representativt urval som möjligt.  

 

5.7. Validitet och reliabilitet 
 

Med reliabilitet menas tillförlitlighet, huruvida ett mått är stabilt eller inte, konsistent 

eller följdriktigt. Måttet över tid ska vara stabilt, vilket innebär att upprepad 

undersökning ska visa likvärdigt resultat. Frågorna måste vara relaterade till beteendet 

som ska mätas, vilket betyder att de står för samma innebörd (Bryman, 2002, s.86).  

Studiens reliabilitet avseende stabilitet är svår att avgöra då respondenterna endast 

besvarar enkäten vid ett tillfälle. Dessutom kan svaren komma att skilja sig om en ny 

mätning skulle göras vid en annan tidpunkt då organisationen fortlöpande arbetar med 

det ämne som undersöks. Internreliabiliteten stärks då enkätens frågor är slutna och på 

så sätt blir interbedömarreliabiliteten hög då de slutna frågorna begränsar 

tolkningsmöjligheterna. 

Validitet innebär att undersökningen är konstruerad på ett sådant sätt att den mäter 

det begrepp som avses mätas. Validiteten är således beroende av en stabil reliabilitet 

(Bryman, 2002, s.88). Internvaliditeten i studien säkerställs genom att noga överväga 
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och konstruera frågor till enkäten på ett sådant sätt att den mäter det den avser att mäta. 

De rekommenderade signifikansnivåerna inom respektive test anammades för att 

säkerställa undersökningens statistiska testmetoder samt undvika typ 1- och 2-fel 

(Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2010). Den externa validiteten i studien är bristfällig 

och går inte att generalisera till andra organisationer. Detta då den undersökta 

organisationen är unik i sitt slag, gällande företagskultur och deras arbete kring 

rekryteringsprocessen. Organisationens urvalsprocess vid rekrytering styrs mer efter 

företagets värdegrunder än tidigare erfarenheter.  

 

 

6. Resultat  
 

Undersökningens huvudresultat visar att medarbetarnas attityder och kunskap om 

mångfaldsplanen påverkar deras inställning till kulturell mångfald, detta oavsett 

kulturellbakgrund. Ett T-test av två oberoende grupper genomfördes för att se om det 

fanns en skillnad i trivsel mellan svensk och icke svensk. Testet visade att det inte fanns 

någon signifikant medelvärdesskillnad mellan svensk M=4.54 och icke svensk M=4.41. 

Undersökningen visade på homogena svar oberoende vilken grupp som svarade. 

Ett T-test utfördes på samtliga frågor i enkäten, som visade att det inte fanns några 

signifikant skillnad mellan grupperna, då medelvärdena var likvärdiga, se tabell 1.  

 

 

Tabell 1 
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6.1 Statistisk presentation 
 

 
För att säkerställa den interna reliabiliteten i frågeställningarna utfördes ett Cronbach´s 

Alpha test i statistikprogrammet SPSS. Detta test mäter i vilken grad frågeställningarna 

mäter samma fenomen (Pallant, 2010, s.97). Resultatet visade att internreliabiliteten var 

hög i denna studie. De olika frågorna från enkäten delades in i index, beroende på vad 

frågan svarade på och representerade. Med det menas att frågor som tillhör samma 

variabel sattes samman till kategorier för varje faktor som ska undersökas i denna 

studie. Värdet på Cronbach`s Alpha på samtliga fem frågor om trivsel blev (.71). 

Cronbach`s Alpha värdet på samtliga tio frågor om attityd blev (.82). Cronbach`s Alpha 

värdet på samtliga fem frågor om påverkan i vardagen blev (.87).  

För att gå vidare i undersökningen och svara på frågeställningar och hypoteser 

valdes regressionsanalys. Genom att tillämpa en regressionsanalys kunde studien visa 

på en tänkbar kausalitet mellan oberoende och beroende variabler. Denna analysmetod 

visar hur stor del av variationen i den beroende variabeln som kan föras tillbaka till den 

oberoende variabeln (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2010).  

1. Delade värderingar. Regressionsanalysen visade att om medarbetaren delar 

organisationens värderingar och tycker att mångfaldsarbete är bra så finns det ett 

samband med att denne anser att organisationens nuvarande mångfaldsarbete är bra. R 

visade att delade värderingar förklarar 21,5% av variationen i upplevd kunskap. 

