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SAMMANFATTNING 
 

Studiens fokus ligger på chefskapet, vad chefer upplever behövs för att leda i 

mångfaldsarbete, och vidare till vad organisationen kan göra för att stödja 

cheferna i deras vardag. Studien har en kvalitativ ansats och datainsamlingen 

har skett med intervjuer av nio chefer i en stor bank i Sverige som arbetar aktivt 

med mångfaldsfrågor. 

 

Studiens största fynd är att chefernas beskrivningar åtskiljer sig utifrån deras 

position. Chefer som har en kundnära position resonerar kring mångfald utifrån 

ett kvantitativt synsätt. Chefer med en position av mer övergripande karaktär 

beskriver mångfald utifrån ett kvalitativt synsätt. Dessutom finns olika 

beskrivningar på nyttan med mångfald utifrån specialist eller generalist 

perspektiv. Vi ser därför att mångfald presenteras och diskuteras utifrån flera 

spännande perspektiv, vilket är av intresse och värde för organisationer som vill 

initiera mångfaldsarbete. För att underlätta chefernas vardag kan banken skapa 

mätbara mål med mångfald och stödstrukturer för nätverk.  
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ABSTRACT 
 

This thesis focus on management and managers experiences, what they need to 

lead diversity, and on to what the organization can do to support managers in 

their everyday lives. The study has a qualitative approach and the data 

collection was conducted with interviews of nine executives of a major bank in 

Sweden that actively address diversity issues. 

 

The study's main findings are that managers´ descriptions are separating due to 

their position. Managers who have a position which is customer related reasons 

of diversity based on a quantitative approach. Managers with a position of a 

general nature describe diversity based on a qualitative approach. In addition, 

there are different descriptions of the benefits of diversity from a specialist or a 

generalist perspective. We therefore see that diversity is presented and 

discussed from several exciting perspectives, which is of interest and value to 

organizations if they are initiating diversity work. In order to facilitate, the bank 

can create diversity targets and support structures with available networks. 
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FÖRORD 
 

Det är med stor glädje vi tillsammans genomfört denna magisteruppsats. Det har 

varit en tid med mycket lärdom och utveckling för oss båda som vi värdesätter 

högt. I studiens början skedde en viss ansvarsfördelning i form av 

litteratursökning kring olika teoretiska perspektiv, Ann-Sofie hade huvudansvar 

för chefskap och Anna hade huvudansvar för mångfald och inkludering. 

Därefter har forskningsprocessen flätats samman, vi har gemensamt varit fullt 

delaktiga genom formandet av uppsatsen. 

 

Vi har många att tacka som varit ett stöd genom hela processen. Vi tackar vår 

Handledare Glenn Hultman för inspirerande handledningar. Utan vår kontakt 

som är HR-chef på banken hade vi inte kunnat genomföra studien, vi tackar så 

hjärtligt för att du och alla informanter tog emot oss med öppna armar. 

Avslutningsvis vill vi även tacka våra nära och kära som haft tålamod med oss 

under den här tiden. Det är genom bra samarbete den här uppsatsen fått sitt 

slutliga resultat.  

 

Anna Hydén & Ann-Sofie Persson 

Linköping, maj 2015 
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1. INLEDNING 
Det här kapitlet ger en introduktion till det forskningsområde studien handlar 

om. Området problematiseras och vi tar upp aspekter kring varför området är 

intressant att studera i den kontext vi valt, detta utmynnar i studiens syfte och 

frågeställningar. Vidare finns en beskrivning kring definitioner samt centrala 

begrepp vi använder genom studien. Kapitlet avslutas med att studiens 

avgränsningar belyses. 

 

 

1.1 Bakgrund och problematisering 
Regeringskansliet och Näringsdepartementet (DS 2000/69) beskriver Sverige 

som ett land med en heterogen befolkning sammansatt av en mångfald som inte 

tillvaratas fullt ut i det svenska närings- och arbetslivet. Inledningen av 2000-

talet kantas av diskussioner kring jämställdhet och jämlikhet, där den finansiella 

branschen har större andel av jämlikhet än de flesta andra branscher (URL: 2, 

2015). I Sverige finns det flertalet mångfaldsattribut, såsom kön, ålder, etnisk 

bakgrund och funktionshinder som blivit sammankopplade till en lägre status på 

arbetsmarknaden. Det här har i Sverige gett upphov till 

organisationsförändringar med syfte att underlätta arbetssituationer för utsatta 

grupper på arbetsmarknaden, men också för att organisationer ser ekonomisk 

vinst med mångfaldsarbetet (De Los Reyes, 2000).  

  

Många ledande organisationer förespråkar mångfald och inkludering (Derven, 

2014). Mångfald som begrepp kan sägas ha sitt ursprung i 

jämställdhetsdebatten. Begreppet ”diversity” uppstod på 60-talet i USA och har 

sedan dess utvecklats till att inte endast innefatta diskrimineringsgrunder utifrån 

utseende (Derven, 2014). Nu innefattas ras, etnicitet, kulturell bakgrund, kön, 

ålder, sexuell identitet, sexuella preferenser, psykiska förutsättningar och 

värderingar etcetera, som betonar att i en inkluderande miljö kan alla 

medarbetare bli respekterade, värderas och därför bidra till organisationen 

(Derven, 2014). Begreppet mångfald har vidareutvecklats kring en 

segregationsproblematik i USA och har nu blivit ett begrepp utöver lagstadgade 

diskriminerings former (Omanovic, 2009). Svensk diskrimineringslagstiftning 

är idag i stort sett anpassad till EG-rättens regler om diskriminering och 

likabehandling. Mångfaldsbegreppet i vår Svenska lagstiftning återfinns i 

Diskrimineringslagen (SFS, 2008:567) i 1§ samt 5§.  Lagen är tvingande enligt 

3 § och innefattar enligt 4 § regleringar mot direkt diskriminering, indirekt 
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diskriminering samt trakasserier och utgår från begreppen kön, 

könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning och ålder (SFS, 2008:567). 

Diskrimineringslagen är en sorts lägsta nivå för organisationer att förhålla sig 

till i jämställdhet och mångfaldsarbete (Fägerlind, 2012). Utgångspunkten för 

Näringsdepartementets arbete med mångfald i arbetslivet är att alla mänskliga 

resurser måste tas tillvara på arbetsmarknaden för att trygga den ekonomiska 

tillväxten och välfärden i samhället. (DS 2000/69). Ett bristande intresse hos 

företagsledningar är idag ett av de större hindren som uppmärksammats i arbetet 

med mångfald menar Sifo i sin undersökning av 400 chefer, i både privat och 

offentlig sektor (URL: 1, 2015). Dock har ändå andelen som aktivt arbetar med 

mångfald ökat markant. En förklaring till denna paradox som uppstått är att 

många företag inte har skapat tydliga mål och konkreta aktiviteter, för att 

framgångsrikt kunna genomföra mångfaldsarbetet (URL: 1, 2015). 

 

Problemformuleringen kring att tillvarata Sveriges resurser är en direkt följd till 

studiens intressesfär och därigenom relevant för forskningsområdet Human 

Resource Management. Genom att vi som forskare har ett grundintresse kring 

chefers arbetsliv tar studien sin början i chefskap. Vidare utvecklas 

frågeställningar kring chefernas arbetsvardag, samt hur organisationen kan 

stödja cheferna i deras vardagliga mångfaldsarbete. Studien utgår från chefer, i 

en stor organisation, verksam i den finansiella sektorn i Östergötland. Banken i 

denna studie har sedan några år tillbaka aktivt arbetat med mångfaldsfrågor 

vilket också stödjer vårt intresse att utveckla resonemang kring ämnet. Valet vi 

gjort, att studera en bank är strategiskt av flera skäl. Några aspekter är bankers 

könsstruktur, i kombination med dess långa tradition av jämställdhetsarbete 

(Linghag, 2009), vilket ger att det är intressant att studera en bank, med dess 

specifika förutsättningar.  
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1.2 Syfte och frågeställningar 
Studiens syfte är att bidra med ökad kunskap om chefers betydelse för 

mångfaldsarbetet i arbetslivet. Mer specifikt fullgörs syftet genom att studera en 

enskild organisation utifrån följande frågeställningar: 

 Hur upplever cheferna att chefskapet är utformat i organisationen? 

 Vad finns för uppfattningar hos cheferna kring mångfald idag? 

 Vad upplever cheferna att organisationen kan bidra med för att 

underlätta mångfaldsarbetet? 

 

 

1.3 Chefskap och Ledarskap - två olika begrepp 
Det kan finnas svårigheter med att kategorisera in individer i ett av facken, 

chefskap eller ledarskap, då det finns varierande definitioner kring vad dessa 

innebär. Skillnaderna mellan definitionerna är olika former av chef- och 

ledarpositioner samt arbetsuppgifter (Yukl, 2012; Döös & Waldenström, 2008). 

Kotter (1999) ser att chefskap och ledarskap kompletterar varandra. Chefskap är 

viktigt gällande kvalitet samt lönsamhet och innehar en kontrollerande funktion 

genom att vägleda medarbetarna i rätt riktning. Ledarskap har istället 

innebörden att kunna hantera förändringar, och kunna motivera medarbetarna 

genom att tillgodose de grundliga mänskliga behoven (Kotter, 1999). Yukl 

(2012) beskriver att chefskap och ledarskap strävar efter olika mål samt 

personliga egenskaper hos en individ. 

 

Ledarskap uttrycks som en process där en eller flera personer avsiktligt 

påverkar andra, i syfte att leda, strukturera och underlätta relationer och 

aktiviteter i en grupp. Ledarskap ses därmed som en viktig funktion, men verkar 

ha en begränsad påverkan på en organisations effektivitet. Egenskaper som 

belyses är bland annat flexibilitet, nytänkande och anpassningsförmåga (Kotter, 

1988). Chefskapet innebär enligt viss forskning istället formellt ansvar för ett 

antal arbetsuppgifter och individer (Sveningsson & Alvesson, 2014; Yukl, 

2012). Chefskapet har ett intresse för utförande och har en ständig strävan efter 

att få individer att prestera bättre i organisationen. Aspekter som chefer 

värdesätter ser annorlunda ut, de främsta egenskaperna inom chefskapet är 

stabilitet, ordning och effektivitet (Yukl, 2012). I föreliggande studie väljer vi 

att definiera chefskap som ett begrepp åtskilt från ledarskap, dock är vi 

medvetna om att dessa i olika grad överlappar varandra. Chefskap och 
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ledarskap behöver i vår definition inte vara olika saker och vi väljer att 

benämna cheferna som chefer, inte ledare, även om de i allra högsta grad själva 

ser sig både som chef och ledare. Vi tar avstamp från begreppet chefskap för att 

ha en tydlig definition att utgå ifrån i studien. 

 

1.3.1 Mellanchef 

En av nivåerna i chefskapet är mellanchefsnivån. En definition av vad arbetet 

innebär för en mellanchef är att rollen främst består av att tolka och 

implementera organisationens grundprinciper. Det medför i regel relativt 

långsiktiga perspektiv för verksamheten (Yukl, 2012). Något att beakta inom 

chefsnivåer är att ju längre ner en chef är i hierarkin desto lägre grad av 

bestämmande- och handlingsfrihet präglas deras arbete av. En mellanchef har 

oftast principer att rätta sig efter som grundats av någon högre upp i hierarkin 

(Yukl, 2012). I denna studie hänvisar begreppet mellanchef till alla de chefer 

som har någon form av överordnad, med vetskap om att samtliga har stor 

bestämmande och beslutsfrihet i sitt arbete. Alla chefer i denna studie utgår från 

begreppet mellanchef då vi inte vill särskilja dem utifrån olika nivåer, 

beslutanderätt eller antal underställda. Chefer i den här studien benämns som 

mellanchefer även om de har underställda chefer. 

 

 

1.4 Mångfald 
Sverige har ännu inte en enhetlig definition av begreppet mångfald. Fägerlind 

(2012) beskriver att mångfald handlar om individers likheter och olikheter. 

Mångfald översätts till det engelska ordet ”diversity”. Mångfald som begrepp 

kan glida in i diskussionen om jämlikhet. Ibland förväxlas begreppet 

”jämställdhet” med ”jämlikhet” där jämlikhet är alla människors lika värde 

oavsett kön, etnicitet, religion och social tillhörighet. Jämställdhet däremot är 

kopplat till mänskliga och demokratiska rättigheter samt det demokratiska 

rättsystemet (Roth, 2008). 

 

Banken i föreliggande studie har en väl definierad och kommunicerad plan 

kring skapandet och upprätthållandet av jämställdhet, mångfald och 

inkluderande kultur. Bankens idé bygger på tilltro och respekt för individen – 

såväl kund som medarbetare. Att arbeta med jämställdhet, mångfald och 

inkluderande kultur är en del av bankens grundläggande värderingar. Banken 
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kommunicerar att de visar tilltro och respekt, tillåter och uppskattar olikheter, 

delar kunskap och erfarenheter, tänker nytt och är öppna för olika perspektiv, är 

engagerade, delaktiga och samarbetar. Banken ska ta tillvara på hela 

organisationens potential och dra nytta av olika perspektiv och kompetenser för 

att kontinuerligt utveckla verksamheten, för att möta omvärldens krav och 

möjligheter. Banken önskar fortsätta vara en arbetsgivare som attraherar, 

rekryterar, utvecklar och behåller medarbetare som speglar samhället. 

