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1. INLEDNING 
En inkluderande arbetsplats innebär enligt Gotsis och Grimani (2016) att organisat-
ionen nyttjar den mångfald som finns och tar tillvara på och värderar individuella skill-
nader. Leskiw och Sing (2007) menar att den forskning som finns gällande inkludering 
på arbetsplatser näst intill uteslutande är gjord utifrån två perspektiv, antingen ur ett 
medarbetarperspektiv som berör de anställdas upplevelse av inkludering, eller ur ett 
HR-perspektiv som undersöker hur HR ska arbeta med detta och vilken funktion HR 
har för detta arbete. I denna studie kommer inkludering att undersökas utifrån ett chefs-
perspektiv för att få insikt i hur chefer upplever detta arbete. 
 
Leskiw och Sing (2007) menar just att det måste bedrivas mer forskning om inklude-
ring utifrån ett ledarskapsperspektiv, eftersom det finns en kunskapslucka i ämnet re-
laterat till hur chefer ser på detta. Enligt Gotsis och Grimani (2016) finns det en brist i 
de ledarskapsteorier som är kända idag eftersom de inte tar hänsyn till de aspekter av 
ledarskapet som handlar om inkludering i tillräckligt stor utsträckning. Kulik (2014) 
betonar att den forskning som finns inom mångfaldsarbete i organisationer sker utifrån 
organisationers lägre nivåer. Med detta menar Kulik (2014) att den forskning som finns 
idag mestadels handlar om specifika aktiviteter för ett effektivt mångfaldsarbete eller 
hur organisationsklimatet upplevs utifrån ett medarbetarperspektiv. Vidare menar Ku-
lik (2014) att det är av vikt att forskning inom detta område sker på en högre strategisk 
nivå, som exempelvis på lednings- och chefsnivå. Medarbetare kommer och går och 
därmed förändras även dessa upplevelser, medan det som är strategiskt förankrat och 
genomsyrar organisationskulturen är mer bestående.  
 
Ashikali och Groeneveld (2015) redogör för vikten av ledarskapet och en inkluderande 
organisationskultur för anställdas engagemang i arbetet. De menar att dessa två faktorer 
har stor inverkan på de anställdas känslomässiga band till organisationen vilket påver-
kar hur engagerade de anställda är i sitt arbete och hur villiga de är att arbeta mot or-
ganisatoriska mål. En individ som känner starka band till organisationen är mer invol-
verad i arbetet och känner högre motivation till att prestera. Ledarskapet och inklude-
rande organisationskultur blir därmed en viktig del i arbetet med att skapa engagemang 
bland anställda.  
 
Att skapa och bibehålla en inkluderande organisationskultur är enligt Mor Barak 
(2015) en viktig och stor utmaning för chefer idag och i framtiden. HR-funktionen har 
i många fall rollen som chefernas närmsta stöd och därmed blir detta även en viktig 
utmaning för HR-professionen och något som studenter inom HR behöver ha insikt i 
om de ska kunna vara med och skapa mervärde i organisationer i sitt kommande yr-
kesliv. Eftersom den existerande forskningen om just ledarskap kopplat till inkludering 
inte är så omfattande har denna uppsats som syfte att undersöka inkludering utifrån ett 
ledarskapsperspektiv för att få större insikt i hur chefer själva upplever detta och på så 
sätt bidra med ökad förståelse inom området. 
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1.1 Syfte 
Att få insikt i hur chefer upplever inkluderande organisationskulturer och sin roll i att 
skapa en.  

1.2 Frågeställningar 
Vad innebär en inkluderande organisationskultur för chefer? 
Hur säger sig chefer arbeta för att skapa en inkluderande organisationskultur? 
Hur upplever chefer arbetet med att skapa en inkluderande organisationskultur? 

2. TEORETISK REFERENSRAM 
Nedan följer en redogörelse av centrala begrepp samt tidigare forskning inom uppsat-
sens område som skapar en större förståelse för läsaren.  

2.1 Centrala begrepp 
För att tydliggöra för läsaren förklaras nedan tre begrepp som av författarna anses 
centrala för denna studie. Dessa är inkludering, mångfald och organisationskultur.  

2.1.1 Inkludering 
Inkludering är något som Mor Barak (2015) menar är nyckeln till framgångsrikt mång-
faldsarbete. Inkludering definieras som den individuella upplevelsen av att känna sig 
som en del av organisationen eller gruppen. För att en individ ska uppleva detta anser 
Gotsis och Grimani (2016), Mor Barak (2015) samt Shore, Randel, Chung, Dean, Ehr-
hart och Sing (2011) att en känsla av tillhörighet och unikhet behöver finnas. 

2.1.2 Mångfald 
Mångfald handlar enligt Mor Barak (2015) om den demografiska strukturen bland de 
anställda i en organisation, det vill säga de egenskaper som skiljer de anställda åt. Dessa 
egenskaper kan exempelvis vara kön, etnicitet, ålder, religion, sexuell läggning och 
utbildningsbakgrund. Mångfald kan ses som bestående av både observerbara och icke 
observerbara egenskaper och dessa skapar tillsammans en mångfald inom en arbets-
grupp där olika perspektiv, antaganden och tänkanden tar plats.  

2.1.3 Organisationskultur 
Organisationskultur definieras av O’Reilly och Chatman (1996) som ett system av de-
lade värderingar som tillsammans definierar vad som är viktigt samt normer som defi-
nierar lämpliga attityder och beteenden för organisationens medlemmar. 

2.2 Tidigare forskning 
Nedan presenteras den forskning som anses vara relevant för studiens syfte och fråge-
ställningar. Denna del hade i arbetets början en bas av forskning som under arbetets 
gång har utvecklats och även kompletterats med avsnittet “Att arbeta och kommuni-
cera i en arbetsgrupp” eftersom det framkom som centralt i intervjuerna. 
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2.2.1 Chefen och mångfaldsarbetet 
Chefer inom en organisation anses ha en betydande roll när det kommer till skapandet 
av en inkluderande organisationskultur (Ashikali & Groeneveld, 2015; Gotsis & Gri-
mani, 2016; Groysberg & Connolly, 2013; Kulik, 2014; Mor Barak, 2015; O’Reilly & 
Chatman, 1996; Pless & Maak, 2004; Shore et al., 2011). Många chefer upplever att 
deras viktigaste roll i organisationen är att sätta tonen för kulturen genom att själva 
vara förebilder och demonstrera detta i sitt arbete (Groysberg & Connolly, 2013). För 
att lyckas med att vara en bra förebild anses det mest meningsfulla sättet vara att avsätta 
faktisk tid till att personligen arbeta med initiativ för ökad mångfald och inkludering. 
Även Ashikali och Groeneveld (2015) lyfter det som väsentligt att ledarna själva agerar 
som aktörer för mångfaldsarbetet och är förebilder när det kommer till inkludering. 
 
Groysberg och Connolly (2013) lyfter att det finns två huvudsakliga anledningar till 
varför chefer arbetar med strategiskt mångfaldsarbete. Dels anses det vara en nödvän-
dighet för verksamheten och dels anser chefer det som väsentligt ur en moralisk stånd-
punkt baserat på deras egna upplevelser och värderingar. Enligt Shore et al. (2011) är 
det viktigt att chefer visar uppskattning för olikheter och för varje unikt bidrag som en 
individ tillför till organisationen. Shore et al. (2011) menar att de beteenden som chefer 
visar kommer att avspeglas bland övriga medarbetare eftersom chefer ofta ses som en 
förebild.  
 
Inom en diversifierad arbetsgrupp är det av stor vikt att en chef uttrycker sina värde-
ringar och arbetar för en inkluderande kultur, eftersom det i en diversifierad arbets-
grupp kan finnas flera olika perspektiv och synsätt som samexisterar (Shore et al., 
2011). Detta är enligt Shore et al. (2011) en utmaning för chefer eftersom de ska främja 
uttryckandet av olika åsikter samtidigt som de måste utstråla värderingar som under-
lättar för gruppen att bidra till uppfyllandet av de organisatoriska målen. Dessa värde-
ringar som chefer ska utstråla ska vara i enlighet med organisationens värderingar ef-
tersom O’Reilly och Chatman (1996) menar att värderingar är en stor del av en orga-
nisationskultur. Det är enligt Kulik (2014) första linjens chef som har störst påverkan 
på huruvida medarbetare anammar organisationskulturen och organisationens värde-
ringar eller inte. Därmed menar O'Reilly och Chatman (1996) att om en chefs värde-
ringar skulle strida mot organisationens värderingar skulle en stark kultur vara svår att 
uppnå. Chefer måste vara förebilder för värderingarna och därmed kulturen. Chefens 
egen inställning till organisationskulturen anses spela stor roll eftersom denne kan vara 
en motståndare till organisationskulturen likväl som en bra förebild.  

2.2.2 Chefens roll för inkludering 
Pless och Maak (2004) redogör för en process över hur skapandet av en inkluderande 
organisationskultur går till där ett av stegen innebär att chefens roll, där chefen histo-
riskt sett varit över arbetsgruppen i hierarkin och på så sätt stått utanför gemenskapen, 
måste omvärderas. Mitchell, Boyle, Parker, Giles, Chiang och Joyce (2015) menar, i 
likhet med Pless och Maak (2004), att ledaren bör i den mån det går eliminera hierar-
kiska skillnader mellan sig själv och gruppen. Mitchell et al. (2015) menar att det stär-
ker vi-känslan i en organisation och individer känner en starkare gruppidentitet i de fall 
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ledaren arbetar för att jämna ut statusskillnader som beror på den hierarkiska positionen 
samt att det öppnar upp för diskussioner och att dela idéer i ett mer öppet klimat. Detta 
gör att individen upplever sig vara mer respekterad och inkluderad i organisationen. 
Chefen ser varje enskild gruppmedlem som en separat källa för kunskap och expertis 
och detta minskar uppfattningen om att vissa bidrag från specifika personer värderas 
högre än andra på grund av deras position. Detta resulterar enligt Mitchell et al. (2015) 
i minskade statusskillnader samt att det främjar samarbete och interaktion mellan olika 
professionella grupper och ett ökat samarbete både horisontellt och vertikalt inom en 
organisation. 
 
För att eliminera denna hierarkiska skillnad är det enligt Pless och Maak (2004) vä-
sentligt att chefens roll går mot en mer relationsskapande karaktär. Detta kan bland 
annat göras genom att chefer arbetar för att främja interaktionen mellan individer och 
säkerställa värdeskapande sociala processer inom arbetsgruppen. Gotsis och Grimani 
(2016) och Shore et al. (2011) lyfter också att just relationer är viktiga, där interakt-
ionen mellan chefer och medarbetare är väsentlig för att individer ska känna sig inklu-
derade och för att en inkluderande organisationskultur ska uppstå.  
 
Mitchell et al. (2015) redogör för att en deltagande och relationsskapande ledarstil är 
viktig för att kunna skapa och bibehålla en inkluderande organisationskultur. En chef 
kan agera enligt denna ledarstil genom att involvera medarbetare i beslutsfattandepro-
cesser och låta dem vara delaktiga när beslut ska fattas om arbetsrutiner samt bjuda in 
till öppna diskussioner och värdesätta alla olika tankar, idéer och åsikter. Inkluderande 
chefer har enligt Mitchell et al. (2015) fokus på öppenhet och tillgänglighet som i sin 
tur ska generera en dynamik i gruppen som uppmuntrar oliktänkande. Detta anses sär-
skilt viktigt i organisationer där arbetssättet till stor del är gruppbaserat eftersom det 
finns många fördelar att vinna i diversifierade arbetsgrupper.  
 
I och med den omvärdering av chefsrollen som enligt Pless och Maak (2004) behöver 
ske förändras även nödvändiga kompetenser för chefskapet. De kompetenser som Pless 
och Maak (2004) föreslår handlar om att kunna visa respekt och empati gentemot andra 
samt bekräfta andra individer som jämlikar. Pless och Maak (2004) menar att chefer 
ska visa uppskattning för olikheter genom att bland annat lyssna aktivt, försöka förstå 
oliktänkande och integrera olika åsikter i interaktiva sammanhang. Det handlar också 
om att uppmuntra en öppen kommunikation i alla interaktioner, främja delaktighet i 
beslutsfattandeprocesser samt tillämpa en ledarstil som karaktäriseras av samarbets-
vilja, ödmjukhet och stöd. 
 
Ashikali och Groeneveld (2015) menar att ett transformativt ledarskap är den naturliga 
ledarskapsstilen när det kommer till mångfaldsarbete och att leda en diversifierad ar-
betsgrupp. Ett transformativt ledarskap är relationsorienterat snarare än resultatorien-
terat och karaktäriseras av att ledaren ser till gruppens bästa i första hand samt stöttar 
och uppmuntrar kreativitet hos gruppens medlemmar. Ett transformativt ledarskap in-
nebär mer konkret fyra dimensioner som gemensamt formar medarbetares beteenden. 
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Dessa handlar om att ledaren influerar, motiverar och intellektuellt stimulerar medar-
betarna samt tar hänsyn till de individuella skillnaderna som finns.  
 
Gotsis och Grimani (2016) redogör för en teori om servant leadership (på svenska be-
nämns detta som tjänande ledarskap) som har många likheter med ett transformativt 
ledarskap. Det som skiljer denna teori från det transformativa ledarskapet är främst det 
tjänande förhållningssättet ledaren ska ha till sina medarbetare. Enligt Gotsis och Gri-
mani (2016) är en servant leader någon som kan hjälpa andra individer att utvecklas, 
bryr sig om de anställdas behov och välmående samt att ledaren kan få individer att ta 
till sig av gemensamma förhållningssätt gentemot olikheter inom arbetsgruppen som 
genomsyras av respektfullhet. Gotsis och Grimani (2016) lyfter egenskaper som en 
individ ska besitta för att vara en servant leader. Dessa egenskaper är att uppmuntra 
och utveckla människor, vara ödmjuk, vara genuin, interpersonell acceptans (ha ett ac-
cepterande förhållningssätt till individuella skillnader), förvaltarskap (att ta socialt an-
svar och kunna sätta andras intressen före sina egna) samt bistå med riktning för arbe-
tet. Dessa egenskaper påverkas av ledarens egen uppfattning och värdering gällande en 
inkluderande organisationskultur. Detta resulterar i sin tur i beteenden som har inver-
kan på till vilken grad individer som denna chef leder upplever känslan av tillhörighet 
och unikhet, vilket enligt Gotsis och Grimani (2016), Mor Barak (2015) och Shore et 
al. (2011) är kärnan för upplevd inkludering.  

2.2.3 Faktorer för inkludering 
Enligt Pless och Maak (2004) finns det ett antal faktorer som behöver existera i en 
inkluderande organisationskultur för att mångfaldsarbetet ska resultera i något positivt 
för organisationen. Den mest grundläggande är principen om erkännande och bekräf-
telse, som bygger på att varje individ har ett behov av att känna sig bekräftad och upp-
skattad av personer i sin närhet, bland annat kollegor och chefer på arbetsplatsen. 
Denna princip delas in i tre olika typer av bekräftelse; emotionell, politisk och solida-
risk. Emotionell bekräftelse handlar om att personer i omgivningen ska bekräfta indi-
viden för att stärka självförtroende och förhindra psykisk ohälsa. Den politiska bekräf-
telsen är av mer strukturell karaktär och berör jämlikhet, där varje individ ska ses som 
en jämlik medlem i organisationen sett till arbetsförhållanden och rättigheter. Den so-
lidariska bekräftelsen innebär att individer i organisationen är överens om hur synen 
på en inkluderande organisationskultur är och att alla är en bidragande faktor till att det 
skapas en miljö där samtliga individer agerar inkluderande och upplever sig vara in-
kluderade. 
 