Resultatet visade att delade värderingar hade ett starkt positivt samband med upplevd 

kunskap då betakoefficenten blev (b = 0.49) (Tabell 2). Regressionen var signifikant då 

(p<.01), vilket visade på att delade värderingar hade ett en statistisk påvisbar påverkan 

på upplevd kunskap om mångfaldsarbetet. 

 
 
Tabell 2 
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I likhet med kunskap fanns även ett starkt samband mellan att medarbetaren delar 

organisationens värderingar och uppger sig ha en positiv attityd till mångfald. R visade 

att delade värderingar förklarar 39,4% av variationen i upplevd positiv inställning till 

mångfald. Resultatet visade att delade värderingar har en statistisk påvisbar påverkan på 

den positiva inställningen till mångfald (b= 1.15) och (p< .01) (Tabell 3). 

 

 

Tabell 3 

 
 

 

Vidare fanns det ett medelstarkt samband mellan att medarbetaren delar 

organisationens värderingar och uppger sig ha en positiv attityd mot organisationens 

strategiska kompetensarbete. R visade att delade värderingar förklarar 18,30% av 

variationen i upplevd positiv attityd mot organisationens strategiska kompetensarbete. 

Resultatet visade att delade värderingar har en statistisk påvisbar påverkan på upplevd 

positiv attityd mot organisationens strategiska kompetensarbete (b = 1.14) och (p< .01) 

(Tabell 4). 

 

 

Tabell 4 
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Resultaten visade också att det fanns ett medelstarkt samband mellan att 

medarbetaren delar organisationens värderingar och att de uppskattar att arbeta i 

mångkulturella team. R visade att delade värderingar förklarar 9,1% av variationen i 

upplevd uppskattning av mångkulturella team. Resultatet visade att delade värderingar 

har en statistisk påvisbar påverkan på medarbetarens uppskattning av att arbeta i 

mångkulturella team (b= 1.53) och (p< .01) (Tabell 5). 

 

 

Tabell 5 

 
 

 

2. Kunskap om organisationens mångfaldsarbete. Regressionsanalysen visade 

att det fanns ett medelstarkt samband mellan att medarbetaren anser sig ha kunskap om 

organisationens mångfaldsarbete och att medarbetaren hade en positiv attityd mot 

mångfald. R visade att kunskap förklarar 10,9% av variationen i upplevd positiv 

inställning till mångfald. Resultatet visade att kunskap har en statistisk påvisbar 

påverkan på upplevd positiv inställning till mångfald (b= .90) och (p< .01) (Tabell 6). 

 

 

 Tabell 6 

 
 

 

Vidare fanns ett medelstarkt samband mellan att medarbetaren anser sig ha 

kunskap om organisationens mångfaldsarbete och att medarbetaren tycker att 
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organisationens nuvarande mångfaldsarbete är bra. R visade att kunskap förklarar 

17,6% av variationen i upplevd positiv inställning till organisationens nuvarande 

mångfaldsarbete. Resultatet visade att kunskap har en statistisk påvisbar påverkan på 

upplevd positiv inställning organisationens nuvarande mångfaldsarbete (b= .65) och 

(p< .01) (Tabell 7). 

 

 

Tabell 7 

 
	  

Individens kunskap om mångfaldsarbetet visade sig vara viktig i sammanhanget. 

Däremot hade upplevd kunskap ingen påverkan på hur medarbetaren uppskattade att 

arbeta i mångkulturella team eller deras attityd mot organisationens strategiska 

kompetensarbete, då detta inte kunde styrkas. 

 

Ovanstående resultat bekräftar studiens hypoteser, att delade värderingar och kunskap 

påverkar attityden till mångfaldsarbete. 

 

 

7. Diskussion och slutsatser 
 

Många av dagens organisationer står inför en anpassning av sina organisationsstrukturer 

för att möta det mångkulturella samhället. Utmaningen i detta ligger i att få medarbetare 

av olika bakgrund att samarbeta och sträva mot uppsatta organisationsmål. Ytterligare 

en utmaning för organisationerna är att framgångsrikt ta tillvara på de olika 

kompetenser som kulturell mångfald medför. Organisationen där denna studie 

genomfördes har sedan flera år tillbaka arbetat aktivt med mångfaldsarbete. Inom 
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organisationen finns det stor kunskap om kulturell mångfald, då de har enheter över 

hela världen som arbetar efter samma värderingar.  