Det finns således inga enkla och korta förklaringar till vad som innefattas i 

begreppet mångfald vilket gör att föreliggande studie väljer att anta bankens 

definition om mångfald: 

 

Mångfald omfattar individers olika kompetenser och arbetslivserfarenhet, olika 

sätt att tänka och lösa problem, egenskaper, utseenden, beteenden och 

livssituationer. Det är även olikheter som kön, könsöverskridande identitet eller 

uttryck, ålder, etnisk bakgrund, sexuell läggning, funktionsnedsättning, religion 

och andra diskrimineringsgrunder. 

Källa: ”Utbildningsmaterial från banken” 

 

1.4.1 Heterogenitet och homogenitet i arbetsgrupper 

Begreppet homogen betyder enhetlig, ensartad, allitgenom lik, likartad, 

likformig samt oblandad (URL: 3, 2015; Furumark, 2013). Furumark (2013) 

beskriver att motsatsen till homogen är heterogen. Heterogen och homogen är 

relativta begrepp, vilket gör att saker som uppfattas avvikande i ett 

sammanhang, inte uppfattas som avvikande i ett annat (Furumark, 2013). I 

föreliggande uppsats väljer vi att följa bankens definition om mångfald. Vi 

definierar att en homogen arbetsgrupp inte innehåller alla attribut som banken 

definierar som mångfald. Vidare definieras en heterogen arbetsgrupp att den 

innehåller de attribut i bankens mångfaldsförklaring. 

 

 

1.5 Inkludering 
En definition flertalet forskare utgår ifrån beskriver inkludering från ett 

psykologiskt perspektiv. Hur stor inkludering som finns, står i relation till i 

vilken grad individer känner sig som en del av de kritiska organisatoriska 

processerna. Det kan vara tillgång till information, samhörighet till andra 

medarbetare och förmågan att delta i och påverka beslutsprocesser (Mor Barak, 

2009; Cottrill et al. 2014; Geiger & Jordan, 2014). Dobusch (2014) väljer att 
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lägga tyngdpunkten på i vilken grad individer får access till områden som 

tidigare har bidragit till exkludering i någon form. En inkluderande organisation 

kan vara en plats där varje medlem kan utveckla sig själv utan att störas av 

diskriminering av olika slag (Dobusch, 2014). I föreliggande studie benämns en 

inkluderande kultur som en arbetsplats där alla olikheter får vara olika samt att 

allas åsikter kan och får lyftas.  

 

 

1.6 Avgränsningar   
De begrepp vi valt att definiera ovan är våra val, vi är ödmjuka inför att andra 

kan definiera begreppen, företeelserna eller tingen på andra sätt. I studien har vi 

tvingats avgränsa, i syfte att få någon form av ram att utgå ifrån. Inledningsvis 

har vår teoretiska referensram avgränsats utifrån bankens definition av 

mångfald. För att ytterligare begränsa studien har vi valt att fokusera på 

chefskap och avgränsat oss från ledarskap, då de båda innehåller flera 

definitioner. Då vi initialt var intresserade av chefernas arbetsvardag blev det 

naturligt att välja chefskap som utgångspunkt. Vidare har den teoretiska 

referensramen avgränsats utifrån den empiri som framkommit under studiens 

gång. 

 

I föreliggande studie finns endast chefer med samma arbetsgivare. 

Organisationen kallas hädanefter endast för “banken” då vi inte har för avsikt 

att röja bankens identitet. Studien behandlar endast chefernas perspektiv, inte 

medarbetarnas perspektiv. Informanterna som är nio stycken, arbetar alla som 

mellanchefer inom Östergötlands län. Urvalet utgör en viss avgränsning som 

förklaras under rubrik “Urval”. Cheferna benämns endast som “chefen” då vi 

strikt beaktar alla informanters anonymitet i studien. Ställningstagandet utgör en 

viss avgränsning då läsaren förmodligen upplever en viss svårighet i att relatera 

till olika personer i studien. Studien riskerar därigenom att få ett avpersonifierat 

intryck. 
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2. TEORETISK REFERENSRAM  
I kapitlet återfinns teori såväl som tidigare forskning. Den teoretiska 

referensramen utgår från chefskap och vad som kan påverka chefskapet i 

arbetsvardagen. Vidare lyfts teori kring den finansiella sektorn samt autentiskt 

ledarskap, med förklaringen att autentiskt ledarskap har visats vara en fördel i 

mångfaldsarbete. Den teoretiska referensramen fortsätter med teorier kring 

organisationskultur och vidare till organisationsförändringar, då 

mångfaldsimplementering kan uppfattas som en organisationsförändring. 

Kapitlet avslutas med teorier kring mångfald och inkludering. 

 

 

2.1 En översikt av chefskap 
Vad chefskapet innebär i vardagen påverkas av flertalet omgivande faktorer 

såsom olikheterna av chefspositioner och arbetsuppgifter (Sveningsson & 

Alvesson, 2014). Ett perspektiv av vad chefskap kan innebära, utgår från 

Mintzbergs (1973) observationer. Mintzberg (1973) menar att chefsarbetet har 

ett mångfacetterat, handlingsfokuserat, verbalt förhållningssätt, samtidigt som 

chefers arbete utförs under hård tidspress. Mintzberg (1973) föreslår att de 

aktiviteter som en chef utför kan delas in i tre olika grupper, se figur 1. Den 

första gruppen av aktiviteter är de som huvudsakligen fokuserar på 

interpersonella relationer och som i sig innebär tre roller, galjonsfigur, ledare 

och förbindelselänk. Den andra gruppen aktiviteter är de som primärt handlar 

om informationshantering vilket innefattar tre roller, övervakare, spridare samt 

talesman. Den tredje gruppen av aktiviteter som främst involverar 

beslutsfattande innehåller fyra roller, entreprenör, störningshanterare, 

resursfördelare samt förhandlare. Mintzberg (1973) påpekar att rollerna inte kan 

särskiljas då de kan utforma en helhet. Som vi förstår Mintzbergs roller kan de 

vara dynamiskt sammanblandade utifrån olika chefer. Det är chefens position i 

organisationen som är central för chefskapet, det har sin början i den status och 

auktoritet som följer med positionen. Det är chefens tillgång till information och 

den unika positionen chefen befinner sig i som är utgångspunkten för 

chefskapet (Mintzberg, 1973). Rollerna inom Mintzbergs (1973) referensram 

för chefskap kan även variera i grad beroende på hur högt eller lågt i hierarkin 

en chef befinner sig.   
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Nedan visas en modell på Mintzbergs chefsroller: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Mintzberg (1973:59) The Manager´s Roles. 

  

När chefer agerar inom olika interpersonella roller innebär det bland annat att 

de utför olika sociala, ceremoniella och symboliska åligganden som ingår i 

rollen som galjonsfigur (Mintzberg, 1973). Andra aspekter som ligger under de 

interpersonella rollerna innebär att skapa ett bra arbetsklimat, motivera samt 

utveckla underordnade medarbetare, vilket associeras till rollen som ledare. När 

chefer agerar som förbindelselänk medför det aktiviteter som skapar nätverk, 

både internt och externt för organisationen. Informationshanterare innebär i sin 

helhet alltifrån uppföljning och att identifiera problem och möjligheter. Den 

innebär också att fungera som mottagare, samlare samt distribuerare av 

information i dess omgivning. Den tredje gruppen av roller handlar om att agera 

för förändring inom entreprenörskap, att handskas med oväntade situationer och 
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konflikter, fördela resurser och att slutligen löpande förhandla i organisationens 

intresse (Mintzberg, 1973). 

 

Chefer är beroende av flera faktorer i sitt arbete, de är bland annat beroende av 

att medarbetarna utför sina arbetsuppgifter på ett effektivt sätt (Kotter, 1999). 

Cheferna kan dessutom ha ett beroendeförhållande till sina överordnade 

gällande många arbetsuppgifter samt beslut. Chefer är även beroende till 

externa faktorer, såsom konkurrenter och kunder med flera (Kotter, 1999). Yukl 

(2012) beskriver att det finns faktorer både inom en organisation och i den yttre 

miljön som kan begränsa vad chefer kan göra. Hur arbetsuppgifter kan utföras 

och den teknik som finns tillgänglig kan begränsa möjligheterna för olika 

tillvägagångssätt att utföra en uppgift. Chefers kommunikationsmöjligheter kan 

begränsas beroende på placering och fördelning av personal. Slutligen finns 

också marknadsmässiga begränsningar där utbudet begränsas i samband med 

klienters och kunders preferenser (Yukl, 2012). 

 

2.1.1 Chefers relationer 

Vilka relationer chefer har, både inom och utom organisationen, påverkar hur en 

arbetsdag för chefer kan yttra sig (Yukl, 2012). Vilka krav som ställs utifrån de 

olika nivåerna, under-, överordnade samt chefskollegor påverkar hur chefer kan 

tillbringa sin tid. Det kan krävas mer tid till olika former av interaktion när 

underordnade önskar tillsyn, vid samordning av arbetsuppgifter samt när 

arbetsrutiner förändras. Chefer behöver lägga mer av egen tid på sina 

chefskollegor vid beroendeförhållanden gällande samarbete och kunder. 

Slutligen kan interaktionen med utomstående parter bli tidskrävande om chefer 

befinner sig i beroendeställning och behöver arbeta med organisationens image, 

handla taktiskt för att göra ett gott intryck och anordna PR-aktiviteter (Yukl, 

2012). När chefer är ömsesidigt beroende av sina chefskollegor blir det allt 

viktigare att försöka koordinera arbete över gränser och därmed kan behovet av 

att anpassa planer och arbetsmoment öka mellan olika enheter. Beroendet kan 

leda till minskad autonomi och stabilitet då de externa aktiviteterna blir mer 

betydelsefulla och chefen får lägga alltmer tid till att utöka sitt nätverk i andra 

delar av organisationen (Yukl, 2012).  

 

Chefskapets innehåll förändras ständigt i samband med olika förändringar i 

samhället, det kan handla om ekonomiska, politiska eller sociala trender men 



10 

förändringen kan även vara den konkurrens organisationen utsätts för (Kanter, 

1997). Chefskapet innebär globalt samarbete ju mer multinationella 

organisationerna blir, då krävs det att chefer kan kommunicera med och påverka 

människor från olika kulturer. Detta ställer ytterligare krav på att chefer behöver 

inneha empati, respekt och förståelse för olikheter för att kunna etablera olika 

samarbetsrelationer (Yukl, 2012). 

 

2.1.2 Att bygga nätverk 

Bolman & Deal (2003) understryker vikten av att bygga nätverk samt 

koalitioner för att det ska vara möjligt att etablera en maktbas. Ju längre upp på 

karriärstegen chefer tar sig desto mer makt får de. I takt med avancemanget blir 

dock även chefer mer beroende av andra eftersom framgångarna ofta bygger på 

många andra människors samarbetsvilja. Kotter (1982) nämner att det uppstår 

mönster i chefers vardag som baseras på nätverk. Chefers vardag och vissa 

arbetsuppgifter går ut på att etablera nätverk samt att bibehålla dem. Nätverk 

anses som viktiga för att kunna ha kontroll på interna processer samt 

omgivningens krav. Att ha skapat gedigna koalitioner och nätverk sägs 

underlätta chefers arbete, då beroendeförhållandet ökar ju längre upp i en 

hierarki chefer kommer. Att lägga tid på nätverkande ses som relevant då det 

kan påverka hur effektivt arbetsuppgifter kan bli utförda (Kotter, 1982). Hur 

stort nätverk chefer har är mer avgörande än vilken nivå i hierarkin cheferna 

befinner sig i (Kanter, 1997). 

 

En central aspekt vid nätverksskapande är att ta reda på vems hjälp som behövs 

och att se till att bygga relationer (Bolman & Deal, 2003). Utifrån Kotters 

(1982) perspektiv anses detta innebära en utmaning för chefen, att se till att 

nätverket går att använda samt att de används för att få saker och ting gjorda.  

I många organisationer har det visat sig att nätverksbyggande är den enda 

aktiviteten som har en direkt koppling till förmågan att klättra i organisationen. 

Hur en chef bedöms på detta sätt kan bero på vilka kriterier underordnade 

respektive överordnade fokuserar på. Medan underordnade kan lägga vikt vid 

interna kriterier, såsom hur chefen behandlar medarbetare samt kommunicerar 

kan överordnade i många fall istället lägga fokus på hur chefen hanterar 

relationer till intressenter (Bolman & Deal, 2003). 
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2.2 Den finansiella sektorn 
Silvers studie visar hur karriärer för chefer kan se ut i den svenska 

bankbranschen. Silver (2006) har studerat organisationsfrågor och 

kontorschefer i olika svenska banker. För kontorschefer beskrivs det att 

karriärvägen går från att vara obefordrad banktjänsteman, via ett arbete som 

ställföreträdande kontorschef till att bli kontorschef för ett mindre kontor. 