Enligt Mor Barak (2015) finns det ur ett individperspektiv två nyckelfaktorer för att en 
individ ska känna sig inkluderad; en känsla av tillhörighet och en känsla av unikhet. 
Tillhörighet är en nödvändighet för att känna sig inkluderad men det får inte vara på 
bekostnad av de unika egenskaper som individen tillför till organisationen. Även Shore 
et al. (2011) menar att dessa två faktorer är viktiga och att den största effekten på pre-
stationen kommer av att en unik individ är en accepterad del av gruppen samt att ar-
betsgruppen värderar varje unik egenskap som individen besitter. För att en individ ska 
känna sig inkluderad menar Mor Barak (2000) att individen behöver vara en del av 
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viktiga organisatoriska processer. Dessa processer har både med formella och infor-
mella aktiviteter att göra och innebär bland annat tillgång till information och resurser, 
kontakt till chefer och andra gruppmedlemmar samt möjlighet att kunna påverka be-
slutsfattande.  

2.2.4 Strategier och verktyg för inkludering 
För att en individ ska uppleva sig som inkluderad finns det flera olika strategier och 
verktyg för organisationer och chefer att arbeta med (Groysberg & Connolly, 2013; 
Ashikali & Groeneveld, 2015). Det handlar dels om att individen ska uppleva sig som 
inkluderad men också att organisationer i sig ska kunna använda en mångfald av indi-
vider på ett sätt som gynnar organisationen. 
 
Groysberg och Connolly (2013) menar att en strategi för att lyckas med en inklude-
rande organisationskultur är att mäta mångfald och inkludering inom organisationen. 
Att mätning anses som avgörande beror på den makt som siffror och statistik har ef-
tersom det som finns i siffror ofta tas på allvar. Groysberg och Connolly (2013) menar 
att detta bland annat kan göras i samband med rekryteringsprocesser för att få insikt i 
hur rekryteringar och befordringar ser ut utifrån ett mångfaldsperspektiv. En organi-
sation kan arbeta aktivt med att rekrytera och befordra från olika grupper av kandidater 
för att få en mångfald i vilka som får anställning eller möjligheter till att klättra i orga-
nisationen. Även Ashikali och Groeneveld (2015) betonar vikten av att se över sitt 
rekryteringsarbete och att rekrytering är ett bra verktyg för att kunna uppnå en inklu-
derande organisationskultur. 
 
En annan strategi enligt Groysberg och Connolly (2013) innebär att chefer ska hållas 
ansvariga för arbetet med mångfald genom att ha både mångfalds- och inkluderingsmål 
som en del av sin totala målsättning. Groysberg och Connolly (2013) menar också att 
organisationen bör bistå med ledarskapsutbildning på ett eftertänksamt sätt. Dels bör 
de utbilda en mer diversifierad grupp människor i ledarskap så att fler blir redo för 
befordran samt arbeta för att reducera de fördomar som kan finnas bland samtliga med-
arbetare genom att upplysa alla om de positiva effekter som kan komma av en mång-
fald. Ashikali och Groeneveld (2015) lyfter också att det är viktigt att fördomar redu-
ceras om organisationen ska lyckas med en inkluderande kultur. Organisationer behö-
ver värdera kulturella olikheter och bryta ner fördomar om vissa grupper som kan fin-
nas inom organisationen samt att organisationen ska ha tydliga policys och styrdoku-
ment som stöd i mångfaldsarbetet.  
 
Som tidigare nämnt är chefer viktiga förebilder när det kommer till mångfaldsarbete. 
Groysberg och Connolly (2013) menar att detta kan uppnås genom att ha en diversifi-
erad chefsgrupp som speglar den demografiska strukturen bland medarbetarna och där-
med signalerar att det finns möjligheter för alla att utvecklas inom organisationen och 
nå en högre position. I detta bör även organisationen säkerställa att alla medarbetare 
har likvärdiga möjligheter att utvecklas, oavsett bakgrund eller förutsättningar. Bland 
annat nämns att organisationen aktivt bör stötta flexibla arbetsvillkor som underlättar 
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för personer att balansera arbetsliv och privatliv för att en individs privata förutsätt-
ningar inte ska påverka möjligheterna till utveckling på arbetet.  
 
En annan metod för att synliggöra dessa förebilder är enligt Groysberg och Connolly 
(2013) att avsätta resurser för mentorsprogram, det vill säga att nyanställda medarbe-
tare får en mer senior medarbetare som förebild och stöd under den första tiden i orga-
nisationen. De menar även att det inom större organisationer kan finnas en person som 
har rollen som chief diversity officer vilket innebär att det finns en person som är an-
ställd för att arbeta med mångfaldsrelaterade frågor på ett strategiskt plan. Detta för att 
medarbetare ska känna att mångfald och inkludering är något som tas på allvar och 
kommer uppifrån högsta ledningsnivå och genomsyrar hela organisationen. 

2.2.5 Effekter av inkludering 
Flera olika forskningsstudier är eniga gällande att mångfald inom en arbetsgrupp eller 
inom en organisation kan ha både positiva och negativa effekter på individ- såväl som 
organisationsnivå och vilka effekter det blir påverkas av hur denna mångfald hanteras 
(Ashikali & Groeneveld, 2015; Gotsis & Grimani, 2016; Kulik, 2014; Mitchell et al., 
2015; Mor Barak, 2000; Shore et al., 2011). 
 
Det finns en viktig skillnad mellan mångfald och inkludering som är nödvändig att vara 
medveten om. Mångfald handlar om den demografiska strukturen, det vill säga bland-
ningen av människor i en organisation medan inkludering berör hur blandningen av 
dessa individer hanteras (Gotsis & Grimani, 2016). Mor Barak (2000) redogör för att 
de problem som kan uppstå på grund av mångfald inte har med själva mångfalden i sig 
att göra, utan att det har att göra med organisationens bristande förmåga att på ett ef-
fektivt och grundligt sätt integrera en heterogen arbetskraft inom organisationens samt-
liga nivåer. Det handlar om, som Gotsis och Grimani (2016) uttrycker det, att få bland-
ningen av människor att fungera tillsammans på ett effektivt sätt. Om detta arbete 
lyckas så att samtliga medarbetare känner sig inkluderade finns det många fördelar att 
utvinna (Ashikali & Groeneveld, 2015; Gotsis & Grimani, 2016; Kulik, 2014; Mor 
Barak, 2000; Shore et al., 2011;). 
 
Inkludering har positiva effekter på både organisations- och individnivå (Kulik, 2014; 
Shore et al., 2011). Kulik (2014) menar att det finns ett antal positiva effekter av inklu-
dering på individnivå, där individen bland annat upplever en ökad tillfredsställelse på 
arbetet och ökad motivation vilket leder till förbättrade individuella prestationer. Detta 
genererar i sin tur en upplevelse av meningsfullhet och att individen tillför något av 
värde i organisationen. Kulik (2014) redogör även för att det uppstår effekter på orga-
nisationsnivå som påverkar hela verksamheten, som exempelvis en positiv påverkan 
på personalomsättningen inom en organisation. Kulik (2014) och Shore et al. (2011) 
menar att individer som upplever sig vara inkluderade på sin arbetsplats i högre grad 
känner sig nöjda med sin arbetssituation och är därmed mindre benägna att avsluta sin 
anställning. Shore et al. (2011) menar att effekterna på individnivå på lång sikt även 
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har en påverkan på organisationen genom att i de fall som individer förbättrar sin ar-
betsprestation kommer också organisationens totala prestation att påverkas på ett posi-
tivt sätt och resultaten därmed förbättras.  
 
Mor Barak (2000) menar att det kan ske en exkludering av vissa medlemmar, som 
exempelvis kvinnor och minoriteter, från viktiga delar inom organisationen. Denna ex-
kludering berör främst tillgång till information och möjlighet att påverka beslut vilket 
resulterar i hinder för dessa medlemmar att kunna bidra och påverka inom sina organi-
sationer. Detta skapar en känsla av exkludering och Mor Barak (2000) lyfter negativa 
effekter som kan uppstå om individer uppfattar sig som exkluderade. Som en direkt 
effekt av att känna sig exkluderad försämras individers självförtroende och en intern 
process sätts igång för att försöka återställa detta. Denna process kan enligt Mor Barak 
(2000) ta två riktningar. I den ena sker en så kallad överinkludering där individen 
trycker undan sitt riktiga jag, anpassar sig till omgivningen och försöker efterlikna öv-
riga medarbetare för att på så sätt passa in och kunna bli inkluderad. Den andra rikt-
ningen, underinkludering, gör det motsatta. I detta fall ger individen upp viljan och 
önskan om inkludering och tar avstånd från allt som inte är direkt nödvändigt för att 
genomföra sitt jobb. Båda dessa riktningar leder till negativa konsekvenser för indivi-
den som exempelvis utbrändhet, försämrad arbetsförmåga, frånvaro och kan i värsta 
fall även kan leda till sabotage mot organisationen, självskadebeteende och självmord. 
Dessa konsekvenser och beteenden kan i längden få negativa påföljder även för orga-
nisationen, framförallt om det rör sig om sabotage. Mor Barak (2000) menar att endast 
en frånvaro av exkludering inte är tillräcklig utan att det är viktigt att individen känner 
en känsla av inkludering för att det inte ska få negativa påföljder för individ och orga-
nisation.  

2.2.6 Att arbeta och kommunicera i en arbetsgrupp 
Att arbeta i team är ett vardagligt inslag i dagens arbetsliv och det anses som nödvän-
digt för att funktioner i samhället och organisationer ska fungera (Levy, 2010; Salas, 
Shuffler, Thayer, Bedwell & Lazzara, 2015). Att ha en arbetsgrupp som arbetar till-
sammans på ett effektivt sätt och där alla medlemmar känner tillhörighet och att de 
bidrar är väsentligt för att uppnå en individuell känsla av inkludering (Gotsis och Gri-
mani, 2016; Mor Barak, 2015; Shore et al., 2011). Salas et al. (2015) definierar begrep-
pet team som en sammansättning av två eller fler individer som är beroende av varandra 
och anpassar sig för att arbeta mot ett gemensamt och betydelsefullt mål. För att teams 
ska vara effektiva krävs det enligt Salas et al. (2015) både taskwork och teamwork, det 
vill säga att de kan arbeta både uppgiftsorienterat och relationsorienterat. Det uppgifts-
orienterade arbetet berör utförandet av arbetsuppgifter som är nödvändiga för att kunna 
nå de uppsatta målen och som är en del av deras roll i organisationen. Relationsorien-
terat arbete å andra sidan fokuserar mer på vilka beteenden, attityder och tankesätt som 
finns i gruppen som också är nödvändiga för att kunna slutföra de uppgifter som grup-
pen har. Både uppgiftsorienterat och relationsorienterat arbete anses som nödvändigt 
för att kunna uppnå goda prestationer i arbetet. Trots att båda typerna av arbete är lika 
viktiga är det enligt Salas et al. (2015) lätt att, utifrån ett organisationsperspektiv, fo-
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kusera på det uppgiftsorienterade arbetet och därmed glömma bort att det relationsori-
enterade arbetet är en förutsättning för att arbeta framgångsrikt med det uppgiftsorien-
terade arbetet.  
 
Kommunikation är enligt Salas et al. (2015) oundvikligt i alla typer av organisationer 
och team. Kommunikation innebär att organisationen eller gruppen präglas av ett kon-
tinuerligt informationsflöde mellan medlemmarna och det är viktigt att kommunikat-
ionen fungerar för att undvika onödiga konflikter. Det är dessutom av vikt att ha en bra 
kommunikation i organisationen eftersom den påverkar flera av de andra faktorerna 
som måste fungera för att en grupp ska kunna arbeta effektivt, som exempelvis gott 
samarbete. Som en del i att uppnå effektiv kommunikation inom ett team behöver tea-
met enligt Salas et al. (2015) och Levy (2010) genomgå den så kallade storming-fasen, 
en period som präglas av konflikter. Det är i denna fas som olikheter i åsikter och idéer 
kommer fram och gruppen behöver enas om en strategi för att kunna uppnå en god 
kommunikation och ett gott samarbete där samtliga medlemmars olikheter accepteras 
och där samtliga upplever att de tillhör gruppen och bidrar med sin unika kunskap 
(Gotsis och Grimani, 2016; Mor Barak, 2015; Shore et al., 2011). Storming-fasen anses 
vara en naturlig del av en grupps utvecklingsprocess och är en viktig fas eftersom det 
är då individerna lär känna varandras olikheter och lär sig respektera och hantera dem. 

3. METOD 
I följande avsnitt ges en beskrivning av tillvägagångssättet i genomförandet av denna 
studie. Hela forskningsprocessen beskrivs från början till slut, det görs en motivering 
till de val som gjorts och de metoder som tillämpats. Avslutningsvis redogörs det för 
de etiska aspekter som tagits i beaktning inför genomförandet av denna studie. 

3.1 Forskningsansats 
Under detta uppsatsarbete tillämpades en kvalitativ metod och en i huvudsak induktiv 
ansats med deduktiva inslag användes. Bryman (2011) nämner induktion och dedukt-
ion som de två mest traditionella ansatserna, där båda tillvägagångssätten är influerade 
av varandra i någon mån. Den induktiva ansatsen innebär att det empiriska resultatet 
fungerar som en grund för den teoretiska referensramen medan den deduktiva ansatsen 
utgår från en existerande teoretisk grund och därefter sker en insamling av empiri. Det 
är vanligt att generella tillvägagångssätt i en studie är iterativa, det vill säga att det sker 
en växling eller ett samspel mellan teori och empiri eftersom det är komplicerat att 
endast utgå från antingen deduktion eller induktion. Detta är även fallet i denna studie, 
induktion och deduktion har använts växelvis just eftersom att det är svårt att enbart 
använda sig av en enskilt. 
 
Eftersom syftet i denna studie är att utforska området inkluderande organisations-
kulturer från ett nytt perspektiv, ett chefsperspektiv, ansågs en induktiv ansats som 
mest lämplig eftersom detta är metoden som oftast används när forskare vill upptäcka 
ett nytt forskningsobjekt (Patel och Davidson, 2011). För att inte riskera att hamna för 
långt ifrån ämnet tillämpades ett iterativt arbetssätt där ett slags ramverk med teori 
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arbetades fram under forskningsprocessen med syfte att ha någon form av avgränsning 
för vad som är relevant utan att för den sakens skull riskera att bli begränsad av existe-
rande teori. Patel och Davidson (2011) lyfter just att enbart en deduktiv ansats har 
nackdelen att den teori forskaren har att utgå från enkelt kan styra forskningsprocessen 
för mycket och genom det hindra upptäckter av nya företeelser. På grund av detta an-
vändes det i denna uppsats en kombination av båda tillvägagångssätten men där fokus 
låg på det induktiva eftersom det är ett relativt outforskat område inom fältet som un-
dersökts.  

3.2 Deltagare       
För att nå en så nära verklighetsbild som möjligt i undersökningen formulerades vissa 
kriterier för deltagande i studien. För att hitta deltagare som uppfyllde dessa kriterier 
användes det som Bryman (2011) benämner som ett målinriktat urval. Ett målinriktat 
urval är vanligt inom kvalitativ forskning och innebär att de personer som deltar väljs 
ut på ett strategiskt sätt så att de är relevanta för de forskningsfrågor som ska besvaras. 
I denna studie kontaktades ett flertal sedan tidigare kända organisationer där en kon-
taktperson inom HR hjälpte till att förmedla chefer som ansågs lämpliga för studien, 
vilket enligt Bryman (2011) benämns som snöbollsurval. Anledningen till detta var att 
dessa kontaktpersoner ansågs ha bättre insikt i vilka chefer inom deras organisationer 
som var mest lämpliga för denna studie utifrån de uppsatta kriterier som fanns. 
 