Enheten där studien utfördes kan anses vara en arbetsplats med god psykosocial 

arbetsmiljö, då medarbetarna anger i enkätundersökningen att de har hög trivsel på 

arbetsplatsen. Organisationen har en stark företagskultur som i grunden bygger på alla 

människors lika värde. Genom den starka företagskulturen och dess normer så formas 

nya gruppmedlemmar in i kulturen via socialisation med kollegor. Enligt symbolisk 

interaktionism sker socialisationen genom interaktion, där människan delar symboler. 

Människa formas utifrån samspelet med andra. De nya medlemmarna anpassar och 

formar sig efter företagskulturen, eftersom människan har ett starkt grundläggande 

behov av att ingå i grupper.  Om den enskilde individen inte anpassar sig till reglerna 

och normerna som företagskulturen står för så riskerar denne att hamna utanför 

gruppen. Då studien visar att medarbetarna trivs i sina arbetsgrupper och känner sig 

accepterade på arbetsplatsen går det att anta att det existerar en lyckad socialisation på 

arbetsplatsen. Om detta är ett resultat av organisationens lyckade rekryteringsarbete 

eller om organisationen attraherar en viss sorts likasinnade individer är svårt att säga.  

Studieenheten kan även ses som en mångkulturell arbetsplats, då ca 20 % av 

medarbetarna är av annan kulturell bakgrund än svensk. Detta kan jämföras med 

Statistiska centralbyråns siffra på att ca 25 % av alla som bor i Sverige har en nära 

relation till en annan kultur än den svenska (SCB, 2010). För att människor med olika 

kulturella bakgrunder ska få ett lyckat samarbete, så måste det finnas en vilja och 

förståelse för den motsatta kulturen, samt en ömsesidig respekt för varandras olikheter. 

Inom symbolisk interaktionism ses organisationer som ett samspel. För att individerna 

inom organisationen ska kunna samspela och att ett rollövertagande ska kunna 

möjliggöras, krävs att individerna är öppna för detta. Om detta fungerar så kommer 

organisationen att stärkas. 

Den undersökta enheten har i detta avseende lyckats med att integrera olika 

kulturella bakgrunder med varandra. Det framgår av studien att medarbetarna trivs med 

sina kollegor av annan kulturell bakgrund, och tycker att det är lätt att samarbeta över 

kulturgränserna. Tidigare forskning visar att om det interkulturella gruppklimatet är 

starkt, så identifierar sig medarbetaren med organisationen och dess värderingar, oavsett 

sina personliga värderingar (Luijters, et al, 2007). Det går även här att göra kopplingar 
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till den starka företagskulturen. Precis som med Goffmans teori om rolltänkande, på 

arbetet står individen på den främre scenen där denne antar företagskulturens 

värderingar. När denne sedan lämnar arbetet och blir privat befinner sig individen på 

den bakre scenen och där går denne tillbaka till sina egna grundläggande värderingar 

(Goffman, 1959).  

I studien framgår det att, om medarbetarna delar organisationens värderingar har 

de också en positiv attityd till mångfaldsarbete. Resultatet visar också på att upplevd 

kunskap om mångfaldsplanen har ett samband med positiv attityd gentemot 

mångfaldsarbete. En förklaring till detta kan vara den starka företagskulturen som 

medarbetarna formas in i, vilket tenderar att leda till konformitet. Eftersom människan 

formar sina tankar och känslor utifrån samspelet med andra, så har företagskulturen en 

stor påverkan på individen. Framför allt bidrar företagskulturen till att undvika ett vi-

dem klimat på arbetsplatsen. Precis som Tajfel (1974) menade, så är det 

grupptillhörigheten som skapar gemenskapen. 

Inom den valda organisationen verkar de ha lyckats med sitt mångfaldsarbete 

genom att väva in tankar och värderingar i företagskulturen, men också använda 

mångfald som en del i att nå sina organisationsmål. Tidigare studier visar att 

mångkulturella team lär mer av varandra och har ett mer hållbart kommunikationssätt, 

än homogena team (Stahl, et al., 2010). Medarbetarna jobbar dagligen i team av 

mångkulturell karaktär och det framgår i studien att de trivs i sina arbetsgrupper. Det 

kan bero på att de lyckas kommunicera väl inom gruppen och ta tillvara på varandras 

olikheter och lära av dem. Den redan mångkulturella vardagen kan också tänkas vara en 

bidragande faktor till medarbetarnas positiva inställning till mångfaldsarbete, då de 

upplever fördelar med att jobba i mångkulturella team.    