Därifrån kan ett avancemang ske till ett större kontor med fler medarbetare och 

med en större andel kundföretag. Nästa steg kan vara att bli rörelsechef med 

ansvar för mellan tjugo och fyrtio kontor och därefter regionchef med ansvar för 

dubbelt så många kontor. Slutligen finns möjlighet att bli vice verkställande 

direktör vid huvudkontoret. För denna karriärväg krävs eventuellt tio olika 

positioner under en karriär omfattande tjugo till trettio år (Silver, 2006). Miller 

& Tuckers (2013) studie från USA visar att branschföreträdare för den 

finansiella servicebranschen upplever att minoritetsgrupper som lyckats ta sig 

till nyckelpositioner inom denna bransch är ovärderliga förebilder. En anledning 

är att anställda som tillhör minoritetsgrupper ofta saknar det informella 

kontaktnätverk som är nödvändigt för att lyckas navigera i en 

organisationskultur och avancera inom organisationen. Förebilder underlättar 

samt skapar avgörande vägar inom organisationen, för anställda som tillhör en 

minoritetsgrupp (Miller & Tucker, 2013). Regeringskansliet hävdar att 

mentorskap är en metod att låta nykomlingar i organisationen få kontakt med en 

etablerad och mer erfaren anställd som kan dela med sig av sitt nätverk, 

samtidigt som mentorn fungerar som ett stöd (DS 2000/69). I de flesta fall har 

mentorn en högre position i organisationen. De som har haft kontakt med en 

mentor har större möjligheter till avancemang än andra. Den blivande mentorn 

är dock oftast benägen att välja någon som liknar honom eller henne, än en 

person som representerar en motsatt bild.  

 

 

2.3 Organisationskulturen 
En vanlig målsättning för ledning och HRM-arbete har sedan 1980-talet blivit 

att skapa starka företagskulturer och ett idébaserat ledarskap, då dessa har 

kommit att ses som betydelsefulla för företags konkurrenskraft. Det har 

inneburit en förändrad syn på styrning av anställdas beteenden, från att i mindre 

grad använda direkta arbetsorder, till att istället styra mer med hjälp av 

företagsgemensamma uppfattningar, idéer eller ideologier (Grey, 2005). En 
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central aspekt vid arbete med mångfald och inkludering är att undersöka 

organisationens kultur och dess nivåer vilka Fägerlind (2012) benämner som en 

synlig del, en skriven del och en outtalad del. Det är fördelaktigt att analysera 

nivåerna för att kunna utröna vilka dimensioner inom kulturen som stödjer eller 

motverkar mångfald och inkludering. Den synliga delen av kulturen blir synlig i 

form av den fysiska miljön på arbetsplatsen samt den fysiska placeringen 

gällande status och hierarki. Betydelsen av acceptabla arbetssätt, relation mellan 

medarbetare, kommunikationsstil mellan funktioner samt hierarkiska nivåer, 

belöningsprocesser och ritualer är väsentlig för den synliga delen (Fägerlind, 

2012). I den skrivna delen ingår den nedtecknade kulturen i form av 

organisationens värderingar, visioner, policys och uppsatta mål. Det är av vikt 

att de nedskrivna delarna av kulturen går parallellt med mångfalden och 

inkluderingen. Den outtalade delen av kulturen är den mest påverkande delen 

och innebär ett fokus på de underliggande värderingarna och normerna på 

arbetsplatsen. De här normerna och värderingarna finns sällan nedskrivna utan 

de ses istället som självklarheter och agerandet efter dessa sker per automatik 

(Fägerlind, 2012). Den outtalade delen av kulturen behöver inte alltid spegla 

den skrivna delen men den visar ”den verkliga” bilden av organisationskulturen. 

I en organisation med en dominant kultur kan personer med annan bakgrund 

upptäcka att deras arbetssituation och karriärmöjligheter är sämre jämfört med 

dem som delar organisationens tidigare etablerade norm och kultur (DS 

2000/69). Personer från den icke dominanta kulturen kan känna sig tvingade att 

bete sig enligt den dominanta kulturens normer. De kan känna sig tvingade att 

uppföra sig på ett sätt som inte är naturligt för dem vilket kan hindra dem från 

att visa sin fulla kapacitet (DS 2000/69). Flexibla och platta 

arbetsorganisationer som vilar på varje anställds delaktighet och ger utrymme 

för individuella initiativ, har större möjligheter att utnyttja mångfaldens 

fördelar. Men i en platt organisation är ofta roller och ansvarsfördelning mer 

informell och inte lika tydlig. Det kan alltså kräva mer arbete att integrera nya 

personer med annan bakgrund i en plattare och mer demokratisk organisation 

(DS 2000/69). 

 

2.3.1 Initiering av organisationsförändring 

En avgörande position för implementering av mångfaldsinitiativ har 

mellancheferna i en organisation (Miller & Tucker, 2013). Mellancheferna är 

ofta ansvariga för genomförandet av de centrala aspekterna av sådana initiativ. 
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Cheferna spelar också en roll i att förklara och främja besluts som tagits. Dock 

behövs det tas hänsyn till verklighetens vardag där mellancheferna ofta har 

många andra ansvarområden som konkurrerar med tiden till att initiera 

mångfaldsinititativ. Implementering av mångfald kräver i många fall en 

betydande kulturell och organisatorisk förändring, för alla anställda inom 

organisationen. Att få till en ökad representation av minoritetsgrupper kommer 

endast kunna ske genom långsiktiga åtaganden (Miller & Tucker, 2013). 

Miller & Tucker (2013) fortsätter att beskriva ytterligare utmaningar för 

implementering av mångfald, bland annat att det kan vara svårt att motivera 

chefer till dessa initiativ då det är svårt att direkt koppla mångfaldshantering till 

chefers prestationsresultat. Det här medför svårigheter i att upprätthålla ett 

effektivt system av ansvar för mångfaldsinitiativ. Miller & Tuckers (2013) 

studie visade att ett ökat engagemang kan ske genom att erkänna och 

kompensera chefer för deras insatser. Miller & Tucker (2013) nämner nio steg 

för praktiska tillvägagångssätt vid implementering av mångfald inom den 

finansiella servicebranschen, se bilaga 3. 

  

2.3.2 Chefens roll i en organisatorisk förändring 

Förändringar stöter inte alltid på hinder, men alla typer av förändringar i en 

organisation, både de som anses positiva eller negativa, har påverkande krafter 

som tas i uttryck av de involverade medarbetarna på olika sätt enligt Kotter 

(1999). För chefer är det viktigt att försöka förutspå vilka beteenden som kan 

uppstå i och med en förändring (Kotter, 1999). För att en förändring ska kunna 

ske behöver cheferna lära sig nya sätt att styra, att konfrontera förändringar som 

behöver ske i deras egen makt och inse behovet av nya sätt att motivera 

medarbetarna (Kanter, 1997). Yukl (2012) belyser att motståndet inte alltid 

beror på okunnighet eller bristande flexibilitet i organisationen, utan att det ofta 

har sitt ursprung i att vilja bevara en självständighet. Det är av stor vikt att 

chefer inte ser detta som hinder utan som möjligheter till att ta vara på en energi 

som kan bidra till förändringen (Yukl, 2012). 

 

Det finns delade meningar hos chefer när det kommer till att låta alla vara 

delaktiga i en process (Kotter, 1999). Det kan krävas ett stort engagemang i 

vissa organisationer för att en förändring ska bli framgångsrik. Dock finns det 

nackdelar med att försöka engagera hela organisationen. Det kan leda till sämre 

beslut om förändringen och dess processer inte är kontrollerade och innehar ett 
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gemensamt mål, det kan även bli tidskonsumerande att engagera hela 

organisationen (Kotter, 1999).  

 

Enligt Kotter (1999) är en av de viktigaste byggstenarna för att förebygga 

motstånd vid förändringar att utbilda medarbetarna i förhand. Genom att tydligt 

kommunicera idéer kring förändring kan det underlätta arbetet med att få alla att 

se logiken med en förändring. Utbildning kan exempelvis ske genom 

individuella diskussioner med medarbetaren, presentationer i grupp och genom 

rapporter (Kotter, 1999). Ett annat sätt för chefer att hantera potentiella 

motstånd är att fungera som stöd för medarbetarna. Det kan handla om att 

tillhandahålla upplärning för att utveckla nya egenskaper, att erbjuda 

medarbetare en tid för ledighet efter en krävande period eller att helt enkelt 

lyssna och tillhandahålla emotionellt stöd. Underlättande aktiviteter och support 

är de mest hjälpfulla medlen när det handlar om rädsla och ångest inför 

förändring. Det är också viktigt för chefer att försöka förhandla med sina 

medarbetare för att på så sätt lyckas förhindra motstånd. Något som också kan 

fungera är att vid varje förändrad regel skapa incitament i form av exempelvis 

ökad lön eller förmåner (Kotter, 1999). 

 

För att chefer ska förbättra sina möjligheter till att lyckas med en 

organisationsförändring är följande steg centrala enligt Kotter (1999): 

 

 Genomföra en analys som identifierar nuvarande situation, problem och 

de krafter inom organisationen som eventuellt kan skapa problem. 

Analysen ska specificera vikten av problemen, i vilken takt dessa 

problem behöver bli bemötta om fler problem ska kunna undvikas, och 

vilka förändringar som generellt krävs. 

 Genomföra en analys kring relevanta faktorer för att kunna åstadkomma 

de nödvändiga förändringarna. Denna analys ska fokusera på frågor som 

vem som eventuellt kan göra motstånd, varför och hur mycket motståndet 

blir. Vem som har informationen som behövs för att kunna skapa 

förändring och vilket typ av samarbete som är av betydelse för 

implementeringen. I vilken position de som ska initiera förändringen 

befinner sig, i jämförelse med andra berörda parter i tal om maktposition 

och förtroende med mera. 
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 Välja en strategi för förändring baserat på tidigare analyser. Strategierna 

bör kunna utröna specifika taktiker som kan användas på varierande 

grupper och individer och som är internt konsekvent. 

 Övervaka implementeringsprocessen. Att noggrant övervaka processen 

kan bidra till att tidigt upptäcka och identifiera oväntade händelser. 

 

Yukl (2012) förklarar flera perspektiv på förändring och påverkansfaktorer, ur 

liknande synsätt som Kotter (1999) ovan. Dock nämner Yukl (2012) även att 

det inte på något sätt får glömmas bort att chefer själva ska se till att fungera 

som förebilder i arbetet. Kanter (1997) lägger vikt vid att chefer behöver 

fokusera på olika motivationsfaktorer vid initiering av en förändring. De här 

perspektiven är endast några synsätt på hur en organisationsförändring kan gå 

till i praktiken. Det är viktigt att belysa att synsätten är till för att förbättra 

chefers möjligheter till att framgångsrikt kunna hantera en förändring, det kan 

krävas andra åtgärder än de som tagits upp ovan.   

 

 

2.4 Autentiskt ledarskap 
Cottrill, Lopez & Hoffman (2014) har i sin studie från USA undersökt 

uppfattningar om inkludering. De hade som syfte att förstå hur organisationer 

kan främja och underlätta fullt deltagande av de anställda. Forskningen lyfter 

Autentiskt Ledarskap, nämns fortsättningsvis i förkortningen “AL”, som en 

föregångare för integration. AL kan endast uppstå när individer känner till sina 

styrkor, svagheter och värderingar. En autentisk ledare använder dessa 

kunskaper för att vägleda sina interaktioner med andra. AL har likheter med 

transformativt ledarskap där syftet är att inspirera sina medarbetare att 

överskrida sitt egenintresse för att uppnå organisationens mål. Nyberg & 

Sveningsson (2014) menar att AL har sin grund i ett framträdande av äkthet. Att 

chefer ska vara “sanna mot sig själva” för att kunna vara en god ledare och 

därmed leverera bra slutresultat. AL betecknas av fyra egenskaper enligt Cottrill 

et al. (2014) som förtydligas i figur 2. 
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Figur 2. Egenritad figur av de fyra egenskaperna, inspirerad av Cottrill et al. (2014) 

 

  

Cottrill et al. (2014) visar på att AL har en betydande roll i de anställdas 

uppfattningar och har positiva effekter på inkludering i organisationen. Studien 

visar att individer som anammar ledarskapsformen AL har förmågan att 

uppmuntra en högre grad av beteenden hos medarbetarna som kan associeras till 

känslan av sammanhang eller medborgarskap, genom den inkluderande miljö 

som skapas (Cottrill et al. 2014). I Nybergs & Sveningssons studie (2014) visar 

deras forskning på ett antal fördelar med AL, ledarskapet antas ge en förbättrad 

organisationskultur, bättre arbetsprestationer, ytterligare engagemang i 

organisationens medborgarskap och en ökad tilltro i ledarskapet vilket till stor 

del stämmer överens med Cottrill et al. (2014) och deras bild av AL. 