Kriterierna för deltagande var att intervjupersonerna skulle arbeta i en organisation som 
har fler än 250 anställda samt ett uttalat mångfaldsarbete i någon mån. Det fanns även 
kriterier gällande att de ska vara chefer över en arbetsgrupp om ungefär tio personer 
eller fler samt att arbetsgruppen i viss utsträckning ska vara diversifierad. Syftet med 
denna undersökning är att få insikt i hur chefer upplever inkluderande organisations-
kulturer och sin roll i att skapa en och det ansågs att dessa urvalskriterier behövdes för 
att kunna uppnå studiens syfte.  
 
Urvalet resulterade i åtta deltagande chefer från fyra olika organisationer, varje orga-
nisation var representerad av två chefer. Organisationerna verkar i fyra olika branscher 
vilket ansågs ge studien en större bredd än att ha samtliga chefer från samma bransch. 
Redogörelse av vilka branscher kommer ej att göras eftersom det anses äventyra kon-
fidentialitetskravet (3.8 Etiska aspekter) på grund av att det skulle kunna vara möjligt 
att identifiera vissa organisationer. Det anses inte heller ha en stor betydelse för denna 
studie eftersom det inte finns ett syfte att göra en branschspecifik analys. Fyra av che-
ferna arbetar inom offentlig sektor och de andra fyra inom privat. I studien deltog fem 
kvinnor och tre män med ett åldersspann på 34 till 52 år. Cheferna har varit i en ledande 
position med personalansvar i 6 till ungefär 20 år och samtliga har fått genomgå någon 
form av ledarskapsutbildning i samband med sin roll som chef. Samtliga chefer anser 
sig även ha en nära kontakt till sina medarbetare. 

3.3 Utformning av intervjuguide 
Kvale och Brinkmann (2014) menar att vid en kvalitativ studie är ett första viktigt steg 
att tematisera undersökningen. Ett genomtänkt syfte formulerades genom att ta del av 
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tidigare forskning inom området samt ha diskussioner om vad denna studie skulle 
kunna bidra med. Utifrån syftet formulerades frågeställningar och baserat på dessa ut-
formades en intervjuguide (Bilaga 1). Intervjuguiden delades upp i olika teman för att 
säkerställa att den skulle täcka samtliga aspekter av det övergripande temat av under-
sökningen, det vill säga att uppnå syftet. 
 
Det gjordes en pilotstudie i ett tidigare skede där intervjuguiden testades på fyra per-
soner som är jämförbara med de som intervjuades för denna uppsats. Utifrån detta ut-
vecklades intervjuguiden ytterligare och det resulterade i en intervjuguide av hög kva-
lité som ansågs generera de svar som frågorna eftersökte och som möjliggjorde utför-
liga svar från intervjupersonerna. 

3.4 Datainsamlingsmetod 
För insamling av material för denna undersökning tillämpades det som Bryman (2011) 
benämner som semistrukturerade intervjuer. I denna intervjumetod finns en så kallad 
intervjuguide innehållande specifika teman som ska beröras där intervjupersonen själv 
har frihet att utforma sina svar. Det finns en viss flexibilitet och frihet för forskaren att 
frångå intervjuguiden och ställa frågorna i en annan ordning samt att forskaren har 
möjlighet att ställa följdfrågor utöver de som finns med i intervjuguiden för att få ut 
ytterligare information. Detta innebär att intervjuerna i grunden är strukturerade på 
samma sätt men flexibiliteten höjer kvalitén på intervjun eftersom möjligheten finns 
att be om utförligare svar om intressanta aspekter kommer fram. 
 
Intervjuerna genomfördes i personliga möten där intervjuare och intervjuperson träffar 
varandra. Antalet intervjuer fördelades lika mellan författarna till denna uppsats och 
den som inte intervjuade var observatör och säkerställde att samtliga frågor besvarades. 
Patel och Davidson (2011) menar att det vid personliga möten öppnar upp för nya di-
mensioner av kommunikation mellan intervjuare och intervjuperson och relationen 
som uppstår kommer att påverka motivationen hos intervjupersonen. I dessa möten är 
det därför viktigt för intervjuare att vara medveten om sitt kroppsspråk och andra fy-
siska uttryck så att intervjupersonen känner sig trygg i intervjusituationen och blir mo-
tiverad till att svara utförligt. Intervjuerna spelades in med samtycke från intervjuper-
sonerna för att möjliggöra transkribering vilket är en nödvändighet för att kunna ge-
nomföra grundliga analyser av det insamlade materialet. Kvale och Brinkmann (2014) 
menar att detta är en viktig del inom kvalitativ forskning, att grundligt ändra form på 
det insamlade materialet från tal till skrift. Intervjuerna som genomfördes till denna 
studie var 40-65 minuter långa. Samtliga intervjuer resulterade i utförliga svar och 
samtliga chefer gavs möjlighet att komplettera sina uttalanden i slutet av intervjuerna. 
Därmed anses inte skillnaden i längd på intervjuerna ha någon påverkan på studiens 
kvalité utan samtliga chefer fick möjlighet att berätta det de ville dela med sig av utan 
att bli begränsade.  

3.5 Metodologi - Fenomenologisk metod 
I denna uppsats har inspiration tagits från fenomenologin vid bearbetning av det in-
samlade materialet. Patel och Davidson (2011) menar att fokus vid fenomenologiska 
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analyser ligger på människors upplevelser och uppfattningar och därav ansågs denna 
analysmetod som mest lämplig i denna uppsats eftersom syftet är att få insikt i chefers 
upplevelser och uppfattningar av inkluderande organisationskulturer. 
 
Grundbetydelsen i begreppet fenomenologi är enligt Kvale och Brinkmann (2014) att 
identifiera hur något framträder och hur något visar sig. Syftet är att minska de fria 
spekulationerna och tolkningarna hos forskaren och istället hitta själva kärnan i det 
som studeras. Inom fenomenologin handlar det enligt Kvale och Brinkmann (2014) om 
att få fram så koncentrerad och specifik information som möjligt om ett fenomen och 
identifiera vad som egentligen sägs, att beskriva vad som sägs snarare än att förklara.  

3.6 Bearbetning av insamlat material 
Nedan följer en redogörelse av det metodologiska tillvägagångssättet i bearbetningen 
av det insamlade materialet där inspiration tagits från ovan beskrivna fenomenologi. 
Denna bearbetning består av transkribering och analys av det insamlade materialet. 

3.6.1 Transkribering av insamlat material 
Intervjuerna i denna studie har som tidigare nämnts spelats in för att möjliggöra grund-
liga analyser, därav blev transkribering ett första steg i bearbetningen. I transkribe-
ringen av intervjuerna togs ingen hänsyn till intervjupersonernas kroppsspråk eller ut-
fyllnadsord. Kvale och Brinkmann (2014) menar att dessa aspekter främst är relevanta 
när en språklig analys ska göras och eftersom det inte är fallet i denna studie ansågs det 
inte bidra med något värde vid analysen och därav togs beslutet att inte skriva med 
detta. Kvale och Brinkmann (2014) lyfter även att det inte finns något korrekt tillväga-
gångssätt för valida utskrifter av intervjuer utan att det beror på forskningsområde och 
syfte med studien och i de allra flesta samhällsvetenskapliga intervjuer, likt denna, så 
tas dessa aspekter inte med. Vid utskrift av intervjuerna har det däremot tagits hänsyn 
till etiska aspekter där namn och andra uttalanden som kan äventyra konfidentialitets-
kravet (3.8 Etiska aspekter) har skrivits om eller fått andra benämningar.  

3.6.2 Analys av insamlat material 
Vid analysen bearbetades det insamlade materialet genom meningskoncentrering som 
innebär att det som sägs koncentreras för att lättare kunna få en överblick över det 
insamlade materialet (Kvale & Brinkmann, 2014). I koncentreringen kodas och kate-
goriseras uttalanden vilket gör att en struktur skapas som gör materialet mer lättöver-
skådligt. Utifrån dessa meningskoncentreringar framkommer sedan resultatet av ana-
lysen. Det slutgiltiga resultatet av analysen i denna uppsats är en koncentrerad beskriv-
ning av kategorier och inga nya begrepp eller teorier har formulerats. Kvale och Brink-
mann (2014) menar att det vid användande av meningskoncentrering medföljer vissa 
konsekvenser för själva intervjuandet. En väsentlig del är att vid intervjutillfället sä-
kerställa rika och utförliga svar. En annan del är att forskarens egna förkunskaper inom 
området sätts i parentes, att dessa inte får påverka materialet, vilket är ytterligare ett 
argument till varför det i denna studie i första hand användes en induktiv ansats. Dessa 
aspekter av meningskoncentreringen har det tagits hänsyn till bland annat i utform-
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ningen av intervjuguiden. Den öppnar upp för utförliga svar och leder inte in intervju-
personerna i en viss riktning vilket kan ske om intervjuaren ställer ledande frågor uti-
från egna tankebanor.  

3.7 Kvalitetsvärdering 
Denna studie har genomförts med stor noggrannhet och beslut har tagits med efter-
tanke. Däremot kan forskarens förhållningssätt påverka exempelvis bearbetning av in-
samlat material vid analysprocessen vilket kan ha effekter på resultatet. I denna studie 
har objektivitet funnits i åtanke under hela processen för att det ska visa en så rättvis 
bild av verkligheten som möjligt. 
 
Studien anses ha ett meningsfullt bidrag eftersom cheferna lyfter nya perspektiv på 
inkludering som tidigare inte fått så mycket uppmärksamhet inom forskningen. Rele-
vansen är därmed stor eftersom studien både ger och kan skapa idéer som är praktiskt 
förankrade för både organisationer och chefer i arbetet för en inkluderande kultur. 
Dock är det av vikt för läsaren att komma ihåg att detta resultat inte är giltigt för alla 
chefer och alla organisationer.  
 
Ytterligare kvalitetsaspekter som berör faktorer som tillförlitlighet, urvalets påverkan 
och annat som kan påverka studiens kvalité diskuteras vidare i 5.2 Metoddiskussion. 

3.8 Etiska aspekter 
För att säkerställa ett etiskt förhållningssätt i arbetet med denna rapport har Veten-
skapsrådets forskningsetiska principer (2002) tagits i beaktning. Hänsyn har tagits till 
informationskravet eftersom samtliga deltagare och kontaktpersoner har tagit del av ett 
informationsbrev som skrevs inför studiens urvalsprocess (Bilaga 2; Bilaga 3). Detta 
brev innehöll villkor för deltagande och syftet med studien och denna information om 
studien gavs även vid intervjutillfället. Eftersom samtliga deltagare i studien var myn-
diga och själva har godkänt sin medverkan ansågs samtyckeskravet vara uppfyllt (Ve-
tenskapsrådet, 2002). Deltagarna blev informerade om att deras medverkan var frivillig 
och att de när som helst kunde välja att avbryta sin medverkan utan påföljder. Delta-
garna informerades om att lämnade uppgifter behandlas konfidentiellt. För att säker-
ställa detta och därmed säkerställa att konfidentialitetskravet möttes har allt material 
som samlats in via inspelning transkriberats av författarna till denna uppsats. I de fall 
det har förekommit namn på personer eller organisationer har dessa tagits bort så att 
det inte ska gå att härleda uttalanden till specifika individer. Det är endast författarna 
till denna uppsats som har tillgång till det insamlade materialet vilket gör att nyttjan-
dekravet uppfylls.  

4. RESULTAT 
Under följande rubrik presenteras resultaten som framkommit genom analysen av in-
tervjuerna. Utfallet av analysen blev ett antal teman som utgjorde strukturen för resul-
tatdelen. Dessa fem teman är: Synen på inkludering, levande arbete för inkludering, 
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delat ansvar för inkludering, vi-känslan är viktig samt utmaningar i arbetet med inklu-
dering. I slutet av resultatet görs en resultatsammanfattning där svaren på studiens 
frågeställningar förtydligas. 

4.1 Synen på inkludering 
Cheferna har en gemensam uppfattning om att inkludering är en viktig del för att ha en 
fungerande arbetsgrupp och en del av arbetet med inkludering handlar om att få ihop 
olikheter i en grupp till att bli en fungerande enhet där alla trivs. Enligt cheferna handlar 
inkludering om att alla individer i en grupp ska accepteras och välkomnas för den de 
är oavsett bakgrund, kön, sexuell läggning, ålder, religion och andra attribut som skiljer 
dem åt. Varje individ ska uppleva att denne blir sedd och lyssnad på samt att det är av 
vikt att individen känner en grupptillhörighet till sin arbetsgrupp. Det är även av vikt 
att samtliga individer upplever att de bidrar med något meningsfullt och känner att de 
har en unik betydelse i organisationen. Att ha olikheter i sin arbetsgrupp och organi-
sation är något som cheferna ser som en nödvändighet. En chef förklarar: 
 

Det blir ju väldigt, alltså är alla likadana så får du ett ganska okreativt klimat och det är 
ju ganska förödande för en organisation som vi, som bygger på kreativitet. Det behövs 
ju nya synsätt och nya perspektiv och olikheter för att det liksom ska bli bra, det är jag 
helt övertygad om. 

Chef 1 
 
Att ha en mångfald och vara inkluderande ses som viktigt för att driva utvecklingen 
framåt i organisationen och på sikt för att över huvud taget överleva förändringar och 
konkurrens enligt de intervjuade cheferna. Flera av cheferna nämner även vikten av att 
medarbetarna ska spegla målgruppen de riktar sig mot och i dessa fall är det viktigt att 
ha anställda som representerar ett kundsegment, besökare eller samhället i stort. 
 
Vissa av cheferna nämner att det är enklare att arbeta för en inkluderande organisat-
ionskultur ifall deras egen moraliska ståndpunkt relaterat till inkludering och olikheter 
stämmer överens med organisationens värderingar. De uttrycker det som att de för ihop 
egna värderingar med organisationens värderingar vilket underlättar arbetet för en in-
kluderande kultur. De ser även till sin egen arbetstillfredsställelse och menar att i de 
fall organisationens värderingar inte stämmer överens med deras egna, eftersom de 
fungerar som en representant för organisationen, så skulle de troligtvis inte välja den 
arbetsplats de arbetar på idag och hade förmodligen inte varit en så bra chef som de 
hade velat:  
 

Organisation Xs värderingar är samma värderingar för mig på jobbet som privat, jag 
kan applicera alla Organisation Xs värderingar på mig i mitt privatliv. Jag tror att det är 
svårt att komma in till ett företag och behöva lära sig värderingar, man behöver ha det 
liksom... det behöver matchas på nåt sätt.  

Chef 4 
 
Det råder en viss osäkerhet kring vart i organisationen en inkluderande organisations-
kultur har sin kärna men cheferna är överens om att det är något som bör vara förankrat 
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på högsta nivå i organisationen. Det ska dessutom genomsyra organisationens alla 
chefsled ner till medarbetarna, som är den grupp som ska verkställa och leva de värde-
ringar organisationen står för ut mot kunder och andra externa aktörer.  
 
En annan viktig aspekt i chefernas upplevelser och definitioner av en inkluderande or-
ganisationskultur är jämlikhet. Cheferna framhåller alla individers lika värde och detta 
gäller även i krav och förväntningar från arbetsgivarens sida. Det är enligt cheferna lätt 
att se inkludering som något där arbetssituation och arbetsförhållanden ska anpassas 
efter individers olika behov och kompetenser men de menar även att det är lika viktigt 
att ställa lika krav för likvärdiga arbeten. 
 
Cheferna upplever att kommunikation är en viktig del i arbetet med att skapa en inklu-
derande organisationskultur. De förespråkar en öppen dialog och önskar ett klimat med 
högt i tak så att medlemmar i gruppen och organisationen ska kunna lyfta sina åsikter 
och få gehör för sina idéer och förslag utan att känna sig begränsade. Genom att främja 
en öppen kommunikation menar cheferna att möjligheten att känna sig delaktig genom 
att bli sedd och lyssnad på ökar samt att individen upplever sig ha möjlighet att bidra 
till organisationen. 