Att försöka urskilja vad som påverkar medarbetarens värderingar mest, attityd 

eller kunskap, är inte helt okomplicerat. Dessa två variabler kan till och med påverka 

varandra. Om medarbetaren inte har den attityd som krävs så anammas inte kunskapen, 

men å andra sidan, om ny kunskap förmedlads på rätt sätt kan det leda till 

attitydförändring. Precis som Mead (1934) menade, så är samhället en konstruktion där 

människor formas genom samspelet och spegling i varandra, där kommunikation är en 

del av det sociala spelet. I studien framkom det att både värderingar och kunskap visade 
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sig ha samband med medarbetarnas attityd. Det kan grundas i att organisationen vid 

rekrytering är noga med att rekrytera personer som delar organisationens värderingar.  

Att lyckas med mångfaldsarbete, och komma så långt som den valda 

organisationen gjort idag, krävs goda kommunikationsfärdigheter. Tidigare forskning 

och teorier visar att kommunikation är grunden i relationer och det sociala samspelet. 

När människor med olika bakgrunder ska samarbeta gäller det att hitta ett gemensamt 

kommunikationsmönster, så att alla förstår varandra och minimerar missförstånd 

(Devito, 2001). Eftersom språket en maktfaktor i kommunikationen mellan människor 

från olika kulturer, så krävs det att de hittar sitt eget sätt att kommunicera. Inte bara för 

att fördela makten, utan även för att påskynda integrationen (Littlejohn & Foss, 2011).  

För att hitta vägen till det gemensamma språket och förståelsen så är kunskapen 

om socialkategoriseringens påverkan viktig (Lauring & Selmer, 2012). Enligt studiens 

resultat tycker medarbetarna att det är lätt att samarbeta med kollegor av annan kulturell 

bakgrund än de själva och att det är utvecklande. Detta kan ses som ett steg i att lyckas 

med mångfaldsimplementering, då organisationen har lyckats skapa ett gemensamt 

kommunikationsmönster.   

Studieenheten som undersökts, arbetar inte bara med mångfald utifrån ett humant 

perspektiv, utan också för att de ser en ekonomisk vinning i mångfalden. Genom att få 

tillgång till de olika kompetenserna som finns att hämta i mångfalden kan det stärka 

deras position på marknaden. Individen som söker sig till organisationen får i sin tur en 

anställning i en öppen och välkomnande organisation som är positiv till kulturella 

skillnader som kan finnas. Denna situation blir ett givande och tagande och ett socialt 

utbyte uppstår där båda parter är nöjda. Detta kan förklaras med både Blau (1964) och 

Homans (1950) utbytesteorier. Organisationen får den kompetens de saknar och 

individen får en anställning som denne kan värdera högt.  

Studiens resultat visar på hög trivsel bland medarbetare med icke svensk 

bakgrund, de känner sig accepterade och tycker att man tar tillvara på deras kunskaper. 

Oavsett kulturell bakgrund tror medarbetarna att kulturell mångfald kan bidra till ökad 

försäljning, och kan vara en faktor till att organisationen nått sin framgång. Samtidigt 

anser medarbetarna att organisationen kan göra mer för att öka den kulturella 

mångfalden. 

Studieobjektet i denna studie är unikt, då de har ett välutvecklat mångfaldsarbete.  
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Resultaten visade på höga och likvärdiga värden genom hela enkäten. En anledning till 

detta kan vara att frågorna inte var validerade eller också på att organisationen är unik i 

sitt slag. Svarsfrekvensen kan anses som något låg med tanke på antal anställda. Om 

enkäterna hade skickats ut elektroniskt till medarbetarna hade den nått ut till fler. Vilket 

i sin tur hade kunnat generera fler svar och ett mer tillförlitligt resultat. Dock blev 

fördelningen procentuellt representativ i förhållande till vad de anställda har för 

kulturell bakgrund.  