 

Autentiskt ledarskap har sina fördelar men det har även framkommit en del 

nackdelar med denna form av ledarskap (Nyberg & Sveningsson, 2014). Då en 

chef i detta fall pressas fram till att vara äkta och skapa en metaforisk bild av sig 

själv, kan konflikter med ledarens identitet uppstå. Följden blir att det skapas en 

form av centrism som gör att chefen inte får tid till reflektion, som i sin tur 

hämmar delaktighet. Det är viktigt att inte lägga för stor fokus vid att det är 

“äktheten” som ska skapa individuella och organisatoriska förmåner, utan att 

istället lägga fokus på hur människor tänker, känner och agerar (Nyberg & 

Sveningsson, 2014). 
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2.5 Mångfaldsarbete  
Initiativ kring implementering av mångfald väl utvecklat inom finanssektorn i 

USA (Miller & Tucker, 2013). Dock står finanssektorn inför problem med 

rekrytering och kvarhållande av personal efter den finansiella krisen som satt 

spår i medborgarnas förtroendekapital (Miller & Tucker, 2013). I Sverige finns 

det flertalet mångfaldsattribut, såsom kön, ålder, etnisk bakgrund och 

funktionshinder som blivit sammankopplade till en lägre status på 

arbetsmarknaden (De Los Reyes, 2000). 

 

Fägerlind (2012) menar att mångfald kan urskiljas inom olikheterna kvalitet och 

kvantitet. Kvalitetsaspekten innebär att kunskaper och erfarenheter tas tillvara 

och får påverka utvecklingen av arbetsplatsen. Kvantitetsaspekten innebär en 

strävan efter en blandning i arbetskraften utifrån kön, etnisk och kulturell 

bakgrund, sexuell läggning, erfarenhet och funktionsnedsättning (Fägerlind, 

2012). Mångfaldsarbete innefattar också både internt- och externt arbete. De 

interna åtgärderna omfattar medarbetarna, arbetsklimatet, organisationskulturen 

samt hur chefer och medarbetare agerar i organisationen (Fägerlind, 2012; De 

Los Reyes, 2000). Det externa mångfaldsarbetet omfattar organisationens 

kunder, affärspartners, kommunikation med marknaden och samhället 

organisationen verkar i (Fägerlind, 2012). Mångfaldsarbetet bör ske fortlöpande 

med både individen och organisationen. I individernas fall handlar mångfald om 

medarbetarnas och chefernas förhållningssätt, kunskap och medvetenhet. När 

det gäller organisationen handlar mångfaldsarbetet om processer, styrdokument 

och rutiner (Fägerlind, 2012).  

 

Fägerlind (2012) beskriver att organisationer som satsar i mångfaldsarbete 

endast på individnivå och underlåter att följa upp på organisationsnivå, riskerar 

att misslyckas. Mångfaldsarbetet är en helhet som behöver stödjas på både 

individ och organisationsnivå för att få effekt. Det interna arbetet ger 

avspeglingar till de externa relationerna. Mångfaldsarbete på de olika nivåerna 

individ, organisation, intern och extern, bör vara samspelta och ligga i linje med 

varandra för att sända samma budskap. Fägerlind (2012) belyser fyra 

anledningar till att organisationer vill arbeta med mångfald: 

 

 Organisationen kan vilja se över sin framtida kompetensförsörjning 

genom att öka organisationens rekryteringsunderlag. Organisationen kan 
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vilja stödja den befintliga personalens kompetens, och stödja den interna 

rekryteringen för framtida specialist och chefsroller. 

 Kunderna kan vara en orsak till mångfaldsarbete. Målet är att kunna 

spegla kunderna eller att bättre kunna läsa av marknadens önskemål. 

 Mångfaldsarbetet initieras för att bättre kunna tillvarata alla anställdas 

kompetenser och resurser för att på så sätt stimulera kreativiteten. Det 

kan bidra till organisationens utveckling och skapa mer dynamik. 

Utgångspunkten är att heterogena grupper är mer kreativa än homogena 

grupper, då fler perspektiv kan komma att generera kvalitativa lösningar 

på ett gemensamt problem. 

 Organisationen kan behöva spegla mångfald gentemot samhället, för att 

förbättra sin image och öka sin trovärdighet. Organisationen kan ha en 

önskan om att attrahera flera olika kundgrupper från samhället. 

 

2.5.1 Mångfald och inkludering har ett integrerande förhållande 

Begreppen mångfald och inkludering är åtskilda men har ett integrerande 

förhållande till varandra, de grundar sig gemensamt i social rättvisa. 

Organisationen ska skapa system där resurser fördelas rättvist samt där alla kan 

delta (Cottrill, et al. 2014).  Medan mångfald kan ha fokus på den demografiska 

sammansättningen av grupper har begreppet inkludering en betoning på 

uppmuntrande av delaktighet och en integration av mångfald i det vardagliga 

arbetslivet (Cottrill, et al. 2014; Oswick & Noon, 2014). I en organisation där 

inkluderande kultur är genomgående finns ingen korrelation mellan status, olika 

hierarkiska nivåer eller minoritetsaspekter (Fägerlind, 2012). Denna form av 

kultur bidrar också till en dubbelriktad socialiseringsprocess där nyanställda ser 

till att anamma den rådande kulturen samtidigt som de påverkar den. 

Inkluderande kultur genomsyras av en öppenhet, där alla får synas och höras 

samt vara delaktiga (Fägerlind, 2012). För att skapa förutsättningar för 

inkluderande kultur krävs tydliga ramar gällande värderingar och mål. En 

inkluderande kultur handlar också om att skapa tillgänglighet för alla genom 

fysiska arbetsförhållanden, psykologiskt och socialt. Något som är avgörande är 

bland annat chefers och medarbetares attityder och förhållningssätt (Fägerlind, 

2012). Steel & Derven (2015) menar att begreppen mångfald och inkludering 

inte endast är ömsesidigt beroende av varandra utan att dessa tillsammans även 

påverkar en organisations förmåga till innovativa lösningar. En diversifierad 

arbetsstyrka kan generera innovationer i produkter, service, processer och andra 
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lösningar som annars inte uppstått i en homogen grupp. Att endast rekrytera en 

bred arbetsstyrka räcker inte, det svåra är att skapa en inkluderande miljö så 

allas röster blir hörda i en arbetsgrupp. För att skapa en inkluderande 

arbetsmiljö behövs en genomarbetad organisationsstrategi, där diversifierade 

åsikter respekteras och uppskattas (Steel & Derven, 2015). 

 

2.5.2 Mångfaldens utfall 

Simon & Rowland (2011) beskriver i sin studie hur forskning utvecklats. De 

beskriver att det finns delade meningar i vad mångfald får för utfall i 

organisationer, en del forskning menar att bredare perspektiv leder till 

fördelaktiga utfall, dock finns en annan sida som nämner skadliga effekter som 

uppstår till följd av problem med gruppsammanhållning. Simons & Rowland 

(2011) benämner mångfald utifrån två olika perspektiv, informations- och 

bearbetningsperspektivet som innehåller information och beslutsprocesser som 

betyder innovation, kreativitet och problemlösningsmöjligheter för 

arbetsgrupper. Simons & Rowlands (2011) andra perspektiv benämns som det 

sociala mångfaldsperspektivet. Det sistnämnda hävdar att de som är mer lika 

kommer vara mer benägna att arbeta tillsammans och därmed öka effektiviteten. 

Å andra sidan menar informations- och bearbetningsperspektivet, utifrån en 

kognitiv mångfaldsteori, att fler synpunkter medför bättre beslutsfattande, 

kompetens och kreativitet. 

 

En problematik som kan uppstå gällande mångfald och inkludering är att 

heterogena grupper kan sakna den trygghet, värderingar och gemensamma 

historik som en homogen grupp kan uppleva (Steel & Derven, 2015). 

Heterogena grupper kan ha svårt att komma överens då de ofta innehåller 

flertalet olika perspektiv. Mångfald och inkludering kräver duktiga och 

engagerade ledare som främjar en inkluderande miljö (Steel & Derven, 2015). 

Att människor tenderar att uppfatta personer som liknar dem själva mer 

välvilligt än andra har vissa konsekvenser för heterogena grupper (DS 2000/69).  

 

Dimensionerna inkludering och exkludering, kan ses som en indikator för hur 

medarbetare upplever och uppfattar sin position i organisationen i förhållande 

till gängse normer (Mor Barak, 2009). En aspekt som Dobusch (2014) väljer att 

beakta är att inkludering som åtgärd kan ha sidoeffekter, som ger exkluderande 

resultat i form av bland annat förändrade maktförhållanden. Inkludering och 
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exkludering ses vara i beroendeförhållande till varandra, för varje inkludering 

som görs finns en risk för exkludering.  Om organisationen önskar en mer 

differentierad arbetsstyrka exkluderas därför de som annars hade anställts. 

Samma sak sker om en homogen grupp skapas, då exkluderas den som står för 

något annat uttryck (Dobusch, 2014). Exempel på aspekter som kan hämma 

inkludering är de grupperingar som skapas av praktiker och hierarkier (Ortlieb 

& Sieben, 2014). 

 

2.5.3 För att främja mångfaldsinitiativ och inkludering 

Inom forskning pågår ett sökande efter praktiker som främjar och kan skapa 

inkludering, som kan maximera fördelarna med mångfald (Geiger & Jordan, 

2014). Bolman & Deal (2003) tydliggör att mångfaldsarbetet till största del 

innehåller fokus och uthållighet. Organisationen måste ta frågan på allvar och 

bygga in mångfald i den dagliga verksamheten. Ett exempel på 

mångfaldsinitiativ är att skapa ett mentorsprogram som gör det möjligt för 

människor i organisationen att utvecklas. Bolman & Deal (2003) anser att 

organisationer bör koppla chefers bonus till målsättningarna i mångfaldsarbetet.  

När en organisation arbetar med inkluderande arbetsplatser bör de individuella 

behoven tas i beaktande. Det bör också skapas system där individerna ges 

känslan av uppskattning och att vara rättvist behandlade (Dobusch, 2014). En 

idealistisk bild av inkludering innefattar en organisation som har en variation av 

kompetenser och perspektiv (Ortlieb & Sieben, 2014). Inkludering lägger 

mycket vikt vid den psykologiska upplevelsen av arbetsplatsen och känslan av 

att accepteras, samtidigt som unikiteten hos varje individ tas tillvara (Dobusch, 

2014). Dobusch (2014) beskriver bilden av två sidor inom forskningen kring 

inkluderande organisationer. På den ena sidan finns en norm att en inkluderande 

kultur är den ideala arbetssituationen för de flesta medarbetare. Forskning 

önskar då utveckla teoretiska och etiska ramar för att öka möjligheterna att 

skapa inkluderande organisationer. Den andra bilden visar att forskningen 

fokuserar på att skapa mätbara indikatorer på inkluderande åtgärder för att 

utvärdera inkluderande praktiker (Dobusch, 2014). För att framgångsrikt kunna 

skapa en inkluderande kultur behöver cheferna visa och behandla individer som 

unika, de ska även engagera individer och grupper i genuina dialoger och aktivt 

ta itu med den resistens som uppstår i ett mångfaldsarbete (Cottrill et al. 2014). 

Inkludering är en proaktiv fortlöpande strategi som skapar en kultur där 

människor uppskattar individuella skillnader, oavsett de demografiska, rättsliga 
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eller ekonomiska förändringar som sker inom organisationen (Oswick & Noon, 

2014). För att skapa en inkluderande kultur kan det vara fördelaktigt att vissa 

arbetsuppgifter koordineras mellan enheter, att skapa ett samarbete för att öka 

möjligheten till delaktighet i organisationen. På detta sätt främjas även lärande 

och utveckling (Fägerlind, 2012). Ortlieb & Sieben (2014) visar att det finns tre 

områden som organisationen kan skapa inkludering genom, det är via 

rekrytering av ny personal, utbildning och utveckling av befintlig personal samt 

vid måltider och festliga arrangemang. 
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3. METOD 
Forskningsstrategin bygger på en kvalitativ ansats, både avseende 

datainsamlings- och analysmetod. I det här avsnittet beskrivs hur vi valt att 

utforma studien och hur angreppssättet har gett möjlighet att besvara våra 

forskningsfrågor. Kapitlet börjar med en genomgång av vetenskapliga aspekter, 

metodologiska ställningstaganden och vidare till hur forskningsprocessen i sin 

helhet har gått till. Kapitlet avslutas med metoddiskussion och sammanfattning. 