4.2 Levande och målinriktat arbete för inkludering 
Att som chef arbeta för en inkluderande organisationskultur är något som cheferna vär-
derar högt. Ett fåtal av cheferna reflekterar inte över hur de rent konkret arbetar för en 
inkluderande kultur utan menar att det är ett starkt, omedvetet och självklart inslag i 
allt de gör. Övriga chefer lyfter att de har som mål att det inom deras organisationer 
ska bli en självklarhet med acceptans, respekt och uppskattning av olikheter, att uppnå 
det som de andra cheferna anser sig ha uppnått. De fyra organisationerna som cheferna 
arbetar på har alla kommit olika långt i arbetet mot att uppnå en inkluderande kultur 
och beroende på hur långt de nått lägger de olika vikt vid hur detta arbete ska skötas. 
Alla är överens om att arbetet för inkluderande kulturer behöver vara ständigt och le-
vande, sedan om detta sker medvetet eller omedvetet kan skilja sig mellan organisat-
ionerna.  
 
Hos de cheferna som anser sig ha en bit kvar i detta arbete finns uppfattningen att 
arbetet för inkludering behöver ske medvetet och hållas aktivt. Flera av dessa chefer 
sätter upp både individuella och organisatoriska mål för inkludering med sina medar-
betare och sin arbetsgrupp men också med sig själva. För att undvika att det bara blir 
en punkt på ett målkort och för att kunna hålla det levande menar cheferna att det be-
höver föras en kontinuerlig dialog om det i både formella och informella sammanhang. 
Som en del i detta avsätter vissa chefer tid till just diskussioner gällande inkludering 
eller det sociala klimatet på diverse möten, just för att skapa möjlighet att prata om 
frågor som berör inkludering samt själva visa att de arbetar aktivt med att nå de mål 
som satts upp gällande inkludering. En chef beskriver hur detta ämne har fått ökad 
uppmärksamhet: 
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Men jag tycker också på det sättet att vi börjar prata om det, vi har det på agendorna på 
våra möten och sånt så, bara där så kommer vi ju en bra bit på väg. Men sen så är det ju 
ett ständigt kontinuerligt arbete att arbeta vidare med det. 

Chef 5 
 
Flera chefer är eniga om att det ligger under chefens ansvar att det avsätts tid i deras 
arbete till att hålla arbetet levande, att prata om och arbeta för just inkludering. Det 
handlar även om att det i rollen som chef krävs ett visst mod för att våga ta diskussioner 
som kan kännas lite obekväma, att våga lyfta och ifrågasätta uttalanden som görs på 
arbetsplatsen och utmana de fördomar som de själva och andra medarbetare har med 
sig. Det handlar enligt dessa chefer om att de i sin roll som chef är förebilder när det 
kommer till hur det pratas och diskuteras kring olikheter. För att kunna göra detta ses 
det som en nödvändighet att chefen är tillgänglig, dels fysiskt närvarande med nära 
daglig kontakt till sina medarbetare men också finnas tillgänglig på så sätt att de tar sig 
tid till sina medarbetare vid behov. 
 
Ett annat sätt att arbeta aktivt för att öka acceptans och uppskattning av olikheter samt 
få ihop gemenskapen i gruppen är att uppmuntra medarbetarna att utmana sig själva i 
att delta i olika gruppsammansättningar. Ibland genom att cheferna själva sätter ihop 
nya team men även att de uppmuntrar medarbetarna att bolla idéer och dylikt hos kol-
legor de kanske inte vanligtvis går till. I dessa nya konstellationer menar cheferna att 
det kan bli jobbigt och uppstå frustration eftersom olika tankesätt utmanar medarbetar-
nas egna antaganden och deras sätt att tänka kring saker, det blir svårare för dem att få 
sin vilja igenom. För att motivera medarbetarna till att utmana sig i detta, trots att det 
kan vara jobbigt, menar vissa chefer att det ska pratas om som en möjlighet till kom-
petensutveckling. Chef 2 menar att det som hos medarbetare ofta värderas högt hos en 
arbetsgivare är just möjlighet till kompetensutveckling och detta kan ske varje dag, i 
allt arbete som utförs, om medarbetarna bara inser var dessa möjligheter finns: 
 

Det kommer vara en gång om året eller två gånger om året på sin höjd kanske vi kan få 
heldagar med externa utbildare så, men vi behöver jobba i vardagen och hitta dom här 
kunskaperna som hon och han sitter på, och att jag måste kunna lära mig någonting av 
det. Så har vi pratat om det. 

Chef 2 
 
Genom diskussioner med oliktänkande medarbetare så kan det uppstå mer motsatta 
åsikter än när diskussion förs med en likasinnad kollega och det är just den motsätt-
ningen som enligt cheferna bidrar till utveckling hos en person både på ett personligt 
plan och som medarbetare. Som chef gäller det att få medarbetare att se värdet i att det 
finns olika synsätt och tankesätt, att det är okej att det är lite jobbigt ibland och att det 
inte alltid går att få sin vilja igenom, för det är just i dessa stunder som utveckling sker, 
för alla delaktiga. 
 
En del chefer lyfter även att de informella sammanhangen är viktiga för inkluderingen. 
Det dessa chefer gör för att skapa dessa sammanhang kan bland annat vara att ordna 
aktiviteter för hela arbetsgruppen som ligger utanför de ordinarie arbetsuppgifterna. 
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Detta kan vara middagar, grillkvällar eller andra sociala aktiviteter med syfte att med-
arbetarna ska kunna lära känna varandra bättre och därmed få ökad förståelse och ac-
ceptans för varandras olikheter. Som chef gäller det i dessa sammanhang att skapa för-
utsättningar för så många som möjligt att delta. Dessa chefer lyfter att det är viktigt att 
i sin roll som chef se till att aktiviteten inte är förlagd på tider som är svåra för vissa 
eller att det är långt att åka vilket gör att vissa exkluderas på grund av förpliktelser i 
sitt privata liv.  
 
Att anpassa och underlätta för deltagande både på och utanför arbetsplatsen ses som 
viktigt för inkluderingen, däremot lyfter även cheferna att det för inkluderingens skull 
är minst lika viktigt att ställa krav och förväntningar på alla medarbetare. Inkludering 
har inte bara att göra med att chefen eller arbetsgruppen ska förstå och acceptera att 
alla är olika utan det behöver också finnas en viss acceptans eller förståelse att alla har 
en skyldighet gentemot gruppen att acceptera vissa regler och förhållningssätt just för 
att det ska vara inkluderande. Som en chef uttrycker det: 
 

Fyller någon år så kanske det hör till god ton att stå med en stund runt fikabordet om 
någon har gjort sig till och bakat eller köpt fikabröd eller någonting, även om man inte 
varken älskar kaffet eller fikabrödet eller umgänget fullt ut så kanske man måste bita 
ihop en stund. 

Chef 8 
 
Att ha förväntningar på sina medarbetare har att göra med att organisationen har en 
värdegrund som samtliga medarbetare behöver stå bakom. En chef nämner värderings-
driven rekrytering: 
 

För oss så är det inte jätteviktigt att det är rätt person med rätt CV, det klart att det är 
bra att man har erfarenheten men för oss är det viktigare att man står för Organisation 
Xs värderingar för resten kan man lära sig. 

Chef 4 
 
En del av cheferna lyfter att det är viktigt att vara tydlig med vilka krav och förvänt-
ningar arbetsgivaren har på sina anställda tidigt, gärna redan vid intervjutillfället eller 
introduktionen. Dessa chefer menar att detta säkerställer att alla medarbetare som kom-
mer in i organisationen håller med om värdegrunden som den inkluderande kulturen 
vilar på och förstår vad jobbet kräver från dem i deras roll som medarbetare. Genom 
dessa delade värderingar anses arbetet för en inkluderande kultur underlättas. 

4.3 Delat ansvar för inkludering  
Bland cheferna råder en osäkerhet kring vem i en organisation som faktiskt har det 
största ansvaret för att se till att inkludering blir ett naturligt inslag i arbetet. Att ansva-
ret för att uppnå en inkluderande organisationskultur delas av flera parter i en organi-
sation är cheferna överens om men sedan förekommer delade uppfattningar om vem 
som bär det största ansvaret. Av samtliga svar att döma går det att utläsa att samtliga 
chefsnivåer har ett ansvar att leva värderingar och kultur nedåt i organisationsleden och 
att det är av vikt att högsta ledningen är en föregångare och visar upp ett accepterat 
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beteende. Det uttrycks även att medarbetarnas närmsta chef, första linjens chef, ses 
som den som har störst ansvar för att ge rätt förutsättningar och visa arbetsgruppen hur 
arbetet bör gå till. Chefen anses ha en viktig roll men de intervjuade cheferna menar 
även att medarbetarna måste ta ett eget ansvar för att det ska vara en inkluderande 
kultur. Medarbetarna har ett stort ansvar när det kommer till att bibehålla en organisat-
ionskultur som är inkluderande för alla individer, det är trots allt de som omges av sina 
kollegor och som är själva gruppen som ska leva kulturen och värderingarna ut mot 
externa intressenter.  
 

Man brukar säga att det sitter i väggarna men det gör det ju inte, det sitter i människorna 
[…] så det är klart att medarbetarna spelar roll […] jag kan visa men sen hur det sker 
eller, jag ger förutsättningarna och då gäller det att förvalta dom. Och då måste medar-
betarna vara där liksom och är dom inte det då spelar det ingen roll liksom. 

Chef 7 
 
Ett begrepp som kommer upp under intervjuerna är medarbetarskap. Cheferna nämner 
att det behövs ett allt större fokus på medarbetarnas ansvar och att organisationer ska 
lägga mer vikt vid medarbetarskapet. Det pratas enligt cheferna ofta om att medarbe-
taren har vissa rättigheter och att organisationen har skyldigheter men de menar att 
även medarbetarna har vissa skyldigheter gentemot sin arbetsgivare, några chefer be-
nämner detta som just medarbetarskap. Dessa skyldigheter sträcker sig utanför det som 
ingår i medarbetarnas enskilda, konkreta arbetsuppgifter och handlar om aspekter som 
är kopplade till gruppsammanhållningen och detta är något som en av organisationerna 
tagit fasta på: 
 

Sen så finns det ju självklart uttalat från organisationens håll, hur det ska vara, vilket 
uppträdande och, medarbetarskap i Organisation X ska se ut, det finns ju liksom hur 
man ska göra det, man ska vara lojal, man ska liksom ställa upp, man ska samverka. 
 

Chef 2 
 
Att vara en bra förebild och föregå med gott exempel framhålls av cheferna som något 
viktigt för att kunna ha en inkluderande kultur, både när det gäller att agera efter orga-
nisationens värderingar och för att få en grupp att bete sig på ett önskat sätt. Bland 
cheferna finns förhoppningar om att deras beteende ska avspegla sig i arbetsgruppen 
och för att skapa en acceptans för olikheter nämner cheferna att de själva är öppna om 
personliga saker och delar med sig av privata erfarenheter. Avsikten med detta är att 
skapa öppenhet kring personliga frågor och sända ut signaler om att det är okej att vara 
på sitt sätt och att individen blir accepterad som en del av gruppen ändå. Att dela med 
sig av personliga saker ökar även förståelsen för varför en individ är på ett visst sätt 
och främjar ett klimat som underlättar för inkludering.  
 
Bland cheferna uttrycks det att medarbetare går till arbetet av olika anledningar, det 
finns de som endast har intentionen att vara där åtta timmar varje dag, göra sitt jobb 
och sedan gå hem, medan andra medarbetare ser arbetsplatsen som ett socialt samman-
hang och ett forum för personlig utveckling. Likväl som att det är av vikt att få alla att 
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känna sig delaktiga och som en del av gruppen är det viktigt att acceptera och respek-
tera varandras olikheter och ibland låta det vara så. Detta gäller både chefer och andra 
medlemmar av arbetsgruppen, det krävs en förståelse för att alla inte vill vara delaktiga 
i allt, inte är lika framåt och inte har lika stort intresse av att vara en del av en arbets-
grupp. Dessa chefer menar att ett sådant förhållningssätt också måste vara accepterat 
så länge det inte går ut över det som ingår i arbetsuppgifterna. Cheferna menar dock 
att det är en svår balansgång att avgöra hur mycket tid och energi som ska läggas på de 
individer som inte uppvisar samma behov eller intresse av att vara delaktiga. Det ut-
trycks en osäkerhet hos vissa chefer eftersom de vill att alla ska vara delaktiga men de 
vet inte hur de ska lyckas med att få med sig alla samtidigt som det kanske inte behövs 
att alla är med, om medarbetarna själva inte vill. En chef uttrycker utmaningen med 
detta: 
 

Någonstans så har man ju något vuxet ansvar själv att möjligheten finns, varsågod och 
delta liksom, men så mycket, så mycket jag kan i den mån tjata eller trycka på, peppa 
eller bara prata allmänt socialt utan att för den skull tränga mig på. 

Chef 8 
 
I synsättet om att alla ska accepteras för sina olikheter ingår även, förutom individens 
vilja att vara delaktig, att varje individs spetskompetens ska tas tillvara på. Cheferna 
nämner detta som en utmaning och en viktig del i att skapa en känsla av inkludering. 
Det är viktigt att identifiera varje individs styrkor och vad den är bra på, samtidigt som 
det finns en respekt för att det även förekommer brister i kompetensen men att det inte 
behövs läggas så mycket fokus på det. Bland cheferna nämns bland annat att det själv-
klart är en fördel om det är möjligt att utbilda bort kompetensluckor men att det samti-
digt är viktigt att utveckla en individs starka sidor, det är inte nödvändigt att samtliga 
medarbetare kan alla arbetsuppgifter och är lika duktiga på allt. Tar gruppen tillvara på 
varandras styrkor främjar det möjligheten att medlemmarna kompletterar varandra, de 
blir bättre på att dra nytta av varandras kompetenser och de samlade spetskompeten-
serna resulterar i en kompetent och effektiv grupp. En annan positiv effekt som lyfts är 
att genom att ha olika expertområden minskar konflikter och frustration inom arbets-
gruppen. Denna tanke grundar sig i att om allas unika kompetenser tas tillvara på och 
nyttjas på rätt sätt så kommer konflikter minska eftersom det finns en tillit till att med-
lemmarna i gruppen har sin unika styrka och det finns därmed ingen anledning att kon-
kurrera med varandra gällande kompetensområden. Det görs en jämförelse med företag 
som bedriver exempelvis telefonförsäljning, där grundas verksamheten på att medar-
betare konkurrerar med varandra inom samma kompetensområde, nämligen kompe-
tensen att sälja in produkter. I sådana miljöer som präglas av internkonkurrens menar 
dessa chefer att risken för konflikter och frustration mellan medarbetare ökar.  

4.4 Vi-känslan är viktig för inkludering 
En aspekt som lyfts fram av cheferna som enligt dem har en positiv påverkan på orga-
nisationskulturen och ökar känslan av inkludering är att skapa en vi-känsla som gör att 
alla accepteras och känner sig som en del av gruppen. Som en del i att skapa denna vi-
känsla och få medarbetarna att känna meningsfullhet nämner cheferna att en av deras 
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främsta arbetsuppgifter är att se till att medarbetarna har de förutsättningar som krävs 
för att göra ett bra arbete och att underlätta vardagen för dem. Cheferna har en gemen-
sam uppfattning om att några av deras viktigaste ansvarsområden är att se till att var-
dagen flyter på för medarbetarna, bistå med hjälp och stöd där det behövs och serva 
dem med det som krävs för att de ska trivas med sin arbetssituation. 
 
Som ett led i att skapa en bra vi-känsla i gruppen arbetar cheferna med delegering av 
uppgifter och ansvarsområden samt involverar medarbetare i beslutsprocesser och 
skapandet av nya rutiner och arbetssätt. En chef beskriver hur detta kan gå till: 
 

Jag tror stenhårt på att bjuda med medarbetarna i så många forum som möjligt där oftast 
jag som chef blir inbjuden till [...] det kan vara exempelvis, jamen vi ska upprätta ett 
nytt talsvar, då blir man inbjuden som chef men det är ju inte jag som sitter primärt och 
egentligen pratar med kunden [...] jag kan komma med ett utkast och förslag utifrån min 
erfarenhet men det är väldigt viktigt att ha med sig någon utav medarbetarna. 