Tidigare studier visar att först när olikheterna ömsesidigt kan dra nytta av och 

utveckla varandra, har en mångkulturell organisations uppstått (Mlekov & Widell, 

2003). Organisationen måste se mångfald som en styrka och våga använda sig av den 

(Bertone & Leahy, 2003). Dessutom måste individerna visa en vilja till att delta i 

samarbetet för att få det att fungera. Organisationen i denna studie har lyckats att få sin 

personal till att trivas, uppskatta sin dagliga verksamhet och se fördelarna med 

mångfald. Beror detta på att organisationens medvetna och strategiska drag i 

mångfaldsarbetet, eller finns det andra förklaringar? Organisationen är starkt styrd av 

sina gemensamma värderingar, och att dela organisationens värderingar väger tungt vid 

en nyrekrytering. De tidigare forskningsartiklarna som är presenterade i denna studie 

visar på hur organisationer bör hantera skillnaderna, se dem som styrkor, våga prata om 

dem och finna ett gemensamt kommunikationsmönster i företagskulturen. Om nu 

rekrytering sker efter delade värderingar, hur kan då organisationen veta att de får 

maximal nytta av mångfalden? Organisationen drar nytta av mångfalden på det sättet att 

de ekonomiskt och konkurrensmässigt kan blir starkare, men utvecklar de individerna 

och tar tillvara på all den kompetens och de olikheter som faktiskt finns? Kan en 

organisation hantera olikheterna på ett sådant sätt som tidigare forskning menar är 

effektivt? Det finns många områden kvar att studera vad gäller mångfald och arbetet 

runt det. 

Sammanfattningsvis; vågar organisationer satsa på mångfald, har de något att 

förlora? Tidigare forskning visar att det finns vinning i att våga, men också att det 

kostar på olika plan. Forskningen pekar på olika områden som behöver fungera för att 

lyckas med ett mångfaldsarbete. Organisationen i denna studie har lyckats med sitt 

mångfaldsarbete då medarbetarna trivs oavsett etnisk bakgrund, de har en positiv attityd 

till mångfald och uppskattar att arbeta i mångkulturella team. Det fanns inga uppenbara 
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skillnader i hur medarbetarna svarade på enkätens frågor om trivsel, attityder och 

mångfald. Vad detta beror på framgår inte i denna studie, det skulle vara intressant att 

undersöka närmare med hjälp av intervjuer. Genom strukturerade intervjuer hade 

studien kunnat gå djupare in på varje faktor och exempelvis undersökt 

förbättringsåtgärder i organisationens fortsatta mångfaldsarbete. En sådan studie är den 

här undersökningens förslag på vidare forskning inom ämnet.         
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Bilaga 1 
	  

 
Till den det berör, 
Vi är två studenter som läser sista året på Personal, Organisation och 
Ledarskapsprogrammet vid Högskolan i Skövde. Nu skriver vi vår kandidatuppsats 
inom socialpsykologi. Uppsatsen behandlar hur kulturell och etnisk mångfald tas till 
vara inom Ikea Jönköpings organisation. Du har blivit slumpmässigt utvald att delta i 
denna undersökning och enkäten kommer att behandlas fullständigt anonymt. Det är 
väsentligt att just du deltar, eftersom bortfall kan snedvrida undersökningens resultat. Vi 
vore tacksamma om Du vill ta Dig tid att besvara enkätens frågor. 
Tack på förhand! 
 
Vänliga hälsningar, 
Cecilia Arnedal och Sofia Kvarnström 
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Kön 
 

• Kvinna 

• Man 

   
 
 
Vilken kulturell och etnisk bakgrund identifierar du dig med?  
 
 
____________________________________  
 
 
 
På en 1-5 skala där 1= stämmer inte/lite och 5= Stämmer väl/mycket vad anser du om 
nedanstående frågor? 
Besvara	  nedanstående	  frågor	  genom	  att	  ta	  ställning	  till	  påståendesatserna	  
och	  ange	  i	  vilken	  utsträckning	  du	  instämmer	  med	  påståendena	  
	  
	  

1. Jag trivs på min arbetsplats 
 
 1 2 3 4 5  

Instämmer inte      Instämmer helt 

 
 

2. Jag trivs i min arbetsgrupp 
 
 1 2 3 4 5  

Instämmer inte      Instämmer helt 

 
 
 
 