 

 

3.1 Vetenskapsteoretiska aspekter 
Starrin och Svensson (1994) framhäver att all sanning är relativ och att det alltid 

existerar ett perspektiv bakom varje beskrivning av verklighet. Att utgå från ett 

perspektiv innebär ontologiska överväganden som syn på världsbilden, det vill 

säga hur verkligheten är beskaffad (Fejes & Thornberg, 2015). Innebörden blir 

att verkligheten uppfattas olika beroende på hur vi som forskare betraktar den 

värld som utgör undersökningsfältet. Epistemologi är ett annat begrepp att ta 

hänsyn till vid forskning. Epistemologi betyder kunskap om vad som betraktas 

som kunskap och det finns olika synsätt på hur kunskap kan förvärvas. 

Empirismen talar för att kunskap främst grundas på information och 

erfarenheter som förmedlas av våra sinnen. En grundpelare inom detta är att vi 

är beroende av observationer för att få kunskap då vår medfödda kunskap är 

starkt begränsad (Sohlberg & Sohlberg, 2001).  Perspektivet påverkar studiens 

upplägg, formulering av forskningsfrågor och val av tolkningsmetod. Två 

väsentliga utgångspunkter i denna studie är socialkonstruktionism samt 

hermeneutik. 

 

Vår studie präglas av ontologisk konstruktionism. Det konstruktionistiska 

perspektivet innebär att verkligheten är konstruktioner som kan se annorlunda 

ut. Det här betyder att verkligheten inte har någon essentiell kärna, och formas 

av sociala samt historiska processer (Justesen och Mik-Meyer, 2011). 

Grundläggande antaganden inom socialkonstruktionism är att verkligheten är 

socialt konstruerad. Det här medför att den värld som individer upplever som 

objektiv, i själva verket har skapats i sociala samspel och aktiviteter. Inom det 

socialkonstruktionistiska angreppssättet är det framförallt individernas 

vardagsverklighet som är det intressanta och centrala (Berger & Luckmann, 

2008). 
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Studien inspireras av hermeneutiken, då vi vill försöka förstå informanternas 

verklighet genom att tolka deras utsagor.  En hermeneutiker vill förstå andra 

människor och deras handlingar genom att tolka det talade samt det skrivna 

språket. Här existerar olika möjliga tolkningar av sanning och världen i sig 

oberoende av sakförhållanden (Sohlberg & Sohlberg, 2001). Hermeneutikens 

motsats är positivism som istället innebär en strävan efter att förklara 

handlingar (Patel & Davidsson, 2011). Positivism utgår från naturvetenskapliga 

metoder där forskarens roll ofta är att pröva teorier mot insamlad data, att skapa 

hypoteser som sedan prövas mot empiri. Vetenskapen ska inom den 

positivistiska genren vara värderingsfri, det vill säga objektiv (Bryman, 2011). 

Den kunskap som istället hermeneutiken är intresserad av är den om människors 

livsvärld vilket utgör objektet för undersökningar. En hermeneutiker vill ta reda 

på individernas föreställningar och hur de förstår olika företeelser i världen 

(Hartman, 2004).   

 

För vår studie innebär det socialkonstruktionsistiska angreppssättet att chefskap 

är konstruerat i sociala samspel och att det även existerar en dynamik som 

bidrar till att chefskapet förändras, beroende av kontext. I studien undersöks 

chefskapets förutsättningar utifrån två sammanhängande dimensioner, mångfald 

och inkluderande kultur. Utifrån ett hermeneutiskt perspektiv vill vi ta reda på 

hur informanternas föreställningar kring verkligheten ser ut. Vi vill förstå 

chefernas synsätt gällande förutsättningar för mångfald samt inkluderande 

kultur i organisationen. 

 

3.1.1 Förförståelse  

En utgångspunkt för tolkningar av världen är människors ofrånkomliga 

förförståelse (Sohlberg & Sohlberg, 2001). Förförståelsen är en central del inom 

hermeneutiken då den som tolkar sedan innan har föreställningar, vilka bygger 

på erfarenheter. När vi möter något för första gången har vi alltid en 

föreställning om vad det som ska tolkas betyder (Wallén, 2004). Det 

informanterna berättar i intervjuerna i den här studien bör ha påverkats av deras 

egen förförståelse vilken har en grund i det kollektiva, så att säga olika 

betydelsefulla institutionella strukturer, vilket utgör den kontext som 

individerna refererar till (Justesen & Mik-Meyer, 2011). På samma vis kan inte 

forskaren frigöra sig från sina förväntningar och farhågor, åsikter och fördomar, 
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känslor och värderingar. Av dessa anledningar har vi som forskare aktivt prövat 

våra tolkningar och sökt flera olika tolkningsalternativ i forskningsprocessen. 

 

Vi som forskare kan utgöra en påverkande kraft på vad informanten väljer att 

berätta och hur informanten väljer att berätta det. Det sker bland annat genom 

hur frågorna i intervjun är utformade och hur interaktionen mellan intervjuaren 

och informanten ser ut. Ur epistemologisk synvinkel försöker vi se våra 

möjligheter att nå kunskap om detta undersökningsfält. I vår studie kan vår egen 

subjektivitet och själva kontexten runt intervjutillfället, ha inverkat på resultatet 

och den kunskap vi fått. Det viktigt att reflektera över vad vår position och våra 

erfarenheter har för betydelse för studien (Justesen och Mik-Meyer, 2011). Vi 

använder oss av vår förförståelse som en tillgång snarare än ett hinder, för att 

uttyda och förstå de medverkande i studien. Informanterna i denna studie 

innehar alla en position på en mellanchefsnivå. Vi som utfört studien har inte 

sedan tidigare några egna erfarenheter inom denna position utan vägleddes till 

viss del av tidigare forskning och teori inom området chefskap. Den erfarenhet 

intervjuerna bidrog till tolkades parallellt med teoretiska utgångspunkter och 

det innebar en pendling mellan förförståelse och erfarenhet, del och helhet, 

vilket i sin tur utvecklade och förfinade analysen. Den ovan beskrivna 

processen kallas för hermeneutisk cirkel eller hermeneutisk spiral (Thurén, 

2010). 

 

 

3.2 Studiens ansats 
För att få en djupare kunskap kring det som existerar och för att kunna ta del av 

det mänskliga rekommenderas kvalitativt angreppssätt (Starrin & Svensson, 

1994). Kvantitativ respektive kvalitativ forskning kan förklaras som “att 

förklara kontra att förstå”, den kvantitativa ansatsen kan associeras med den 

mätbara, objektiva data som är empiriskt präglad av positivism. För att få 

kunskap om människors handlingsmönster och agerande valdes en kvalitativ 

ansats.  

 

I forskning där kvalitativ metod används blir forskaren beroende av andra 

människor för att inhämta empirisk data vilket är ännu ett särskiljande mellan de 

två olika angreppssätten kvantitativ kontra kvalitativ metod. Rollen som 

forskaren får i sammanhanget och hur datainsamling sker skiljer sig mellan 

dessa metoder, men det ena sättet utesluter inte alltid det andra. Det har visat sig 
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att det kan vara fördelaktigt att kombinera dessa metoder med varandra (Ahrne 

och Svensson, 2011).  Med socialkonstruktionism och hermeneutik som ansats 

är det naturligt att den här studien genomsyras av kvalitativ metod. Detta för att 

få en djupare förståelse för en begränsad grupp individer och deras upplevelser. 

 

3.2.1 Induktion kontra deduktion 

Vi har skapat oss en medvetenhet kring vår teoretiska förförståelse som ger oss 

förutsättningar för en induktiv ansats, som innebär att teorierna genereras från 

empirin vi samlar in. Tyngdpunkten i uppsatsen befinner sig i det materialnära 

arbetssättet, studien präglas till viss del av teorieranknytningar. Bryman (2011) 

skildrar att kvalitativa studier bygger på en forskningsstrategi där tonvikten 

oftare ligger på ord än på kvantifiering vid insamling och analys av data. En 

kvalitativ forskning är ofta induktiv, tolkande och konstruktionistisk till sin art. 

I denna ansats genereras teorier ur data. Motsatsen till induktiv är deduktiv där 

forskaren istället utgår från teori i sin forskning (Bryman, 2011). Vi har därför 

valt att göra en induktiv ansats men det förekommer dock flera deduktiva inslag 

för att konstruera grunderna av studien och intervjuguiden på ett adekvat sätt. 

 

 

3.3 Forskningsprocessen  
Vi fick upp intresset för den här banken då vi sedan innan hade vetskap om att 

de ställde sig positiva till forskningsområdet mångfald och chefskap. 

Organisationen hade sedan en tid tillbaka aktivt arbetat med mångfaldsfrågor. I 

det initiala skedet tog vi kontakt med bankens HR-chef och beskrev vårt 

intresse för bankbranschen. Därefter träffades vi på kontoret tillsammans med 

HR-chefen och en person från HR-teamet och diskuterade flera olika 

forskningsområden, vi vände och vred och hittade tillsammans ett område i 

allas intresse. Därefter startade vi en gedigen litteratursökning kring forskning 

för områdena chefskap, mångfald och inkludering för att skapa en 

kunskapsgrund. Litteratursökningen har skett via databaser såsom Scopus, 

Sociological Abstract samt Web of Science. Vi har i litteratursökningen använt 

avgränsningsfunktioner som Peer Rewieved för kvalitetssäkring. Ytterligare 

kvalitetssäkring har skett via Ulrichweb. Vidare har vi avgränsat forskning från 

årtal 2000 och framåt. Sökord som använts är chef, chefskap, manager, 

management, diversity management, ledarskap, leadership, organisation, 
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organization, mångfald, diversity, inkludering, inclusion. Vi kom även i kontakt 

med bankens HR-konsult som engagerats i bankens mångfaldsarbete. 

 

Efter detta skapades ett missiv innehållande kontaktuppgifter, studiens syfte och 

etiska förhållningssätt. Missivet mejlades ut till informanterna i studien, se 

bilaga 1. Vi sökte kompletterande åsikter från HR-konsulten samt vår 

handledare på universitetet vid utformningen av intervjuguiden. Detta mynnade 

ut i ytterligare en litteratursökning med betoning på att hitta fler perspektiv på 

forskningsområdet vi valt.  

 

I analysprocessen skapades ännu ett behov att litteratursökande, för att på ett 

adekvat sätt utforma uppsatsen då nätverk var en stor del av empirin. Därefter 

såg vi mönster i empirin som styrkte forskning om mångfald och inkludering 

och dess koppling till Autentiskt Ledarskap. Därmed utvecklades ett kapitel i 

teorin om Autentiskt Ledarskap. 

 

3.3.1 Urval 

Bryman (2002) beskriver olika urvalsmetoder såsom bekvämlighetsurval, 

snöbollsurval, målinriktat urval, stratifierat urval och kvoturval. Vår studie 

utgår från ett bekvämlighetsurval med inslag av ett målinriktat urval (Bryman, 

2011) då informanterna valdes ut av HR-chefen i organisationen. Tio chefer 

valdes ut att ingå i studien, där en chef avböjde medverkan på grund av 

tidsbrist, vilket resulterade i ett bortfall. De återstående nio cheferna berörs av 

de omkringliggande faktorer som var relevanta för studien. De är alla chefer 

men har olika roller på olika nivåer i organisationen, dock håller sig alla 

informanter till en mellanchefsnivå utifrån vår definition i studien. De har alla 

personalansvar och har arbetat lång tid i banken, mellan 18-31 år. De har olika 

nivåer av utbildningsbakgrund men gemensamt är att de började i banken tidigt 

i yrkeslivet. Alla har flyttat mellan kontor, tjänster och roller under karriären 

och några har arbetat utomlands inom banken. Det är en jämn könsfördelning på 

urvalet, fem män och fyra kvinnor. De har alla deltagit i utbildningstillfällen i 

mångfald och integrerande kultur i bankens regi. Vidare har bankens HR-chef 

tagit hänsyn till geografisk tillgänglighet vid urval, alla arbetar i Östergötlands 

län vilket gav oss möjlighet att nå informanterna inom studiens givna tidsramar. 
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3.3.2 Forskningsetiska aspekter 

Före arbetet med insamlingen av data togs ställning till relevanta etiska 

avväganden. Vi utgick från Vetenskapsrådets (2002) rekommendationer och där 

nämns Informationskravet, Samtyckeskravet, Konfidentialitetskravet och 

Nyttjandekravet. Forskaren kan inte förutsätta att det finns en medvetenhet hos 

deltagarna kring vad forskning är. Därför är det viktigt att noggrant förklara det 

grundläggande principer för vad studien kan komma att medföra, för att 

informanterna ska bli medvetna om vad ett deltagande innebär. 

 

Bankens chefer kontaktades per telefon och fick därigenom information om 

studiens syfte och innebörd, vilket resulterade i ett positivt godkännande 

gällande deras deltagande. Vi skickade även ett missiv, se bilaga 1. Vid 

intervjutillfället informerade vi informanterna om de etiska aspekterna och de 

gav sitt samtycke om deltagandet i studien. Vi följde även Brymans (2011) 

rekommendation att beskriva momenten i intervjun. Då vi var två som 

närvarade vid intervjun, förklarade vi vem av oss som skulle intervjua, vad 

observatörens roll var, samt hur intervjun skulle gå till för att säkerställa att 

Informationskravet uppfylldes (Bryman, 2011). 