Chef 6 
 
Det är medarbetarna som utför själva verksamheten och därför anser cheferna att det 
finns ett värde i att involvera dem i så stor utsträckning som möjligt, så att de får tänka 
till och vara kreativa i ett sammanhang som kommer ha direkt påverkan på deras egna 
möjligheter att utföra sitt arbete. Detta ökar enligt cheferna engagemanget hos de an-
ställda och att individer kommer med förslag och idéer är något som uppskattas av 
cheferna även om det finns en svårighet i att de inte kan pröva och implementera alla 
idéer som kommer upp. Samtidigt måste de vara öppna för att ta emot förslag för att 
inte hämma kreativiteten eftersom de upplever en positiv effekt av att ha ett öppet kli-
mat där olika idéer och tankesätt är välkomna. Detta har resulterat i engagerade arbets-
grupper och individer som vill vara delaktiga i olika processer. 
 
Cheferna nämner också sin egen roll och menar att de inte ska ha en position som 
hierarkiskt sett är över arbetsgruppen, utan att de ska vara en medlem av gruppen på 
lika villkor som alla andra, även om de har lite andra arbetsuppgifter. Detta sker exem-
pelvis genom att de sitter nära varandra rent fysiskt, exempelvis i samma kontorsland-
skap, för att skapa en känsla av gemenskap och jämlikhet och ha en naturlig, daglig 
kontakt för att kunna lyfta och diskutera alla typer av frågor. Att vara tillgänglig och 
att arbeta för att öka tillgängligheten är också något som cheferna betonar som en av 
de största faktorerna för att ha en god relation med sina medarbetare. Det är för att 
medarbetarna ska känna ett förtroende och en tillit för sin chef och uppleva sig vara 
sedda och bekräftade samt att det möjliggör för snabbare processer, problemlösning 
och diskussioner på en daglig basis i mer informella sammanhang. Synen på att chefs-
rollen ska vara en del av gruppen är något som en organisation eller arbetsgrupp kan 
dra nytta av både i med- och motgångar. Det är enligt en chef viktigt att lyfta fram 
gruppen vid bra prestationer och låta dem synas ut mot övriga avdelningar i företaget 
och externa intressenter och då som chef stå tillbaka lite för att gruppen ska känna att 
det är de som grupp som åstadkommit detta. Samma chef nämner även att en stark vi-
känsla är fördelaktigt när gruppen står inför utmaningar och problem som ska lösas, 
det förhindrar sprickor mellan gruppens medlemmar och minskar risken för att det 
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skapas en intern konkurrens mellan gruppens medlemmar som på sikt är skadlig för 
gruppens sammanhållning. Att som grupp ha förmågan att tillsammans lösa problem 
anses vara en styrka och att se gruppen som en enhet underlättar när det dyker upp 
utmaningar, vilket en chef uttrycker på följande sätt:  
 

När det dyker upp [...] saker som inte fungerar tillräckligt bra då finner man en styrka i 
gruppen snarare än att aa fan det här är chefens fel [...], hur ska vi lösa det här? Och då 
handlar det inte om hur jag ska lösa det här utan det handlar om ett vi. 

Chef 6 
 
Cheferna betonar att en bra gruppdynamik skapas i både formella och informella sam-
manhang. Det handlar enligt dem om att lära känna varandra i en grupp på ett personligt 
och individuellt plan, inte bara som arbetskollegor i sina yrkesroller. Detta ses som 
viktigt för att få en förståelse för varandra, hur var och en reagerar i vissa situationer 
och varför en individ beter sig på ett visst sätt. Det gäller att få en inblick i varje kolle-
gas och gruppmedlems personliga erfarenheter som påverkar arbetet med syfte att öka 
acceptansen för att alla agerar olika i olika situationer. För att ge förutsättningar som 
ska få samman gruppen försöker cheferna avsätta tid och resurser till aktiviteter som 
främjar grupputveckling, både formella och informella aktiviteter. Det nämns att i en 
organisation har det skapats ett forum för medarbetarna där de kan dela upplevelser 
och erfarenheter relaterat till deras arbetssituation, uppgifter eller kollegor, med syfte 
att belysa frågor som berör sammanhållning i gruppen och kollegor emellan.  

4.5 Utmaningar i arbetet med inkludering 
En del chefer poängterar att arbetet med att skapa en inkluderande organisationskultur 
och att få olika individer att fungera ihop i en grupp inte alltid är så enkelt. De är över-
ens om att det är en självklarhet att olikheter är positivt och att det är nödvändigt för 
organisationens utveckling och överlevnad men en del menar att det finns faktorer som 
gör att det inte går att arbeta med detta i den mån det skulle behövas.  
 
Några av cheferna nämner att deras verksamheter har externa krav och förväntningar 
på sig som de inte kan styra över och måste anpassa sig till. Några nämner att de gärna 
skulle arbeta med mångfaldsarbetet på ett mer strukturerat sätt där de för statistik över 
hur mångfalden ser ut och kartlägger exempelvis rekryteringar. Däremot menar dessa 
chefer att det finns juridiska och etiska aspekter att förhålla sig till som hindrar detta 
sätt att arbeta. Det kan även vara andra aspekter som påverkar som exempelvis lagar, 
regelverk eller att utvecklingen i omgivningen sker så pass snabbt att organisationen 
inte hinner med att förändras. Detta är något som Chef 7 har upplevt: 
 

Därför att organisationer förändras och dom förändras snabbt. Det är inte som det var 
förr i världen, då gjorde man en organisationsförändring 2000 och så väntade man till 
2012, utan nu är det i princip varje år så händer någonting, så att… och även tekniken 
utvecklas ju på ett sätt som, jag tror man inte sett maken till egentligen. 

Chef 7 
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Snabba förändringar med nya krav och förväntningar gör att prioriteringar blir ett stän-
digt inslag i chefernas arbete, framför allt när det kommer till avvägningen hur mycket 
tid och resurser det är rimligt att lägga på arbete med organisationskultur och gruppdy-
namik. Bland annat uttrycks det att arbetet med mångfald och inkludering skulle kunna 
vara ett heltidsarbete för en person men så mycket tid menar cheferna inte är rimligt 
för en chef att lägga på den typen av arbete, även om det i vissa perioder finns ett behov 
av att avsätta mer tid till det. Organisationen har verksamhetsmål att uppfylla, vilket är 
deras huvudsakliga uppgift, och samtliga medlemmar inom organisationen har en skyl-
dighet att jobba mot dessa. Tiden ses som en begränsande faktor och när agendor sätts 
för diskussioner och möten är det lätt att frågor som rör grupprocesser, olikheter och 
hur inkludering ska ske faller bort, vilket är något som dessa chefer anser är en utma-
ning:  
 

Sen är det ju alltid tiden som är bekymret då, man skulle ju kunna, kanske kunna ägna 
sig en heltid åt sådana här processer, ibland kan man känna att man ska inkludera, man 
ska jobba tillsammans med grupputveckling, team och så vidare, värdegrund, men 
ibland så blir det ju det här också att man måste ju avväga hur mycket tid kan man lägga 
på olika saker, för vi har ju då ärenden som vi jobbar med, vår huvudsakliga arbetsupp-
gift då. 

Chef 2 
 
 
Till viss del tror jag att vår verksamhet är väldigt operativ och då blir det väldigt mycket 
operativt prat, kanske inte kring dom här mjuka frågorna, får ju ofta stå tillbaka. Och 
dom försöker jag lyfta i dom sammanhang jag kan. För dom… ja det är risk att man 
tappar dom, jag tror det. 

Chef 7 
 
Cheferna poängterar värdet i saker som är mätbara i siffror och att det är lättare att ta 
till sig när exempelvis utvärderingar och uppföljningar sker samt att det vid tillfällen 
där chefskollegor eller medarbetare träffas är mer diskussion kring operativa frågor 
eller det arbete som faktiskt utförs.  
 
En annan aspekt som bland cheferna upplevs ha en stor påverkan på inkludering är 
personalomsättning och rekryteringsprocesser. Där råder delade uppfattningar om 
huruvida rekryteringsarbetet är en möjlighet eller ett hinder för att skapa en fungerande, 
diversifierad arbetsgrupp. En uppfattning handlar om att det genom hög personalom-
sättning och många anställda som kommer och går uppstår en svårighet i att skapa en 
sammanhållen grupp och att arbeta med frågor som rör inkludering eftersom en förut-
sättning är att gruppen är stabil. En annan uppfattning är att rekryteringsprocesser ses 
som en möjlighet att påverka gruppens demografiska struktur och att ta in olika kom-
petenser för att individerna i gruppen ska komplettera varandra. I det senare fallet upp-
står för några av cheferna en annan typ av problematik, organisationen eller branschen 
kan vara på ett sätt som gör det svårt att attrahera en diversifierad grupp sökanden. 
Detta sker trots att organisationen vill och har för avsikt att rekrytera för ökad mångfald 
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men det är inte möjligt på grund av ett begränsat urval som i stor utsträckning är ho-
mogent, med anledning av att det är en yrkesgrupp som domineras av ett visst kön eller 
att organisationen attraherar en viss grupp individer. En chef berättar: 
 

Alltså det ser nog ganska mainstream ut på utbildningarna. För vi får ju nästan bara 
sökanden som har en etnisk svensk bakgrund, nästan bara. Om vi nu tittar på etnicitet 
som mångfald sen finns det ju fler begrepp, alltså det handlar ju inte bara om etnicitet. 
Men branschen som sådan är ju inte sådär väldigt mångfacetterad. 

Chef 1 
 
Förutom dessa externa utmaningar som är kopplade till inkludering finns det även ut-
maningar relaterade till interna arbetssätt eller förhållanden. Cheferna upplever utma-
ningar som är relaterade till gruppens mognadsnivå och att arbetsgruppen inte alltid är 
mogen för att chefen tillsätter en individ som bidrar med ännu en åsikt att ta hänsyn 
till, vilket resulterar i ytterligare utmaningar att hantera. 
 

Sen beror det ju på […] vart gruppen befinner sig någonstans, för att har man en redan 
oroad grupp som inte mår särskilt bra, att då ta in och utmana det […] jag skulle ju säga 
att där får man ju också känna av. 

Chef 3 
 
För vissa chefer handlar det om att gruppen precis har hanterat utmaningar, kommit 
samman och hittat ett arbetssätt som passar dem och då är det inte optimalt att behöva 
gå igenom den processen igen. I andra fall gäller det att individerna i en grupp ska få 
möjlighet att hitta sina roller innan det är läge att arbeta med grupprocesser och kult-
urrelaterade frågor.  
 
Något som cheferna har erfarenhet av som kan vara en stor utmaning är den interna 
kommunikationen i arbetsgruppen, både medarbetare emellan och mellan medarbetare 
och chef. Kommunikationsmissar och missförstånd är en vanligt förekommande källa 
till irritation och friktioner mellan individer och dessa kan enligt vissa chefer bero på 
att varje individ har ett bagage av upplevelser och tankesätt som inte alltid stämmer 
överens och fungerar med andra. De menar att det inte går att bortse från att varje 
individs erfarenheter påverkar hur denne tänker och agerar i olika situationer och detta 
är något som kan resultera i oenighet och i vissa fall konflikter. Att det uppstår kon-
flikter ser dock inte cheferna som någon nackdel, utan snarare som en utmaning som 
organisationen kan lära sig något och utvecklas av. Däremot påpekas det att det kan 
vara jobbigt för individen i stunden, att konfronteras av någon annan och att det blir en 
diskussion kring ens egna åsikter och värderingar.  

4.6 Resultatsammanfattning 
För att besvara de frågeställningar som denna studie har följer här en sammanfattning 
av det redovisade resultatet utifrån frågeställningarna; Vad innebär en inkluderande 
kultur för chefer? Hur säger sig chefer arbeta för att skapa en inkluderande kultur? Hur 
upplever chefer arbetet med att skapa en inkluderande kultur? 
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För cheferna innebär en inkluderande kultur till stor del att samtliga individer upplever 
sig som delaktiga i sin arbetsgrupp, både i formella och informella sammanhang. Che-
ferna uttrycker att en vi-känsla i gruppen är av stor vikt, att ha en mångfald där samtliga 
upplever sig som inkluderade ses som viktigt eftersom det skapar kreativitet och bättre 
beslutsfattande. En inkluderad mångfald anses vara en förutsättning för organisation-
ens utveckling. Detta ses som viktigt dels för att det anses nödvändigt för själva arbetet 
i sig men även eftersom cheferna själva har värderingar som värdesätter mångfald och 
inkludering. Däremot uttrycker chefer osäkerhet kring hur de medarbetare som inte vill 
vara delaktiga ska bli inkluderade, ska cheferna låta dessa vara för sig själva eller har 
alla individer en skyldighet att vara delaktiga? Chefer uttrycker att för att en inklude-
rande kultur ska finnas så finns det kanske även vissa skyldigheter att vara delaktig i 
skapandet av den.  
 
I arbetet med att skapa en inkluderande kultur finns målet att det ska bli ett naturligt 
inslag i allt organisationen och dess medarbetare gör, det ska bli en självklarhet som 
sker omedvetet. För att uppnå detta menar flera chefer att det behöver ske ett medvetet 
och aktivt arbete. Dessa chefer arbetar med detta bland annat genom att avsätta tid och 
resurser att diskutera och lyfta frågor gällande inkludering i möten och utvecklings-
samtal. Däremot finns det andra chefer som upplever att de har en djupt rotad inklude-
rande kultur i sin organisation och dessa chefer menar att det redan är en självklarhet 
och att arbetet sker mer omedvetet, vilket uttrycks som målet för de andra. 
 
Cheferna upplever att de har en viktig roll i arbetet för en inkluderande kultur, där 
rollen främst handlar om att agera som förebild och ge rätt förutsättningar för medar-
betarna att skapa inkluderingen. Det görs genom att stärka relationer till sina medarbe-
tare, lära känna olikheterna och i rollen som chef vara en förebild i hur förhållningssät-
tet till olikheter ska vara. Tiden upplevs vara en begränsande faktor och många chefer 
upplever att de ofta behöver prioritera bort detta arbete till förmån för de konkreta ar-
betsuppgifterna. Cheferna upplever även utmaningar i arbetet för inkluderande kulturer 
relaterat till personalomsättningen. Vissa menar att utmaningen uppstår vid hög perso-
nalomsättning eftersom det skapar obalans i arbetsgruppen medan andra ser det som 
en möjlighet att påverka mångfalden och dynamiken i arbetsgruppen. Däremot finns 
även en utmaning i att attrahera en mångfald eftersom vissa anser att medarbetare inom 
deras bransch är en relativt homogen grupp vilket anses bero på olika externa faktorer.  

5. DISKUSSION 
I följande avsnitt förs en diskussion, med stöd i den teoretiska referensramen, för att 
skapa en djupare förståelse för resultatet som har presenterats. Avsnittet avslutas med 
en kortare diskussion gällande studiens metod. 

5.1 Resultatdiskussion 
Eftersom denna uppsats är av induktiv karaktär med målet att upptäcka nya aspekter 
av chefers arbete med inkluderande kulturer kommer fokus i resultatdiskussionen att 
hamna på de upptäckter som anses vara av störst intresse och bidra med ny kunskap i 
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ämnet. Studien har som syfte att få insikt i hur chefer upplever inkluderande organi-
sationskulturer och sin roll i att skapa en och därmed kommer denna diskussion att 
föras i syfte att få en djupare förståelse för det cheferna upplever. 