3. Jag trivs med mina kollegor 
 
 1 2 3 4 5  

Instämmer inte      Instämmer helt 
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4. Jag tycker att umgås med mina kollegor på kafferasten 
 
 1 2 3 4 5  

Instämmer inte      Instämmer helt 

 
 

5. Jag deltar gärna i personalaktiviteter som företaget anordnar 
 
 1 2 3 4 5  

Instämmer inte      Instämmer helt 

 
 

6. Jag anser att företagets framgångar kan bero på: 
 

 Instämmer 
inte 1 2 3 4 5 Instämmer 

helt 

att kunder känner sig 
välkomna, oavsett kulturell 

och etnisk bakgrund  
 

     
 

att kollegor känner sig 
välkomna oavsett bakgrund  

     
 

att sortimentet är brett och 
tilltalar många, oavsett 

kulturell och etnisk bakgrund 
 

     
 

att personalen är av olika 
kulturell och etnisk bakgrund   

     
 

att det finns en stark 
företagskultur   

     
 

 
7. Jag tror att kulturell och etnisk mångfald kan bidra till ökad försäljning 

 
 1 2 3 4 5  

Instämmer inte      Instämmer helt 

 
8. Jag anser mig ha kunskap om organisationens mångfaldsarbete 

 
 1 2 3 4 5  

Instämmer inte      Instämmer helt 

 



4	  
	  

9. Jag tycker att organisationen arbetar aktivt med kulturell och etnisk mångfald 
 
 1 2 3 4 5  

Instämmer inte      Instämmer helt 

 
 

10. Jag tycker att organisationen kan göra mer för att öka den kulturella och etniska 
mångfalden 
 
 1 2 3 4 5  

Instämmer inte      Instämmer helt 

 

Jag föreslår förbättringar inom kulturell och etnisk mångfaldsarbetet med följande 

åtgärder; 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

11. Jag tycker att organisationen tar tillvara på den etniska och kulturella 
mångfalden som finns bland personalen 
 
 1 2 3 4 5  

Instämmer inte      Instämmer helt 
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12. Jag delar organisationens värderingar gällande kulturell och etnisk mångfald 
 
 1 2 3 4 5  

Instämmer inte      Instämmer helt 

 
 

13. Jag anser att arbetet med kulturell och etnisk mångfald är bra 
 
 1 2 3 4 5  

Instämmer inte      Instämmer helt 

 
14. Jag anser att syftet med kulturell och etnisk mångfald är klart och tydligt 

 
 1 2 3 4 5  

Instämmer inte      Instämmer helt 

 
 

15. Jag anser att den kulturella och etniska mångfalden inom organisationen gynnar 
mig i mitt arbete 
 
 1 2 3 4 5  

Instämmer inte      Instämmer helt 

 
16. Jag ser fördelar med organisationens arbete med kulturell och etnisk mångfald  

 
 1 2 3 4 5  

Instämmer inte      Instämmer helt 

 
17. Jag anser att organisationen stärks med hjälp av kulturell och etnisk mångfald 

 
 1 2 3 4 5  

Instämmer inte      Instämmer helt 
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18. Jag anser att organisationen: 
 

 Instämmer 
inte 1 2 3 4 5 Instämmer 

helt 

tar till vara på min kunskap 
och erfarenheter om andra 

kulturer 
 

     
 

accepterar mig för den jag 
är  

     
 

är bra på att rekrytera 
personer som delar 

organisationens värderingar 
 

     
 

rekryterar rätt kompetens  
     

 

är öppna med sin 
mångfaldsstrategi för 

samhället 
 

     
 

 
19. Jag anser att: 
 

 Instämmer 
inte 1 2 3 4 5 Instämmer 

helt 

mina kollegor med annan 
kulturell bakgrund än mig 

själv, bidrar till min 
utveckling 

 
     

 

det är bra för verksamheten 
att jobba i team med olika 

kulturella och etniska 
bakgrunder  

 
     

 

det är roligt att jobba i en 
organisation med kollegor 

av annan kulturell och etnisk 
bakgrund än mig själv 

 
     

 

det är lätt att samarbeta 
med kollegor med annan 
kulturell bakgrund än mig 

själv 

 
     

 

jag har roligt tillsammans 
med mina kollegor av annan 
kulturell och etnisk bakgrund 

 
     

 

 

Tack för er medverkan! 
// Cecilia och Sofia 