 

I samband med intervjun förklarades Konfidentialitetskravet, utifrån 

Vetenskapsrådets etiska riktlinjer, med att uppgifter om personer förvaras 

varsamt. Vetenskapsrådet (2002) klargör att Nyttjandekravet innebär att de 

uppgifter som framkommit utifrån intervjuerna endast får användas för 

forskningsändamålet och inte för andra syften som exempelvis utlåning, 

kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga avseenden. Informanterna i 

studien garanteras att de uppgifter som samlats in under forskningen endast 

kommer att användas i forskningssyfte. Den information som samlats in 

förvaras under studiens gång med försiktighet, intervjumaterialet destrueras när 

uppsatsen är färdigställd. Vi valde att spela in intervjuerna med ett 

inspelningsprogram på våra mobiltelefoner och efter transkribering raderade vi 

data. Vidare har vi strävat efter att avkoda all information som kan identifiera 

våra informanter, som exempelvis namn, kön och var de arbetar. Bryman (2011) 

belyser att det är viktigt att forskaren under hela processen strävar efter att 

respektera informanternas rätt till anonymitet, vilket vi anser att vi uppfyllt. Alla 

informanter fick information under intervjun att intervjuerna transkriberades i 

sin helhet, samt att företagspecifik eller personlig information inte visas.  
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3.3.3 Intervjuguide 

Innan vi utförde intervjuerna utformade vi en semistrukturerad intervjuguide då 

tillvägagångssättet i intervjuerna bör ha en låg grad av struktur för att låta de 

intervjuade personerna röra sig i olika riktningar (Bryman, 2011). Nedan följer 

en förklaring till intervjuguidens uppbyggnad och tankar bakom skapandet, se 

intervjuguiden i sin helhet i bilaga 2.  Initialt skapade vi en teoretisk 

kunskapsbas utifrån chefskap, mångfald och inkluderande kultur för att 

generera en förståelse kring chefsrollens förutsättningar. Intervjuguiden 

skapades utifrån vår kunskapsbas, stödet från universitetets handledare samt 

bankens HR-konsult som är specialist på mångfald och inkluderingsfrågor. 

Intervjuguiden vilar på fyra teman med frågor, Chefsrollen, Påverkansfaktorer 

på chefskapet, Mångfald och Bakgrund. Frågor kring bakgrund finns med för 

att om möjligt få en bättre bild av varför informanterna svarar på ett visst sätt 

samt för att kunna placera svaren i en kontext (Bryman, 2011). Vi har även valt 

att ha en avslutande öppen fråga kring övriga reflektioner för att inte missa 

någon eventuell relevant information. Intervjuguiden formades utifrån de här 

temana för att på ett smidigt sätt kunna gå från övergripande till individ och 

situationsnivå. Frågorna är till största delen öppna, vilket innebär att 

informanterna kan svara med egna ord (Bryman, 2011). På så sätt fick vi ett 

bredare material att analysera kring och större möjlighet att få svar på våra 

frågeställningar. Till de frågor som inte är öppna skapade vi ett antal bestämda 

följdfrågor, för att kunna utveckla svaret hos informanten. Kvale & Brinkmann 

(2009b) menar att frågorna bör vara korta och enkla att förstå, vilket vi har 

strävat efter. 

 

3.3.4 Intervjuernas genomförande 

Intervjuerna har skett på informantens arbetsplats och alla intervjuer har skett 

på en inplanerad och avsatt tid i lugn och avslappnad miljö. Vi tror att det 

medförde att de kände sig mer bekväma i situationen och att kvalitén på 

intervjuerna därmed ökade. Vi har valt att fokusera på det som benämns som 

”undersökande intervju”. Den undersökande intervjun är en ”inter-view” (Kvale 

& Brinkmann, 2009a) där kunskap är konstruerad i interaktion mellan två 

personer. Intervjuaren och informanten handlar i relation till varandra och 

påverkar varandra ömsesidigt. Interaktionen kan också framhäva oro och väcka 

försvarsmekanismer i såväl informanten som i intervjuaren själv. Det är av stor 

vikt att intervjuaren är medveten om risken att informantens personliga gränser 
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kan överträdas och att intervjuaren då är beredd på att bemöta den 

interpersonella dynamik som kan uppstå. Kunskapen som produceras i en 

undersökande intervju utgörs av själva interaktionen, i den specifika situation 

som skapats mellan intervjuaren och informanten. Det vill säga, vilken kunskap 

som genereras påverkas av vem som intervjuar (Kvale & Brinkmann, 2009a). 

I planeringen av intervjun och under intervjuerna har vi vägletts av Kvale i 

Bryman (2011) som har satt upp tio kriterier som en framgångsrik forskare bör 

bemästra. Vi har åtskilliga gånger gått genom och noga tänkt ut vad vi önskar 

förmedla till informanterna utifrån dessa kriterier. Det handlar exempelvis om 

att vara insatt i ämnet inför intervjun, att vara lyhörd och inneha en empatisk 

inställning. Det innebär också att intervjuaren behöver vara kritisk och 

ifrågasätta det som sägs samt att vara öppen och reagera på det som är viktigt 

för informanten. Vi har också utgått ifrån att se till att intervjun var balanserad 

på så sätt att inte störa informantens resonemang. Det är viktigt att inledningen 

på intervjun blir bra och att vi som intervjuare från början skapar ett förtroende, 

då det kan påverka hur mycket informanterna väljer att delge oss om deras 

tankar och upplevelser (Bryman, 2011). Vi anser att förtroende skapades genom 

att vi lyssnade aktivt, var inkännande samt visade respekt för den intervjuade 

och dess svar, som enligt Kvale & Brinkmann (2009b) är viktiga aspekter. För 

att också få informanterna att känna sig mer bekväma i situationen och villiga 

att delge sina upplevelser började vi intervjuerna med småprat och enklare 

frågor vilka inte kräver någon djupare reflektion. Sedan kom vi in på de djupare 

frågorna och avrundade intervjun återigen med lite lättsammare frågor och prat. 

Intervjuerna har i genomsnitt tagit en timme var och spelades in i sin helhet 

efter samtycke. 

 

Efter fem intervjuer uppnådde vi en viss mättnad på frågor kring egen 

beslutanderätt i chefsrollen och valde därför att ta bort den i kommande fyra 

intervjuer. Frågan blev överflödig då vi fick fram svaren i frågan om chefernas 

vardag. Dessa fem intervjuer var jämnt fördelade utifrån kön vilket gav en 

trygghet i att både kvinnors och mäns resonemang var representerade i frågorna 

som togs bort. Vi valde att utöka resterande intervjuer med en hypotetisk 

beskrivning av en situation. Den hypotetiska situationen som beskrevs för 

resterande fyra informanter var hur chefen skulle hantera en grupp medarbetare 

som speglade mångfald utifrån bankens definition. Detta var för att på ett 

tydligare sätt kunna utröna eventuella utmaningar som kunde vara kopplat med 

en sådan arbetsgrupp. En av de sista frågorna var om informanten själv hade 
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några frågor eller funderingar som chefen tidigare funderat på, eller efter 

intervjun ville fylla på med. Det gav oftast mycket bra resultat då det efter en 

kortare tankepaus uppkom tankar som informanten själv funderade på. Det var 

tydligt att informanterna annars hade klart för sig vad som var ”det korrekta 

svaret”. 

 

 

3.4 Bearbetning av data 
Samtliga intervjuer transkriberades i sin helhet och bearbetades av oss båda. 

Analysen inspirerades av Kvale & Brinkmanns (2009b) femstegsmodell av 

meningskoncentrering som vi finner lämplig för studien. Vi har tidigare arbetat 

med analysmetoden vilket gav att vi båda var väl förtrogna med arbetssättet. 

I första steget ska forskarna läsa igenom transkriberingarna för att få en känsla 

för helheten. Intervjuerna lästes noga igenom var för sig i syfte att skapa en 

övergripande förståelse för hur texten skulle skapas. I steg två ska forskarna se 

till att fastställa naturliga meningsenheter i texten, så som det uttrycks av 

informanten. Ord och meningar ströks under i originaldokumentet och 

plockades ut i marginalen. Det tredje steget går till så att forskarna formulerar 

teman och dominerande mönster som utkristalliseras av informanternas 

uttalanden och dennes synvinkel, som det uppfattas av forskarna. De delar av 

intervjuerna som ansågs vara mest meningsfulla för studien sorterades ut, 

meningar kortades ner och vissa ord skrevs om. I processen var det viktigt för 

oss att tillsammans vara ense om informanternas andemening. Här skapades 

ytterligare ett dokument för att lättare arbeta med det vid sidan av originalet. 

Det fjärde steget består i att forskarna ställer frågor till meningsenheterna 

utifrån studiens syfte (Kvale & Brinkmann, 2009b). Den hermeneutiska spiralen 

har använts i stor utsträckning, då pendling mellan det ursprungliga 

intervjumaterialet (helheten) och meningsenheterna (delarna) vilka plockats ut 

har skett. De upptäckta mönstren sorterades in under olika teman som ansågs 

vara lämpliga, rubriker till de olika temana skapades. Som femte steg ska 

forskarna enligt Kvale & Brinkmann (2009b) knyta ihop intervjuns centrala 

delar till förklarande påståenden utifrån de teman som kopplats till studiens 

syfte och frågeställningar. En deskriptiv text utarbetades utifrån de 

meningsenheter som framkommit. En sammanställning av resultatet som 

framkommit har utarbetats och placerats under de rubriker som utformats.  De 

olika rubriker som skapades i resultatet utgår från de teman vi fann i 

meningskoncentreringen. Ordningen på rubrikerna bestämdes utifrån 
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intervjuguidens utformning vilket bidrar till en transparens för läsaren. De citat 

som valts ut syftar till att stärka den deskriptiva texten, för att bidra till en högre 

grad av autencitet. 

 

 

3.5 Metoddiskussion 
Bryman (2011) förklarar att kvalitativ forskning bör utgå från induktion så långt 

det är möjligt för att inte begränsa forskningen. Denna studie har god kapacitet 

att vara induktiv då vi som forskare inte har studerat området tidigare. Det är 

enligt oss fördelaktigt att ha en induktiv ansats då studien får en öppenhet som 

kan bidra till en generering av flera olika möjliga slutsatser och därmed kunna 

bidra med ny kunskap inom området. Vi förstår dock att den kvalitativa 

forskningen sällan är helt induktiv. Studien har deduktiva inslag genom att vi 

kontinuerligt genom processen skapat oss ett kunskapsunderlag för att utforma 

nästa steg i uppsatsskrivandet på ett relevant sätt. Studien utgår dock från en 

induktiv hållning, då vi startar med en forskningsidé, det vill säga inte utgår 

från teori. Den teoretiska referensram vi utgår från har sina begränsningar i 

form av de val vi gjort. Vi är medvetna om att det kan finnas fler perspektiv på 

de teorier vi valt att ta med i studien och att detta kan påverka vårt kritiska 

förhållningssätt i studien. 

 

Svårigheter att beskriva och replikera en kvalitativ studie gör att studien kan få 

lägre reliabilitet och det är vi medvetna om. Vi är även medvetna om att studien 

har ett mindre urval i antal informanter samt att det inte var vårt eget urval, 

vilket kan bidra till svårigheter i att göra generaliseringar. Vi tror dock att det 

finns möjlighet till generalisering i liknande verksamheter och former. 

 

3.5.1 Intervjuerna 

Bryman (2011) menar att det föreligger en svårighet i att replikera en 

semistrukturerad intervju vilket gör att den därmed kan förlora reliabilitet. 

Förklaringen ligger i att de ofta tar olika riktningar på grund av informanternas 

personlighet eller utsagor under forskningens gång. Även om samma person 

intervjuas två gånger kan personen ge avvikande svar, vi anser att det beror på 

att den personens kognitiva karta ständigt förändras, det är vår egen reflektion 

om hur individer ständigt utvecklas. 
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En av oss intervjuade och den andra satt med som observatör. Vi varierade 

mellan vem som intervjuade och vem som observerade. Språket kan vara olika 

mellan individer som gör att vi förstår olika ords innebörd olika, utifrån vilka 

värden vi är vana att förknippa orden med. Vi har därför försiktigt och noggrant 

diskuterat vad olika personer har lagt för värderingar i orden, för att nå en 

samstämmig tolkning. Vi upplever att vår studies chefer är mycket medvetna 

och kunniga debattörer vilket säkert gav att några initialt gav en allmän bild av 

saker och ting. Vi upplever dock att vi under intervjuns gång fick fram chefens 

egna reflektioner, det uppstod när vi tolererade tystnad och cheferna fick tid för 

reflektion. Vi valde bort frågor gällande beslutanderätt efter fem intervjuer på 

grund av mättnad. Detta kan ha uteslutit resterande informanters tankar och 

uppfattningar kring den här aspekten, dock såg vi ett tydligt mönster i svaren 

hos de fem första informanterna som gjorde att vi tog beslutet att ta bort frågan. 