5.1.1 Inkludering - för vem och av vem? 
Vid genomgång av resultatet upptäcks en ny och intressant tanke gällande inkludering; 
vem finns egentligen inkluderingen för? Chefernas tankar kring vad en inkluderande 
organisationskultur handlar om är, i likhet med Mor Baraks (2015) definition av inklu-
dering, att alla medarbetare ska accepteras för den de är och att alla ska känna sig väl-
komna. Det anses även som viktigt att medarbetare känner en grupptillhörighet, att 
medarbetare känner att de bidrar med något meningsfullt och att de upplever sig som 
betydelsefulla för organisationen. Enligt Mor Baraks (2015) definition så innebär in-
kludering en individuell upplevelse av att känna sig som en del av gruppen eller orga-
nisationen. Att som chef arbeta för att medlemmar i en arbetsgrupp ska uppleva sig 
som inkluderade, att få alla att känna sig som en del av gruppen, visar sig dock vara 
komplext.  
 
Cheferna är måna om att alla ska vara delaktiga och vill att samtliga medarbetare ska 
känna sig inkluderade men lyfter samtidigt att det blir svårt när vissa inte vill vara 
delaktiga. Det framgår i intervjuerna att cheferna ibland slits mellan att säkerställa att 
alla medarbetare är inkluderade i både formella och informella sammanhang samtidigt 
som medarbetarnas unika personlighet och unika behov också ska respekteras. Frågan 
som uppstår då är om dessa behov ska tillgodoses och att chefen då ska låta dessa 
individer vara eller om chefen ska uppmuntra aktivt deltagande ändå? Om inklude-
ringen ska vara för individen, är det inte då upp till individen om den vill vara delta-
gande i olika sammanhang? Denna fråga har dock ytterligare en dimension, cheferna 
nämner ett dilemma som kan kopplas till det Pless och Maak (2004) beskriver som 
politisk respektive solidarisk bekräftelse. Den politiska bekräftelsen handlar om att alla 
medlemmar är jämlikar och är delaktiga i organisationen på lika villkor med lika rät-
tigheter. Den solidariska bekräftelsen handlar om att alla har ett gemensamt ansvar att 
skapa en miljö som upplevs som inkluderande av samtliga medlemmar. Eftersom in-
kludering enligt Mor Baraks (2015) definition handlar om en individuell upplevelse av 
att känna sig som en del av en grupp så lyfts funderingar bland chefer kring om och i 
så fall till vilken grad individer har skyldigheter, gentemot resterande medlemmar i 
gruppen, att agera på ett sätt som upplevs inkluderande för andra. En av cheferna lyfter 
denna skyldighet för inkludering i sammanhanget där en medarbetare ansträngt sig och 
bakat för att fira sin födelsedag. Som medlem av gruppen anser denna chef att alla 
medarbetare bör ställa upp och delta, ge solidarisk bekräftelse till övriga medlemmar, 
även om vissa medarbetare saknar intresse för deltagande. Det handlar om att frånvaro, 
att inte ge solidarisk bekräftelse, vid dessa tillfällen kan få negativ effekt på känslan av 
inkludering för den som ansträngt sig och fyller år.  
 
Att balansera alla individers unika behov och viljor men ändå sträva efter en inklude-
rande kultur där alla känner att de får vara sitt unika jag är en balansgång som cheferna 
menar handlar just om rättigheter och skyldigheter som medlem i en grupp. Denna 
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balansgång är något som Mor Barak (2015) menar är svår när det kommer till just 
inkludering i organisationer. Tanken gällande vem inkluderingen finns för blir här ak-
tuell; är det för varje unik medarbetare, för arbetsgruppen eller för organisationen i 
stort? Är det möjligt att fullt ut få vara sitt unika jag eller behöver samtliga medarbetare 
också agera efter gemensamma regler som i vissa fall strider mot ens egna behov och 
viljor? Definitionen av organisationskultur är enligt O’Reilly och Chatman (1996) att 
samtliga individer inom en organisation arbetar i enlighet med delade värderingar. Men 
hur blir det då om dessa delade värderingar faktiskt inte delas av alla? Begreppet med-
arbetarskap nämns av vissa chefer och det är en intresseväckande aspekt av hos vem 
ansvaret för den inkluderande kulturen ligger samt hur mycket skyldigheter och rättig-
heter en enskild medlem av organisationen har för skapandet av en inkluderande kultur. 
Hur mycket kan en organisation kräva av medlemmarna för att skapa den inkluderande 
kulturen? Och var hamnar gränsen för när det krävs så mycket att individen får åsido-
sätta sina egna behov och viljor i sådan utsträckning att medarbetaren själv inte längre 
känner sig inkluderad på grund av att den inte får vara sitt unika jag? 
 
Hur mycket ansvar medlemmar av en grupp har för arbetet med inkludering kan också 
tänkas vara olika beroende på om det är formella eller informella sammanhang. Syftet 
med vissa av de informella aktiviteterna kanske är att stärka gemenskapen och grupp-
tillhörigheten men kan arbetsgivare kräva deltagande i aktiviteter som inte hör till 
själva arbetet? Salas et al. (2015) nämner uppgiftsorienterat och relationsorienterat ar-
bete. Det relationsorienterade arbetet handlar om beteenden, attityder och tankesätt och 
anses av Salas et al. (2015) som nödvändigt att arbeta med för att kunna lyckas med 
det uppgiftsorienterade. Som chef blir därmed arbetet med hur medarbetare inom en 
grupp förhåller sig till varandra väsentligt men även där skapas också funderingar kring 
hur mycket skyldigheter varje unik medarbetare har i detta arbete. För vem finns egent-
ligen inkluderingen? Och vem har ansvaret för att skapa inkluderingen? 

5.1.2 Balans i chefsrollen 
Kulik (2014) menar att första linjens chef har störst påverkan när det kommer till att 
lyckas med en inkluderande kultur och Pless och Maak (2004) redogör för de föränd-
ringar som behöver ske i chefsrollen för att chefen ska bli inkluderande. Från att ha 
varit en person som historiskt sett varit över arbetsgruppen i hierarkin ska nu denna 
hierarkiska skillnad enligt Pless och Maak (2004) elimineras och chefen ska bli en del 
av arbetsgruppen på samma villkor som sina medarbetare med ett mer relationsinriktat 
förhållningssätt. Detta är något som cheferna uttrycker, både i form av att de ser sig 
själva som en medlem av gruppen på lika villkor som övriga medarbetare men också 
att de i sitt arbete vill vara nära arbetsgruppen för att kunna ha en kontinuerlig dialog 
och daglig kontakt. Fokus för de deltagande cheferna är att ha en god relation med sina 
medarbetare och se till att underlätta så mycket som möjligt för dem att göra ett bra 
arbete, vilket liknar det som Gotsis och Grimani (2016) benämner som servant lea-
dership. Att agera enligt detta, som kan benämnas som ett tjänande sätt, anser cheferna 
ökar möjligheten att medarbetarna känner sig unika och delaktiga i organisationen, vil-
ket främjar en känsla av inkludering hos individen. Servant leadership, som är inspire-
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rat av den transformativa ledarstilen, värdesätter gruppens välmående och att den fun-
gerar på ett effektivt sätt, samtidigt som ledarstilen är relationsinriktad och värnar om 
goda relationer medlemmar emellan. Cheferna nämner att deras främsta uppgift i detta 
är att skapa just förutsättningar som underlättar vardagen för sina medarbetare, att bistå 
med hjälp och stöd för att medarbetarna ska trivas så bra som möjligt på sitt arbete. 
 
Samtidigt som cheferna upplever sig ha ett stort ansvar för det relationsinriktade arbetet 
ska de även utföra sina ordinarie arbetsuppgifter som ingår i chefsrollen. Detta gör att 
cheferna upplever att det kan uppstå svårigheter i att hitta en balans mellan det upp-
giftsorienterade och det relationsorienterade arbetet. Enligt Salas et al. (2015) har båda 
typerna av arbete en ömsesidig påverkan på varandra och är alltså lika viktiga för att 
både det uppgiftsorienterade och relationsorienterade arbetet ska lyckas. Hur ska då 
chefer kunna prioritera sin tid och sitt arbete för att se till att båda typerna av arbete ska 
få lika mycket utrymme? Det uttrycks i intervjuerna att det ibland finns ett behov av 
att ha en person som arbetar med frågor relaterade till inkludering och relationsorien-
terat arbete på heltid eftersom att cheferna själva anser att tiden är en begränsande fak-
tor. Även Groysberg och Connolly (2013) föreslår att detta kan vara en åtgärd i större 
organisationer, att ha en person som är anställd för att fokusera på mångfalds- och in-
kluderingsarbetet. När chefer dessutom har andra krav och förväntningar på sig från 
organisationens sida som är mer relaterade till uppgiftsorienterat arbete, att utföra verk-
samhetens huvudsakliga uppdrag, så blir det en utmaning att hitta en balans mellan 
detta arbete och det relationsorienterade arbetet. I arbetet med att hitta rätt balans upp-
lever cheferna en viss konflikt i sin chefsroll och det blir en fråga om prioritering. 
 
Som en del i det relationsinriktade arbetet lyfter vissa chefer vikten av att lära känna 
sina medarbetare, för att få en förståelse för och insikt i medarbetarnas unika egen-
skaper och erfarenheter. Att stärka relationer mellan medarbetare och chef är även nå-
got som Pless och Maak (2004), Gotsis och Grimani (2016) samt Shore et al. (2011) 
menar är väsentligt för att uppnå en inkluderande organisationskultur. Dessa chefer 
nämner att de själva i detta arbete försöker föregå med gott exempel och dela med sig 
av personliga erfarenheter i syfte att medarbetare ska känna att det är okej att vara 
öppen och att vara sig själv. Att vara just öppen och tillgänglig för sina medarbetare är 
enligt Mitchell et al. (2015) av vikt för att en chef ska vara inkluderande men frågan är 
då vilka konsekvenser detta kan få för chefen? Vilket ansvar ska en chef ha för en 
medarbetares privata liv? Finns det en gräns för hur mycket en chef bör engagera sig i 
sina medarbetares privatliv och vart går i så fall den gränsen?  
 
Att hitta en balans mellan det uppgiftsorienterade och relationsorienterade arbetet samt 
en gräns för hur involverad en chef ska bli i sina medarbetares privata liv är en utma-
ning om chefsrollen ska förändras mot något som liknar en servant leader, den roll som 
Gotsis och Grimani (2016) menar att chefen behöver ta om organisationen ska lyckas 
med det inkluderande arbetet. Utifrån de utmaningar och upplevelser chefer lyfter gäl-
lande svårigheten i att hitta en balans så kan det inte undgås att reflektera över vad en 
chefs huvudsakliga uppgift egentligen är och ska vara. Hur behöver en chef prioritera 
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och agera för att vara en optimal chef för en inkluderande kultur och hur ska en chef 
hitta en balans som fungerar för både organisationen, medarbetarna och sig själv? 

5.1.3 Personalomsättningen utmanar 
Det är en gemensam uppfattning bland cheferna att de har stora möjligheter att påverka 
och arbeta för en inkluderande organisationskultur. Under intervjuerna uppkommer re-
krytering och personalomsättning som viktiga verktyg och utmaningar som påverkar 
det inkluderande arbetet. Just detta nämns även av Groysberg och Connolly (2013) 
samt Ashikali och Groeneveld (2015) som en aktivitet som organisationer kan se över 
i arbetet med inkludering. Bland cheferna råder däremot delade åsikter om rekrytering-
ens påverkan och de menar att det kan ses dels som ett hinder men också som en möj-
lighet eller förutsättning. Å ena sidan lyfts aspekter som att det är ett hinder att få ihop 
en grupp med bra sammanhållning om det hela tiden tillkommer nya individer som ska 
inkluderas i gruppen. Detta hänvisas till att gruppen kanske inte är tillräckligt mogen 
att ta emot ännu en individ med egna tankar och åsikter. En grupp behöver ha en viss 
stabilitet för att på ett effektivt sätt kunna inkludera ännu en ny medlem. I andra fall 
ses personalomsättning och rekrytering som en möjlighet att utöka mångfalden och 
påverka gruppsammanhållningen.  
 
För att kunna arbeta med rekrytering som ett verktyg för att öka mångfalden och skapa 
en inkluderande kultur är det en förutsättning att olika typer av individer attraheras av 
organisationen. Det uttrycks bland vissa chefer att de upplever att de har svårt att sätta 
samman en grupp som präglas av olikheter på grund av att de har ett för begränsat urval 
av kandidater att välja mellan. De önskar att det fanns en större variation av kandidater 
att välja mellan för att kunna möjliggöra användandet av rekrytering som ett verktyg 
för att skapa en inkluderande kultur. Att det av vissa upplevs finnas begränsningar i 
urvalsgrupperna kan bero på att det finns krav hos de organisationer som uttrycker 
denna svårighet vilket blir exkluderande för vissa grupper av sökande. Det kan exem-
pelvis vara krav på akademiska meriter eller språkkunskaper. I dessa fall behöver det 
inte vara mångfalds- eller inkluderingsarbetet i sig som är den största utmaningen, utan 
det kan vara ett mer komplext problem som ligger utanför organisationen. Det kan 
handla om strukturella mönster i samhället, exempelvis att det är en viss typ av perso-
ner som söker sig till specifika utbildningar och detta gör att urvalet blir relativt homo-
gent. Däremot så upplevs inte dessa problem vara lika stora i de organisationer som 
använder sig av mer värderingsdriven rekrytering. Där blir fokus just på de värderingar 
och förhållningssätt en individ har snarare än vilka formella meriter som finns med i 
ansökan. 
 
Groysberg och Connolly (2013) påpekar även att det finns ett värde i att mäta mångfald 
och inkludering i en organisation och att detta kan göras genom att föra statistik över 
från vilka grupper av människor organisationen rekryterar, att kartlägga medarbetarnas 
egenskaper. Bland cheferna reflekteras det över att det finns ett etiskt dilemma när det 
kommer till att mäta mångfald. Även om organisationen skulle vilja använda sig av 
mätverktyg så upplever cheferna att det är en svårighet att mäta vissa attribut eftersom 
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det kan upplevas som oetiskt eller stötande, exempelvis sexuell läggning eller relig-
ionstillhörighet, eftersom individen kan uppleva att det inskränker på integriteten. På 
grund av detta kan det därför i de fall cheferna mäter mångfalden stanna vid de attribut 
som inte anses kontroversiella att mäta, såsom kön och ålder. Här upplever cheferna 
att det är en svår balansgång mellan vad som är tillåtet och vad som inte är tillåtet att 
göra, det finns en osäkerhet i om det är tillåtet att mäta exempelvis etnicitet för att 
säkerställa att organisationen rekryterar och befordrar från olika grupper. Detta är även 
en intressant diskussion att föra eftersom det inom inkludering ofta handlar om att 
bortse från dessa attribut, både observerbara och icke observerbara, och finns det då ett 
värde i att mäta dem ändå? Att mäta mångfalden eller ha en stor mångfald är heller 
ingen garanti för att uppnå en inkluderande organisationskultur eftersom det handlar 
om två begrepp med olika innebörd; en organisation kan ha en stor mångfald men en 
låg grad av inkludering och vice versa.  

5.1.4 Delaktighetens betydelse 
Tidigare reflekterades det över de svårigheter chefer möter när vissa medlemmar i en 
arbetsgrupp inte vill vara delaktiga, det handlar om en individs rätt att vara sig själv 
och ha sin egen vilja. Det kan tolkas som att den osäkerhet vissa chefer upplever grun-
dar sig i en oro över om det verkligen bara har med ett personlighetsdrag att göra eller 
om det finns en annan bakomliggande orsak. Att som chef reflektera över varför en 
medarbetare inte vill vara delaktig i olika sammanhang är en viktig del i det inklude-
rande arbetet. Mor Barak (2000) menar att det är nödvändigt att en individ är delaktig 
i både formella och informella processer för att den ska uppleva sig som inkluderad, 
en individ behöver känna en känsla av tillhörighet. Det leder in på frågan som kan vara 
av vikt att reflektera över; om en medarbetare inte vill vara delaktig, upplever sig med-
arbetaren då som inkluderad? Inte enligt definitionen av inkludering som Mor Barak 
(2015) redogör för som innebär just att en individ känner tillhörighet och som en del 
av organisationen eller gruppen.  
 
Både tidigare forskning (Ashikali & Groeneveld, 2015; Gotsis & Grimani, 2016; 
Groysberg & Connolly, 2013; Kulik, 2014; Mor Barak, 2015; O’Reilly & Chatman, 
1996; Pless & Maak, 2004; Shore et al., 2011) och deltagande chefer i denna studie är 
eniga om att chefen har ett viktigt ansvar för det inkluderande arbetet. Cheferna själva 
menar att chefens ansvar för detta främst handlar om att skapa förutsättningar för en 
inkluderande kultur. Att som chef uppmärksamma att en medarbetares ovilja till del-
aktighet kan bero på mer än just ett personlighetsdrag är därför viktigt. Att en medar-
betare väljer att aktivt hålla sig borta från aktiviteter som inte är absolut nödvändiga 
för arbetet skulle kunna förklaras av det som Mor Barak (2000) benämner som under-
inkludering. Detta grundas i att en medarbetare upplever sig som exkluderad av någon 
anledning och på grund av detta ger upp viljan och önskan om att vara inkluderad och 
därmed tar avstånd från allt som inte är nödvändigt att delta i för själva arbetets skull. 
Sett till denna teori skulle anledningen till varför vissa medarbetare håller sig undan 
kunna vara just det faktum att de faktiskt känner sig exkluderade. Frågan som uppstår 
då är; hur kommer det sig? Det skulle kunna förklaras av att det finns en frånvaro av 
några av de faktorer som anses vara nödvändiga enligt Mor Barak (2015), Pless och 
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Maak (2004) samt Shore et al. (2011) för att skapa känslan av inkludering. Dock skulle 
även oviljan att delta i både formella och informella sammanhang kunna bero på en 
faktor som har med kommunikation att göra. En del chefer lyfter att en av de största 
utmaningarna med att ha en diversifierad arbetsgrupp är alla olika åsikter som existerar. 
Kan det vara så att en medarbetares rädsla eller ovilja för konflikter och att mötas av 
oliktänkande resulterar i att denne ogärna deltar i sammanhang där dessa möten kan 
uppstå? Shore et al. (2011) menar, likt cheferna själva, att det är en utmaning för chefer 
att få ihop alla olika åsikter och tankesätt på ett sätt som stärker gruppen. Detta kopplas 
till chefens roll som förebild i sin arbetsgrupp som både Shore et al. (2011) och che-
ferna själva menar till stor del består av att agera på ett sätt som visar acceptans mot 
olikheter med förhoppningen att det ska avspegla sig bland övriga medarbetare.  
 
Chefer menar att kommunikation är en viktig del i arbetet för en inkluderande kultur. 
Det handlar om att motsägelser i åsikter och tankesätt måste lyftas i gruppen för att ett 
starkt samarbete ska uppnås, för att kunna uppnå den vi-känsla som cheferna lägger 
stor vikt vid. Cheferna lyfter också att just konflikter inte är någonting negativt utan 
det har en värdefull funktion för att medarbetare ska lära känna varandra och hantera 
varandras olikheter. Detta kan kopplas till den så kallade storming-fasen som både Sa-
las et al. (2015) och Levy (2010) anser vara en naturlig del i en grupps utvecklingspro-
cess. Cheferna uttrycker att det är svårt att få medarbetare att våga möta kollegor med 
andra tankesätt än de själva och de tänker att det kan bero på anledningar som har att 
göra med undvikande av konflikter eller att inte få gehör för sina åsikter. Just medar-
betares rädsla eller ovilja för konflikter, eller att de helt enkelt inte känner någon sam-
hörighet med sina kollegor på grund av olikheterna, skulle därför kunna vara en anled-
ning till varför vissa individer väljer att inte delta i olika sammanhang. 

5.1.5 Värderingarnas betydelse 
En annan eventuellt förklarande faktor till varför vissa medarbetare inte vill vara del-
aktiga kan handla om de värderingar individen har i förhållande till de värderingar som 
organisationen har. Flera av cheferna lyfter att deras egna värderingar överensstämmer 
med organisationens och menar att om dessa värderingar inte hade överensstämt så 
hade de troligtvis inte arbetat inom den organisationen eller åtminstone inte kunnat 
vara den chef de vill vara. Detta är i linje med den tidigare forskning som Groysberg 
och Connolly (2013) presenterar som lyfter att chefer arbetar med strategiskt mång-
faldsarbete av två anledningar. Dels för att det anses nödvändigt ur en organisations-
synpunkt men även att det är en del av deras egna moraliska ståndpunkt, det är viktigt 
för cheferna själva eftersom de delar värderingen att mångfald och inkludering är 
någonting värdefullt. 
 
En intressant aspekt som dyker upp i intervjuerna är att de chefer som arbetar inom den 
organisation som rekryterar värderingsdrivet är de enda cheferna som inte nämner att 
de i någon mån upplever att vissa medarbetare inte vill vara delaktiga. Dessa chefer är 
även de som pratar minst om att arbetet för en inkluderande kultur behöver vara ett 
medvetet, aktivt arbete. Dessa chefer har inte heller tydliga policys eller andra styrdo-
kument gällande just mångfaldsarbetet, trots att Groysberg och Connolly (2013) och 
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Ashikali och Groeneveld (2015) menar att detta är en förutsättning för att lyckas med 
en inkluderande kultur. Däremot uttrycker båda dessa chefer att de känner en väldigt 
stark personlig koppling till företagets värderingar och sättet att arbeta med och förhålla 
sig till mångfald är en självklarhet för dessa chefer. Det kan upplevas som att denna 
organisation har uppnått den självklara inkluderande kulturen som andra chefer menar 
att de strävar mot. Kan den förklarande faktorn till att cheferna inom denna organisat-
ion inte upplever samma utmaningar som de andra cheferna ha att göra med att de från 
första början delade organisationens värderingar eftersom deras organisation rekryterar 
värderingsdrivet? Kan även den värderingsdrivna rekryteringen göra att medarbetarna 
delar dessa värderingar fullt ut och att cheferna för dessa medarbetare då inte behöver 
anstränga sig för att uppnå delade värderingar gällande acceptans och respekt för olik-
heter inom sin arbetsgrupp? I så fall, kan det då vara så att organisationer överlag be-
höver lägga större fokus på de värderingar arbetssökanden har och säkerställa redan i 
rekryteringen att dessa värderingar överensstämmer med organisationens? Både 
Ashikali och Groeneveld (2015) och Groysberg och Connolly (2013) lyfter att rekry-
tering är ett bra verktyg för att skapa en inkluderande kultur, som del i detta kanske en 
omvärdering av vad som är viktigt för en anställning behöver göras.  
 
En annan aspekt som kan tänkas stödja värdet av en värderingsdriven rekrytering skulle 
kunna vara det Salas et al. (2015) benämner som det relationsorienterade arbetet. Det 
handlar om nödvändigheten i att ha delade beteenden, attityder och tankesätt inom en 
grupp för att det ska bli möjligt att uppnå ett effektivt uppgiftsorienterat arbete. Kan de 
tidigare nämnda utmaningar som vissa chefer upplever gällande balansen i rollen även 
härledas till detta? Om det genom delade värderingar redan finns gemensamma bete-
enden och attityder inom gruppen kanske det relationsorienterade arbetet inte behöver 
lika mycket medvetet fokus från chefen i den mån som det av vissa upplevs att det 
behövs idag. Därmed skulle kanske den obalans dessa chefer upplever minska. 
 
Samtidigt som tanken om vikten av delade värderingar stärks av teori och chefernas 
upplevelser så redogörs det även för en hel del annan forskning som grundas just i att 
en organisation kan förbättra den inkluderande kulturen med hjälp av ett antal olika 
verktyg (Ashikali & Groeneveld, 2015; Groysberg & Connolly, 2013). Utifrån detta 
anses det som att en individ inte nödvändigtvis måste dela organisationens värderingar 
från början utan att det genom aktivt arbete går att få individer att agera efter organi-
sationens värderingar ändå. Om detta är möjligt, vad kan det då få för följder om indi-
viden behöver anpassa sig efter organisationens värderingar även om personen inte 
själv delar dessa? Som en motsats till tidigare nämnda underinkludering redogör även 
Mor Barak (2000) för överinkludering som innebär att en medarbetare så gärna vill 
känna sig inkluderad att personen trycker undan sitt verkliga jag, anpassar sig till det 
som anses som rätt sätt att vara och därmed förlorar sitt verkliga jag. Personen ändrar 
helt enkelt sina egna värderingar så att de ska matcha organisationens. Detta, likt un-
derinkludering, kan få negativa konsekvenser för både individ och organisation. Att 
trycka undan sitt riktiga jag strider även mot grundprincipen när det kommer till vad 
som får en individ att känna sig inkluderad, det vill säga att känna en tillhörighet utan 
att det är på bekostnad av en individs unika egenskaper (Mor Barak, 2015). Denna 
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aspekt om vilka följder som kan uppstå kanske främst anses som relevant om en indi-
vids egna värderingar skiljer sig markant från organisationen och behöver inte vara ett 
faktum.  
 
Eftersom denna studie endast undersöker värderingar som är kopplade till acceptans 
och respekt gentemot olikheter så kan en värderingsdriven rekrytering utifrån dessa 
värderingar vara bra för att lyckas med en inkluderande kultur. Däremot kan det inte 
undgås att reflektera över vad en värderingsdriven rekrytering skulle kunna få för kon-
sekvenser om värderingarna handlade om andra saker. Kan det vara så att genom att 
styra sin rekrytering utifrån ideologiska faktorer faktiskt resulterar i att grundprincipen 
för inkludering, att få vara unik, i dessa fall går förlorad? Om en organisation endast 
rekryterar personer med samma värderingar kan det då leda till att det endast anställs 
individer med liknande tankesätt? I så fall skulle organisationer gå miste om den vär-
defulla utveckling som flera chefer nämner kan ske för både individ och arbetsgrupp i 
just mötet med oliktänkande.  

5.2 Metoddiskussion 
Genom den metod som tillämpades anses det att studien har genomförts på ett noggrant 
sätt. Det lades stor vikt och noggrannhet vid arbetet med att få ihop resultatet tillsam-
mans med den teoretiska referensramen. Detta ledde till att de upptäckter som lyfts 
fram i resultatdiskussionen är starkt förankrade till hur det faktiskt är. Noggrannheten 
gjorde att det i diskussionen skapades en djupare förståelse för resultatet där själva 
innebörden av resultatet kommer fram.  
 
Denna studie anses bidra till en ny aspekt av forskningen kring inkluderande organi-
sationskulturer. Organisationer kan få ytterligare insikt i hur de bedriver sitt mångfalds- 
och inkluderingsarbete och en ökad förståelse för chefers upplevelser och tankar kring 
hur det är att vara chef i detta arbete. Däremot är det viktigt att vara medveten om att 
det i kvalitativa studier finns en begränsning i att resultatet inte kan generaliseras till 
andra sammanhang eller situationer än det som studeras. Detta gör att det inte går att 
dra slutsatsen att den upplevelse av arbetet med inkludering och inkluderande organi-
sationskulturer som cheferna i denna studie har, delas av alla som arbetar som chef. 
 
Urvalet som gjordes till denna studie var ett målinriktat urval där personer som ansågs 
lämpliga för att kunna svara på forskningsfrågorna valdes ut. Detta gör att bilden av 
hur chefer upplever inkluderande organisationskulturer inte är helt rättvis. De organi-
sationer som valdes ut hade i någon mån ett mångfaldsarbete vilket gör att sannolik-
heten att även de intervjuade cheferna på ett eller annat sätt arbetar med inkludering 
var stor. Detta gav dock studien en djupare förståelse för chefers roll i arbetet för in-
kludering vilket ansågs nödvändigt för studiens syfte. Det är viktigt för läsaren att vara 
medveten om dessa eventuella påverkansfaktorer eftersom detta val av deltagare skulle 
kunna ha en påverkan på tillförlitligheten av studien. Resultatet skulle möjligtvis kunna 
se annorlunda ut ifall andra chefer, från andra organisationer eller andra branscher som 
kanske inte arbetar med dessa frågor i lika stor utsträckning hade valts ut. Hade inter-
vjuerna även skett med åtta chefer från en och samma organisation skulle resultatet 
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endast bli giltigt för den specifika organisationen och detta var något som ville undvi-
kas. 
 
I intervjuerna användes begreppet olikheter istället för mångfald. Orsaken till detta val 
var att begreppet olikheter upplevs mer öppet medan mångfald kan upplevas som lite 
smalare. I den definition av mångfald som användes i denna studie handlar det om alla 
yttre och inre attribut som skiljer människor åt, alltså alla de olikheter som kan finnas. 
Därmed ansågs olikheter som begrepp fånga in chefernas syn på mångfald på ett mer 
omfattande sätt, det ansågs komma åt det som det syftades att prata om utan att för den 
sakens skull vara begränsande som mångfald ansågs riskera att bli. Utifrån detta anses 
det insamlade materialet ha hög trovärdighet eftersom begreppet olikheter ansågs få 
fram det som avsågs att undersökas.  

6. SLUTSATS 
Här presenteras studiens slutsats där de mest intressanta upptäckterna lyfts. Som kom-
plement till detta ges förslag till fortsatt forskning samt några praktiska implikationer 
som kan vara av intresse för läsaren.  
 
Syftet med denna studie var att få insikt i hur chefer upplever inkluderande organisat-
ionskulturer och sin roll i att skapa en. Upplevelsen bland cheferna är att en inklude-
rande kultur är viktig att arbeta för men det framgår också tydligt att ju starkare denna 
kultur är, desto mindre medvetet och aktivt arbete krävs. Målet hos samtliga chefer är 
att mångfald och inkludering ska vara en självklar del som genomsyrar hela organisat-
ionen, en del som är förankrad i organisationens kultur. Utmaningen är hur organisat-
ionen ska nå dit.  
 
I studien framkommer det att chefer anser sig ha en viktig roll i detta arbete men de 
menar samtidigt att ingen är ensamt ansvarig för det. Cheferna själva anser att deras 
roll i detta arbete främst är att vara förebilder och skapa förutsättningar för medarbe-
tarna att agera inkluderande. I detta agerande, som vissa benämner som medarbetar-
skap, anser cheferna att det finns både rättigheter och skyldigheter. Deltagande i både 
formella och informella sammanhang är en förutsättning för att få en stark vi-känsla 
och lyckad inkludering inom gruppen. Att få alla delaktiga är dock en utmaning och 
det finns en osäkerhet kring hur det ska hanteras. Det koncentreras till att handla om 
vem inkluderingen finns för och vem inkluderingen skapas av. Anledningen till varför 
vissa medarbetare inte vill vara delaktiga är också svårtolkad. Handlar det om indivi-
dens tillbakadragna personlighet, ovilja att mötas av oliktänkande, att värderingarna 
inte överensstämmer eller kan det helt enkelt handla om att individen faktiskt känner 
sig exkluderad av någon anledning?  
 
Att som chef fundera över varför en medarbetare inte vill vara delaktig blir en viktig 
del i chefens arbete för inkludering. För att kunna skapa större förståelse för de indivi-
duella skillnaderna och därmed upptäcka varför en medarbetare väljer att inte delta i 
vissa sammanhang anser cheferna att det är viktigt att få en personlig relation till sina 
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medarbetare. Att bygga denna relation kan dock visa sig vara en utmaning eftersom 
gränsen mellan arbetsliv och privatliv suddas ut samtidigt som det blir en svår balans-
gång för cheferna att hantera detta i kombination med det mer uppgiftsorienterade ar-
betet. Utmaningen att hitta balansen är viktig att ha i åtanke och en omvärdering av 
chefsrollen, hur en inkluderande chef ska vara, kan behöva ske med eftertanke.  
 