Vår uppfattning är att informanterna till största del har känt sig fria och lugna 

att ge sin bild av verkligheten på ett trovärdigt sätt. Medvetenheten kring 

fördelarna med en jämn maktbalans i intervjusituationen har fått oss att 

reflektera över hur vi kan skapa jämlika förhållanden. Forskarna har makten att 

styra intervjun och har en agenda som skapar intervjuns struktur. Informanten 

har makten att ta upp det som den anser är relevant, och på så sätt påverka 

intervjun. Vi anser att det inte har förekommit ojämna maktförhållanden i 

studien. Vi är medvetna om att alla personer inte är lika bekväma att delge sina 

erfarenheter som de som praktiskt tränat och arbetat med ledarskap. Trots detta 

medger vi att vi har maktövertaget när det gäller tolkningen av data. 

 

Vi har inte gett citaten någon form av benämning för att det inte ska gå att 

identifiera vem som har sagt vad, då vi tydligt förklarat deras och bankens 

anonymitet i studien. Det kan vara så att cheferna själva känner igen sina 

uttalanden. Alla chefer finns representerade, i samma omfattning, i studiens 

citat. Dock är citaten avpersonifierade på ett sådant sätt att om en person väljer 

att uttala sig på ett sätt som går att härröra till en person så har citatet fått annan 

form, men med samma innebörd. 

 

3.5.2 Kvalitetsaspekter 

Analysmetoden vi valde gav möjlighet att på ett strukturerat sätt utläsa det 

essentiella i informanternas utsagor. Meningskoncentrering är en analysmetod 

för subjektiv tolkning av innehållet i data, genom en systematisk process och 
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identifiering av kodning, teman eller mönster. En klar fördel vi ser med 

meningskoncentrering är den kreativitet och flexibilitet som forskaren kan anta i 

studien. 

 

Bryman (2011) redogör för begreppen intern och extern validitet samt 

reliabilitet. Vi kommer ha relativt svårt att uppnå intern reliabilitet eftersom vi 

inte kan generera någon överenskommelse med andra forskare om de 

tolkningar, val av teorier samt slutsatser som vi drar av data. Däremot anser vi 

att vår noggranna process kan utgöra en högre intern validitet, dessvärre är det 

svårt att visa och synliggöra för läsaren. Begreppet generaliserbarhet nämns i 

samband med begreppet extern validitet som betyder att resultatet kan, eller inte 

kan, appliceras på och vara överensstämmande med andra grupper, eller andra 

sociala miljöer, än den som studerats. Då materialet ofta blir omfattande kan 

kvantitativt inriktade forskare kritisera den kvalitativa forskningens brist på 

generaliserbarhet. Kvale & Brinkmann (2009b) framhåller att en analytisk 

generalisering är möjlig, i de fall då studien har omfattande beskrivningar, samt 

att studiens resultat kan hävdas samt diskuteras som trovärdig inför andra 

likvärdiga situationer. Värderingen om en analytisk generalisering ligger i 

läsarens händer. Bristen på generaliserbarhet ser vi inte som något enbart 

negativt. Det är en brist att det inte går att säga något om hur många generellt 

sett uppfattar något, men det kan dessutom vara en styrka att kvalitativa 

forskare djupt kan beskriva uppfattningar i en liten grupp. 

 

 

3.6 Metodsammanfattning 
Uppsatsens ställningstagande är av kvalitativ karaktär samt har en induktiv och 

tolkande ansats, dock inspireras studien också av ett deduktivt angreppssätt. Det 

är en förståelse för den sociala verkligheten som cheferna agerar i, och som de 

själva tolkar, som studeras. Vi anser att den konstruktionistiska synen förefaller 

viktig för studien. I föreliggande uppsats betyder det att vi ansträngt oss att se 

chefernas perspektiv, ofärgat av vår förförståelse. 

 

Det empiriska materialet bygger på nio intervjuer av semistrukturerad karaktär. 

Intervjumetoden som användes inspirerades av Kvale & Brinkmanns (2009a) 

undersökande intervjumetod som i sin helhet innebär att kunskapen är 

konstruerad i en ömsesidig interaktion mellan intervjuaren och informanten. 

Urvalet av informanterna är ett målinriktat bekvämlighetsurval då bankens HR-
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chef valde ut informanterna för vår studie. Vi har följt Vetenskapsrådets (2002) 

rekommendationer kring etiska forskningsaspekter genom forskningsprocessen. 

Analysmetoden som används i den här studien är meningskoncentrering då 

meningsenheter från intervjuerna kortats ner och skrivits om utan att tappa den 

ursprungliga betydelsen. Slutligen har vi försökt stärka validiteten och 

reliabiliteten i studien genom att sträva efter en transparens i tillvägagångsättet, 

bland annat genom att försöka upprätthålla den röda tråden från 

forskningsfrågor till intervjuguiden. 
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4. RESULTAT 
I det här kapitlet redovisar vi den empiri vi samlat in från de nio intervjuer som 

utfördes på banken. Avsnittet är avsiktligt strukturerat utefter intervjuguiden 

som återfinns i bilaga 2, för att underlätta för läsaren. Kapitlet inleds med 

fokus på temat chefsrollen i banken, sedan redovisas temat påverkansfaktorer i 

chefskapet och avslutningsvis redovisar vi svaren kring temat mångfald. Ibland 

går resultatredovisningarna ihop med varandra, exempel kan vara då 

chefernas förutsättningar samtidigt kan vara mångfaldsresonemang. 

 
 

4.1 Den självrådande chefen 
De flesta av cheferna har varit många år inom organisationen och utgår från 

liknande bakgrunder, både gällande utbildningar samt tidigare 

arbetslivserfarenheter. Ett fåtal av cheferna har tidigare varit anställda hos 

någon annan arbetsgivare än nuvarande. 

 

Chefernas beskrivningar visar mönster i hur chefskapet är utformat i banken. 

Chefernas egna upplevelser inför deras roll kan sammanfattas i en känsla av 

frihet, mandat och flexibilitet. Upplevelsen belyses av majoriteten vara av 

avgörande karaktär för deras engagemang i organisationen. Engagemanget 

cheferna känner, har sedan en påverkan i sig på hur deras utvecklingsvägar ser 

ut och kan se ut inom organisationen. Många ser en oändlighet av möjligheter, 

så länge de själva ser till att uttrycka den utveckling de vill åstadkomma för 

banken. Här visar det sig att det egna ansvaret har en påtaglig relation till deras 

synsätt på utveckling gällande deras egen roll.  Det går att utläsa att rollen har 

utformats med de erfarenheter cheferna har med sig i bagaget. Cheferna 

beskriver en stark känsla av bakomliggande förtroende och tilltro från 

organisationen. Detta uttryck förmedlar också hur viktigt det är för dessa chefer 

att det fortsätter vara på det viset i framtiden. 

 

”Sen är det ju så att det är därför jag är kvar efter [antal] år, jag får fatta 

självständiga beslut.” 

 

Många chefer ser att det främst är förändringar i organisationen som på något 

vis ger upphov till utveckling för cheferna. Här ges exempel såsom nya direktiv 
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och regler samt nya kunder, bara för att nämna några av dem. I övrigt har de 

flesta cheferna genom åren nästintill medverkat i alla de utbildningar som kan 

fås genom organisationen. Detta är något som det talas i positiv ton om och i 

chefernas positioner finns en syn på kunskap som förvärvas genom eget ansvar, 

nätverk och uppdatering. 

  

4.1.1 Skillnad på chef och chef 

Även om det i hög grad går att utläsa en likställighet mellan cheferna kan 

cheferna i viss mån åtskiljas, rörande utsträckning av deras mandat och då 

främst gällande beslutanderätt, men också via hur de framhäver sin 

arbetsvardag. Hur chefernas arbetsvardag uttrycker sig är olika beroende på 

kontorets storlek. Det går att se ett mönster i form av att chefer på mindre 

kontor befinner sig i en mer operativ position än chefer på större kontor. 

 

”Alltså man deltar ju allra högsta grad i det producerande arbetet så det är ju inte 

bara chefsfrågor på ett sådant här kontor. Ändå har man ju det övergripande 

ansvaret då.” 

 

En annan åtskillnad är hur mycket arbetstid en chef lägger på nätverkande, för 

vissa chefer finns strukturellt planlagd tid till nätverkande. Andra får ta sig tid 

till nätverkande när det finns utrymme. 

 

”Ja precis men sen är det viktigt att vara ute och synas på kontoren och träffa 

medarbetare och..jobba med det så att.. övriga ..man skulle kunna säga två..två 

och en halv dag i veckan är jag härinne och två dagar i veckan är man ute och åker 

då och då handlar det om att både träffa kontor och träffa kunder…och det handlar 

om coachning av nya chefer, det kräver ju ofta mer support.” 

 

En annan viktig skillnad mellan positionerna är i vilken utsträckning chefer har 

en mer kundnära relation eller mer övergripande funktion. Även om det går att 

tolka att det existerar en viss nivåskillnad mellan cheferna som ingår i studien, 

anser ändå majoriteten att de lägger sin främsta tid på personalrelaterade frågor.  

Dock finns här en intressant aspekt där personalfrågor aktivt skiljer sig i 

innebörd för de olika cheferna. Medan de med en mer kundnära relation väljer 

att prata mer om personalfördelning och nya resurser väljer de med en mer 

övergripande karaktär att belysa personalfrågor som en stödfunktion i bland 

annat coachning. I de mer övergripande chefsrollerna finns en enhetlig uppgift i 
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att agera stöd, bollplank samt att lägga stor vikt vid att skapa en främjande 

atmosfär på kontoret.    

 

4.1.2 Värderingar och tankebanor  

Ytterligare en gemensam nämnare för de flesta av cheferna är deras intresse i 

företagskulturen samt vad kulturen och värderingarna bidrar till. De har alla en 

relativt överensstämmande bild av vad som förväntas av dem i chefsposition. 

Det målas i många fall upp en bild av att ett av de första stegen i att bli en del av 

organisationen handlar just om att acceptera samt agera enligt de värderingar 

organisationen har. 

 

”När vi ska anställa nya medarbetare betyder ju det att medarbetaren i sig ställer 

upp på våra grundläggande värderingar och vår syn på vår verksamhet och vad vi 

håller på med. Du måste ju köpa bankens mål, vision och tänk.” 

 

Bankens värderingar beskrivs på så sätt att det är av stor vikt att hela 

organisationen strävar åt samma håll för att vara gynnsamt. Vad som förväntas 

av dem som chefer handlar för det mesta om att prestera resultat och att följa 

den affärsram som finns inom organisationen. Dock finns det undantag där en 

avdelning inte har riktigt samma tyngdpunkt gällande resultatstyrning utan där 

det istället läggs mer vikt vid kvalitetshantering. 

 

”Våran roll är ju också att vi ska vara oberoende från affärssidan, vi har inget 

egenintresse av att det blir affär. Kontoret är ju en resultatenhet så dom får ju nytta 

av resultatet, av varje affär, vi har ju ingen nytta av det utan vi ska se till att vi har 

låg risk på det vi gör. Och hjälpa kontoret i beslutsprocessen då.” 

 

Något som vissa berör i deras utsagor är hur organisationens värderingar präglar 

en arbetsplats. Det som berörs är bland annat både chefers och medarbetares 

tankebanor, att det finns en vikt i att en chef ska kunna utröna individers 

värdegrunder, för att kunna skapa överensstämmande värderingsgrunder, som 

korrelerar enligt organisationens värderingar.  

 

 

4.2 Chefsegenskaper  
När cheferna talar om hur chefer bör vara finns en enhetlighet i utsagorna. 

Bilden som formas innefattar en person som står nära människan i 

organisationen. De flesta av cheferna kunde utan någon längre betänketid hitta 
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de egenskaper som de anser vara essentiella i ett chefskap. Hos majoriteten 

besvarades frågor om vad en chefsförebild har för egenskaper, med ett uttryck 

av övertygelse. 

 

”En god chefsförebild för mig har mycket energi och mod att tänka att man vågar 

förändra saker och ting som historiskt sett inte har funkat. Och också ha tilltro, att 

jag klarar av uppgifterna som förväntas av mig, och att det finns en tydlighet i vad 

som förväntas av mig.” 

 

4.2.1 Att se andra               

Cheferna delar också sina erfarenheter kring att medarbetare har ett behov av 

och vill bli sedda i organisationen. Det handlar främst om att se till att ta sig tid 

till att lära känna medarbetarna samt att dagligen försöka visa intresse för det de 

gör. Detta kan skapa en gynnsam atmosfär då chefen i större utsträckning blir 

delaktig. För att chefer genuint ska lyckas med att åstadkomma något som detta 

nämns det av flertalet chefer att det krävs ett intresse för människor. 