Ett sätt som möjligtvis skulle underlätta det relationsorienterade arbetet är att lägga 
större fokus på värderingsdriven rekrytering. Det visar sig både i teori och empiri att 
gemensamma värderingar har en stor betydelse dels för organisationens relationsori-
enterade arbete men även för arbetet med inkludering och organisationskultur. Detta 
för tanken till det klassiska uttrycket inom rekrytering; rätt person på rätt plats. Däre-
mot kanske det inte är detta som är det viktigaste för att rekrytera en person som dels 
kommer trivas och också bidra till organisationen på bästa sätt. En lyckad rekrytering 
kanske snarare bör uttryckas som; rätt person på rätt organisation. 
 
Att rekrytera värderingsdrivet kräver dock att urval och kravprofil möjliggör detta, ett 
smalt urval eller en specifik kravprofil kan skapa begränsade möjligheter. En värde-
ringsdriven rekrytering kan dock fungera positivt om organisationen har lätt att attra-
hera sökande och där värderingarna handlar om inkludering och acceptans. Däremot 
skulle det kunna få negativa konsekvenser för en organisation som har andra värde-
ringar som hämmar oliktänkande och använder dessa som kriterium för anställning. 
Oavsett vilka värderingar en organisation har måste de ha i åtanke att en organisation 
mår bra av oliktänkande, både tidigare forskning och cheferna lyfter att det är just olik-
heterna som ger en utveckling och skapar förutsättningar för ett bra arbete. Organisat-
ioner behöver säkerställa att individers unika bidrag och känsla att få vara unik inte går 
förlorad samt att det inte läggs för stor vikt på värderingar som kan underminera käns-
lan av inkludering.  
 
Avslutningsvis efter att ha genomfört denna studie så är insikten att chefer upplever en 
inkluderande kultur som något positivt för en organisation och de själva anser sig ha 
en viktig roll i att underlätta för skapandet av denna kultur. Däremot är det en komplex 
uppgift som väcker många funderingar hos både cheferna själva och hos författarna till 
denna studie kring hur detta arbete ska utföras för att lyckas på bästa sätt. 

6.1 Förslag till fortsatt forskning 
Under studiens gång har det dykt upp många tankar kring hur fortsatt forskning kan 
bedrivas i ämnet. En aspekt det läggs fokus på och reflekteras kring är huruvida värde-
ringsdriven rekrytering genererar en högre grad av upplevd inkludering bland medar-
betare eller inte och om det finns risk att det istället resulterar i en homogen arbets-
grupp. För framtida forskning är det därför intressant att jämföra organisationer som 
tillämpar olika rekryteringsstrategier, exempelvis värderingsdriven rekrytering och 
kompetensbaserad rekrytering, och undersöka hur medarbetarna upplever sig vara in-
kluderade och hur personalomsättningen ser ut. Även undersöka hur chefsrollen i dessa 
organisationer ser ut utifrån den balans cheferna i denna studie upplever är svår att 
hitta.  
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En annan intressant tanke som väckts under denna studie är om det finns en viss nivå 
av styrka i en kultur som är optimal och i så fall hur stark den ska vara. Om en organi-
sation har en svag kultur, går det då att förmedla och få denna kultur att genomsyra 
hela organisationen utan att det tar för mycket tid och resurser? Samtidigt som en all-
deles för stark kultur kanske hämmar både individers och organisationers utveckling 
eftersom den starka kulturen gör att alla anpassar sig och hamnar i liknande tankesätt. 

6.2 Praktiska implikationer 
Med tanke på alla de positiva effekter som upplevelse av inkludering resulterar i för 
både individen själv och för organisationen och eftersom chefen anses ha en väsentlig 
roll i arbetet med inkludering är det viktigt att chefen gör sitt bästa för att alla ska 
uppleva detta. Eftersom delaktighet är grunden i inkludering är det av vikt att alla är 
delaktiga och om någon uttrycker ovilja till detta bör chefen försöka gå in på djupet 
och hitta den bakomliggande orsaken. All forskning tyder ändå på att individer mår 
bättre av att känna delaktighet och tillhörighet. Med detta som grund beror oviljan att 
delta troligtvis på något mer än endast ett personlighetsdrag hos individen och det är 
chefens uppgift i det inkluderande arbetet att uppmärksamma detta.  
 
Eftersom samtliga chefer uttrycker att det finns vissa förväntningar och skyldigheter 
hos medarbetarna i arbetet för en inkluderande kultur kan det vara bra att tydliggöra 
detta så tidigt som möjligt. Flera nämner just att de redan i rekryteringsprocessen är 
tydliga med dessa saker där bland annat förväntningar på förhållningssätt och attityder 
förmedlas. Att förmedla detta i ett tidigt skede ger medarbetarna möjlighet att avgöra 
om det är något de kan stå för och vill vara en del av eller om de anser sig passa bättre 
någon annanstans. Oavsett om organisationen tillämpar värderingsdriven rekrytering 
eller inte så kan värderingar vara viktiga att förmedla tidigt just med tanke på de svå-
righeter en individ ställs inför om dess egna värderingar inte överensstämmer med or-
ganisationens. Att helt förbise vikten av värderingar kan försvåra arbetet med en inklu-
derande kultur och leda till negativa konsekvenser för både individ och organisation.  
 
Med hänsyn till den obalans cheferna upplever i sin roll bör även organisationer se över 
vilka resurser som satsas på vilket slags arbete. Är det så att mer resurser ska läggas på 
det relationsorienterade arbetet behöver chefen stöd från ledningen att kunna balansera 
krav på resultat med att avsätta tid på möten och i medarbetarsamtal till frågor som 
berör inkludering och samarbete. Chefer behöver stöd och uppmuntran till hur priori-
tering av tid och andra resurser ska ske om de ska kunna hållas ansvariga för hur den 
inkluderande kulturen är på organisationen. 
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BILAGOR 

Bilaga 1. Intervjuguide 
 
Tema 1: Uppvärmning max 10 min 
Tema 1 är uppvärmning och är till för att mjuka upp intervjupersonen med frågor som 
de har lätt för att svara på. Här kan vi få fram information om hur de olika deltagarna 
skiljer sig vilket kan visa sig vara betydelsefullt vid analysen av materialet. I detta tema 
är viktigt att vi får fram hur deltagarnas chefsroll ser ut.  
 
Är det okej för dig om vi kontaktar dig i efterhand om vi behöver få något för-
tydligat/förklarat? 
 
Hur gammal är du? 
 
Vad har du för utbildningsbakgrund? 
 
Har du genomgått någon form av kurs eller liknande i ledarskap? 

- Hur länge/i hur stor utsträckning? Berätta mer!  
- Vad fick du lära dig/vad fokuserade kursen på? 
- Berörde ni mångfaldsarbete eller inkludering? 
- Om nej, önskar du få det? Har du gjort något för att få det? 

 
Hur länge har du arbetat i din chefsposition? 

- I denna organisationen? 
- Sammanlagd erfarenhet av att arbeta i en chefsroll 

 
Hur ser arbetsgruppen ut som du är ansvarig för? 

- Är gruppen homogen/heterogen? Finns olikheter? 
- Hur är arbetsgruppen strukturerad? Jobbar alla gemensamt eller enskilt? 

 
Vad ingår i ditt dagliga arbete? 

- Hur ser kontakten med medarbetarna ut? 
 
Tema 2: Vad innebär en inkluderande kultur för chefen?  
Tema 2 har som syfte att få fram vad en inkluderande kultur innebär  för chefen samt 
vilken syn det finns på olikheter hos chefen och organisationen. 
 
Vad innebär inkluderande kultur för dig som chef?     

- Förklara hur du tänker 
- Utveckla! 
- Berätta mer!  
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Hur ser du på olikheter inom en organisation? 
- Vilka fördelar ser du med olikheter? 
- Vilka nackdelar ser du med olikheter? 

 
Vad är inställningen till olikheter inom din organisation enligt dig? 

- Bland medarbetare/chefer/kollegor 
- Bemöter du dessa attityder/inställningar? Hur/varför inte? 

 
Tema 3: Vilken syn har chefen på arbetet för inkluderande kulturer? 
Syftet i detta tema är att få fram hur chefen ser på arbetet för inkluderande kulturer 
överlag , vikten av det samt hur de ser på sitt eget ansvar i detta arbete. 
 
Vilka förutsättningar har du för att skapa en inkluderande kultur? 

- Ex. kurser? Styrdokument? Resurser/tid? Stöd från ledning? 
- Hur väl insatt anser du dig vara i organisationens styrdokument gällande saker 

som berör inkludering osv?  
- Vet du hur du ska gå tillväga om något händer? Som exempelvis diskriminering? 

 
Vem tror du inom en organisation har den viktigaste rollen för att skapa en in-
kluderande kultur?  

- Varför?  
 
Vilken syn har du på din roll som chef gällande inkluderande kulturer? 

- Är det viktigt för dig att du i din roll som chef arbetar för att skapa en inklude-
rande kultur i din organisation? 

- Varför/varför inte? 
 
Tema 4: Hur arbetar chefen för att skapa en inkluderande kultur? 
Tema 4 har som syfte att få fram hur cheferna i sitt jobb arbetar för att skapa eller inte 
skapa en inkluderande kultur.  
 
Kan du ge exempel på en händelse/insats du gjort eller varit delaktig i som du 
anser bidrog till en inkluderande kultur? 

- Vad hände? berätta! 
- Hur gick det? 
- Hur togs det emot? (av anställda, ledning, utomstående osv.)  
- Hur hanterade du deras reaktion? 
- På vilket sätt bidrog detta till en inkluderande kultur? 

 
Vad tror du är viktigast för att en person att känna sig inkluderad i sin arbets-
grupp? 

- Varför?  
 
Hur gör du för att detta ska finnas för dina medarbetare? 
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Vad tror du kan försvåra skapandet av en inkluderande kultur? 
- Varför? 

 
Hur hanterar du detta? 

- Förebygger? 
- Stöd för dig? Utnyttjar du det stödet? 
- Vilka konsekvenser upplever du uppstår av det du gör? 

 
Känner du att du gör tillräckligt för att skapa en inkluderande kultur på din or-
ganisation? 

- Om nej, vad mer kan du göra?  
- Hur kommer det sig att du inte gör dessa saker? (tid, pengar, stöd?) 

 
Tema 5: Avslut 
 
Ligger drivkraften för att arbeta med inkludering och mångfald hos dig i dina 
egna värderingar eller kommer det från organisationen? 
 
Finns det något mer du vill berätta som vi inte har frågat om? eller utveckla/för-
tydliga något? 
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Bilaga 2. Informationsbrev till organisationer 
 

Uppsats om inkluderande ledarskap! 
Vilka är vi? 
Vi heter Louise Högren och Vera Stenborg och studerar nu sista året på kandidatpro-
grammet i Personal- och Arbetslivsvetenskap på Linköpings Universitet. I vår är det 
dags för oss att använda de kunskaper vi fått genom åren och skriva en kandidatuppsats 
i ämnet HRM/HRD (Human Resource Management/Development). 
 
Vad vill vi skriva om? 
Vår idé är att undersöka hur organisationer integrerar arbete med mångfald utifrån ett 
ledarskapsperspektiv, detta genom intervjuer med chefer från en eller flera organisat-
ioner. Forskning menar att ledarskapet är den viktigaste komponenten för att lyckas 
skapa en inkluderande kultur, därför är det just utifrån ledarskapet vi vill undersöka 
detta. Mångfald och ett aktivt arbete för en inkluderade organisation är idag en viktig 
framtidsfråga för chefer, dessutom anses det vara en stor konkurrensfördel som gynnar 
organisationen, om detta hanteras på ett bra sätt. 
 
Vi båda har ett starkt intresse för ledarskap, då ledarskapet består av många olika delar 
funderade vi länge över vilket område vi ville rikta in oss mot. Det är viktigt för oss att 
vi undersöker något som är en nutida och framtida utmaning, som kan ge nya intres-
santa resultat och som kan hjälpa en organisation att utveckla sin verksamhet. Därför 
vill vi skriva om mångfaldsarbete. 
 
Varför ska ni delta i detta? 
Detta ger er möjlighet att få tillgång till resultatet av denna studie och med hjälp av 
detta kunna få idéer och hitta utvecklingsområden för just er organisation.  
 
Vad behöver vi? 
Det vi behöver från er är möjlighet att få intervjua två chefer som ansvarar över en 
grupp om cirka tio personer eller fler där gruppen är diversifierad i någon mån. I upp-
satsen kommer organisationens och chefernas namn ej framgå och behandling av in-
formation kommer presenteras på ett konfidentiellt sätt för att det som sägs inte ska 
kunna kopplas till en specifik individ. Intervjuerna kommer ta cirka en timme och kom-
mer spelas in för att vi ska kunna genomföra grundliga analyser av informationen (det 
är endast vi två som kommer ta del av det inspelade materialet). Intervjuerna kommer 
ske under vecka 17 (vi är flexibla om detta inte skulle fungera för er). 
 
Låter det intressant?  
Hör av er till: 
XXX@student.liu.se 
 
Vi ser fram emot att höra från er!  
Vera Stenborg och Louise Högren 
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Bilaga 3. Informationsbrev till deltagare 
 

Informationsbrev gällande deltagande i studie 
Vilka är vi? 
Vi heter Louise Högren och Vera Stenborg och studerar nu sista året på kandidatpro-
grammet i Personal- och Arbetsvetenskap på Linköpings Universitet. I vår är det dags 
för oss att använda de kunskaper vi fått genom åren och skriva en kandidatuppsats i 
ämnet HRM/HRD (Human Resource Management/Development). 
 
Vad ska vi skriva om? 
Vi båda har ett starkt intresse för ledarskap. Då ledarskapet består av många olika delar 
funderade vi länge över vilket område vi ville rikta in oss mot. Det är viktigt för oss att 
vi undersöker något som är en nutida och framtida utmaning, som kan ge nya intres-
santa resultat och som kan hjälpa en organisation att utveckla sin verksamhet. Därför 
vill vi skriva om inkluderande ledarskap, mer specifikt göra en undersökning gällande 
hur chefer själva uppfattar sin roll i att skapa en inkluderande kultur på en arbetsplats. 
 
Vad behöver du veta? 
Undersökningen kommer att genomföras i samarbete med 4-5 olika organisationer med 
två deltagande chefer per organisation. Frågorna kommer att beröra om och i så fall 
hur du i din roll som chef skapar en inkluderande kultur på din arbetsplats. Intervjuerna 
kommer att pågå i ungefär en timme och kommer ske någon gång under vecka 17-18. 
Vi kommer att ta oss till din arbetsplats för att genomföra intervjun, alternativt om 
annan plats bestäms. För att underlätta för bearbetningen av information och analyser 
kommer vi att behöva spela in intervjun. Det är endast vi som kommer att ha tillgång 
till och ta del av denna inspelning. Det kan även förekomma att vi behöver kontakta 
dig i efterhand för förtydliganden eller tillägg till intervjun. All information vi får från 
dig kommer att behandlas konfidentiellt och endast användas till denna uppsatsskriv-
ning. Vi kommer ta bort både ditt eget namn och organisationens namn i uppsatsen för 
att säkerställa detta ytterligare. Ditt deltagande är självklart frivilligt och du kan när 
som helst välja att avbryta ditt deltagande genom att höra av dig till oss.  
 
Har du några frågor eller vill ha ytterligare information, hör av dig till: 
Vera: XXX@student.liu.se 
Louise: YYY@student.liu.se 
 
Tack för att Du vill ställa upp!  
Vi ses! 
Vera och Louise 
 
 
 