Egenskapen människointresse talas också om på ett sätt där chefer behöver 

kunna engagera sig i sina medarbetare för att skapa en relation som bidrar till att 

arbetsgruppen blir effektiv och dynamisk. Här handlar det återigen om att kunna 

se individen i en grupp och i detta fall för att lyckas lokalisera dess styrkor, 

svagheter samt individens egna intressen. 

 

”Men har man den grundläggande synen, ett intresse för att förstå hur människor 

fungerar och varför, ett intresse att få varje individ att fungera så bra som möjligt.” 

 

”Sen gäller det ju för mig som chef att hitta de här egenskaperna i varje individ för 

det bästa för oss och för kunderna är ju att man gör det man är bäst på och kanske 

det man brinner lite för också, det brukar ofta vara det som ger bästa resultat. ” 

 

Att vara engagerad är en egenskap som enligt många chefer är tätt relaterat till 

att inneha ett människointresse. Det kan utläsas att det är viktigt att chefer kan 

sprida energi och engagemang vidare till sina medarbetare. Detta är extra 

angeläget då de förväntningar som finns tydligt ska kunna förmedlas till 

medarbetarna. Kan inte chefen tydligt visa mål och förväntningar kan det gå ut 

över gruppens effektivitet och mående. Här blir det återigen viktigt med att 

främja relationerna mellan chefer och medarbetare, att se och förstå varandra. 
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4.2.2 En chef ska ha självinsikt 

 
”Jag måste ju veta hur jag funkar som människa…” 

 

För att chefer ska lyckas uttalar sig många om att bra chefskap börjar med 

självinsikt. För att kunna uppnå en så bra förståelse för andra som möjligt är det 

av stor vikt att kunna och vilja inventera sig själv som människa. Enligt flertalet 

chefer är det till stor fördel om de kan se sina egna beteenden och ageranden 

utifrån ett objektivt perspektiv. Genom att lyckas vara objektiv kan en individ 

öppna upp ögonen för möjliga konsekvenser och experimentera med ett antal 

olika utfall. Detta ses vara centralt när chefer har, samt vill uppnå, en dynamisk 

grupp. Det är en fördel om chefer känner till sina styrkor och svagheter så det 

finns en möjlighet att agera på sätt som kan anses passande i olika kontexter, 

här talas det också om vikten av detta vid bemötandet av andra oliktänkande 

individer. Några chefer nämner också detta som en vital aspekt för att kunna 

förstå hur medarbetare reagerar i olika situationer. Cheferna bedömer i några 

fall att det är viktigt att veta vad de själva ger för intryck hos andra, för att lära 

sig att bemöta olika personer. De flesta som väljer att tala om detta nämner även 

att det här är en svår uppgift, att det ofta är svårt att kunna ta på sig de objektiva 

glasögonen och faktiskt se och förstå sina egna beteenden. 

 

  

4.3 Det sociala nätverket 
Som chef i organisationen är det vanligt att man innehar ett nätverk som formats 

och skapats genom åren inom organisationen. Majoriteten av cheferna ser 

nätverken som en avgörande aspekt för att lyckas med sin roll. Det talas om 

nätverk i aspekter som affärsmöjligheter, fortbildning, informationsvägar samt 

image. De flesta väljer att lägga tyngdpunkten på det interna gällande 

nätverkande då navigerande inom organisationen och vägar till utveckling 

verkar vara vitala. Dock nämns även nätverket ur ett externt perspektiv där 

olika former av nätverkande bidrar till olika typer av framtida kundrelationer. 

Här finns viss strukturell hjälp för chefer med kundnära relation i form av en 

stödenhet. Det är i denna benämning också av stor vikt att skapa en bra och 

gynnsam image. I det stora hela bidrar nätverket till relationer som skapar ett 

tryggt ramverk för en chef. 
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”Sen har man ju det på olika ställen i banken, som har olika roller och det där är ju 

ganska viktigt i vardagen att ha ett ordentligt kontaktnät.” 

 

4.3.1 Nätverkets funktioner 

I de flesta utsagorna går det att utläsa att nätverken cheferna har, i stora delar 

består av personer som cheferna arbetat tillsammans med tidigare. Detta ger en 

antydan om att de år chefen varit inom organisationen har en betydande effekt 

på vilken typ av nätverk den har. Nätverken är självorganiserade, där cheferna 

själva väljer ut de personer som ska kontaktas, beroende på behov. Andra vill 

framhäva att vilka som ingår i nätverket har en koppling till i vilken position 

och nivå cheferna befinner sig på. Dock finns en relativt samstämmig bild av att 

nätverken inte är strukturerade av organisationen utan att nätverken i stor 

utsträckning beror på chefernas egna val samt positionens behov. 

 

”Ja om jag har lust att ringa till [namn] så ringer jag ju. Det finns ju inget formellt, 

så där, utan det här är ju informella kontakter.” 

 

Nätverken har flera olika funktioner för cheferna. Det många nämner är att det 

främst används ifall någon har ett behov av något som övergripande kan kallas 

för stödfunktion, exempelvis såsom att agera bollplank för arbetsuppgifter eller 

utvecklande av idéer. En annan funktion som framkommer är att nätverken 

också fungerar som verktyg för samstämmighet. Kontrollen som nätverket ger 

är i form av uppdateringar kring bland annat nya rutiner på andra kontor och 

genom nätverket kan chefer på olika geografiska platser gemensamt få en 

överensstämmande bild av hur något ska utföras. Kontoren har ofta en lokal 

prägel vilket gör att nätverken är viktiga för att organisationen i sin helhet ska 

kunna dra mot samma riktning. Utifrån flera chefer går det att utläsa att tiden 

för nätverkande inte är tillräcklig, detta skiljer sig sedan beroende på vilken 

chefsposition chefen befinner sig i. Medan vissa positioner har nätverkande som 

en naturlig och inplanerad del i deras arbetsvardag, har andra inte samma 

utrymme för att planera in tid för nätverkande. Att få tid till att underhålla sitt 

nätverk samt utveckla det ses som positivt och gynnsamt, både för individen 

själv och för organisationen i sin helhet. 

 

”Det är ju svårt att få tid till nätverkande om man inte har något konkret, man är ju 

ganska isolerad. Alla är ju också upptagna.” 
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Mycket av nätverkandet sker genom telefon och mail med undantag för de 

positioner som har inplanerad nätverksamhet i form av mer fysiska besök på 

flertalet kontor. Organisationen ger även möjlighet till fysiska möten mellan 

olika chefer vid årliga strukturerade möten. Fysiska möten är av stor betydelse 

för många då det ger möjlighet till att skapa de relationella band som underlättar 

för framtida samarbete. 

 

 

4.4 Chefernas resonemang om mångfald 
De flesta cheferna menar att de inte varit delaktiga i mångfaldsarbete förut. 

Några berättar att de alltid tänkt och agerat efter mångfaldsprinciper men då 

omedvetna om begreppet mångfald. De har aktivt letat efter kompletterande 

förmågor eller kompetenser då en plats ska fyllas i en grupp. De har på ett 

medvetet plan vetat att allt för lika grupper inte genererar framgång på lång sikt. 

Cheferna berättar att de eftersökt dynamik och utveckling i gruppen. 

 

Cheferna har en samstämmig beskrivning som formas av beskrivningar i 

positiva ordalag, alla är intresserade av att utveckla det som är positivt för 

bankens utveckling. Cheferna talar oftast om mångfald då det sker en 

nyrekrytering eller tillsättning av en tjänst som blivit ledig inom banken. De 

beskriver sällan att mångfald redan finns i befintlig personalstyrka. Däremot 

beskriver de att de kan ha rekryterat ungefär likadana personer då de anser att 

banken attraherar en viss typ av människor. De flesta cheferna ser att det kan 

finnas en risk i att samma sorts individer utgör basen av medarbetarna, de anser 

att det inte är bra om alla ser någorlunda lika ut. Eftersom banken har låg 

personalomsättning finns några uttalanden om att banken formar individerna 

som arbetar i banken under lång tid, att man blir som man umgås. Bankers 

outtalade klädkod kan utgöra en viss urvalsprocess som cheferna reflekterar 

över. 

 

”Jag tror ibland så här… för när man anställer personer externt så handlar det ju 

om två saker. Dels är det ju ”vilka är det som söker sig till oss” det är klart att 

känner man att det här är en bank… när man kommer in här och ser att det är 

samma typer av människor som jobbar här. Ja, då uppmuntrar ju inte det till en 

annan typ av människor att söka sig hit…” 

 

”Egentligen kan man ju bara titta på vårt bankkontor och se att vår urvalsprocess 

när vi anställer externa medarbetare… så… kan vara mycket bättre.” 
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Cheferna beskriver att anställda måste köpa organisationens sätt att jobba och 

kulturen som banken står för. De ser företagskulturen som entrébiljett och en 

förutsättning att passa in och har beskrivit att det annars upplevs som en 

misslyckad rekrytering. Företagskulturen upplevs som mycket positiv och 

cheferna berättar med stolthet värderingarna som är bankens byggstenar. 

Cheferna berättar indirekt att de som attraheras till och väljer att fortsätta arbeta 

i banken, är en viss typ av individer som delar organisationens värderingar. 

 

4.4.1 Chefernas förutsättningar  

En förutsättning för att framgångsrikt kunna arbeta med mångfald är att 

cheferna behöver ha ett människointresse. Cheferna menar att människointresset 

visas genom att chefen är öppen och lyhörd för olika sorters människor. 

 

”Nä men jag tror, alla människor man jobbar med så gäller det att förstå varje 

individ. ”Vad är det som driver dig?” Det människointresset är nog det viktigaste i 

allt chefskap. Men det är klart, har man inte den synen, då blir det jättejobbigt att 

jobba med olika människor.” 

 

Det finns en öppen och tydlig medvetenhet om att homogena grupper kan missa 

viktiga saker på medarbetarnivå och att cheferna själva kan missa saker om 

inputen är från en för homogen bas. För att kunna ta tillvara på helheten behövs 

olika personligheter och egenskaper. Några uttrycker att de ser effektivitet i 

homogena grupper men det långsiktigt bättre resultatet genereras ur 

oliktänkande grupper. Cheferna poängterar här att banken har ett långsiktigt 

tänk i alla processer. Flera nämner att det ibland är svårt att få tillgång till 

personal i och med bankens långsiktiga värderingsgrund. Ytterligare en 

reflektion är att större tillgång till personal hjälper att främja mångfald. Om det 

fanns flera personer att välja på inför en tillsättning upplever cheferna att de 

lättare kan tillgodose mångfaldsperspektivet utifrån kön, ålder och olika 

bakgrund samt kompetens. Detta resonerar cheferna om i termer som intern 

rekrytering då extern rekrytering sällan sker. Banken söker alltid att hitta interna 

tillsättanden av tjänster. Några ger konkreta förslag om att organiserat se till att 

personer får ett utbyte med andra kontor för att öka rörligheten i banken. 

 

Ytterligare en förutsättning som nämns är att cheferna själva bör vara medvetna 

om sitt eget beteende innan de kan utveckla andra. Här har det i vissa fall 

uttryckts att ledarskapsutveckling måste ske kontinuerligt för att ständigt få 
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möjlighet att utvecklas. Människointresset kan väckas och utvecklas med 

chefens egen utveckling. 

 

Organisationsstrukturen är en del i chefernas förutsättningar i att kunna arbeta 

med mångfaldsfrågor. Cheferna uttrycker att bankens platta organisation och 

starka lokala förankring främjar utveckling av mångfald, de tror att det är lättare 

att ha mångfald i deras typ av organisation jämfört med mer hierarkiska 

organisationer eller i organisationer med ett mer kortsiktigt förhållningssätt. 

 

4.4.2 Dynamik innebär utveckling 

Alla chefer belyser mångfald utifrån att det är bra för dynamiken, utvecklingen 

och lönsamheten för banken. Cheferna talar om flera dimensioner av mångfald 

såsom åsikter, erfarenheter, kompetenser, kön, etnicitet och ålder. De anser att 

det är positivt att ha oliktänkande individer vid alla sorters problemlösning och i 

alla sorters arbetsgrupper. Utan dynamiken stagnerar utvecklingen, på både 

individ och organisationsnivå. 

 
”Alltså grejen tycker jag att det handlar mycket om gruppdynamik tycker jag, 

alltså mitt intresse för, alltså yrkesmässigt, handlar ju om att få den här gruppen 

som jag har att fungera… så bra som möjligt, och prestera så bra som möjligt… 

och då är det extremt viktigt att du har en blandad grupp av olika kompetenser och 

olika sätt att se saker på och liksom, att du får en dynamik i det. Det sämsta du kan 

ha är ju ett gäng som är lika dana. Dom kommer alltså, det blir inget bra, utan du 

måste ha liksom, många olika typer av personer för att få verksamheten att fungera 

bra och för att få saker att hända.” 

 

Här resonerar cheferna dels utifrån att olika personer kompletterar chefen men 

också arbetsgruppen och därigenom resultaten. 

 
”… var man kommer ifrån för sammanhang, att man kan tänka lite olika. Det är ju 

något som är oerhört positivt för jag vet ju inte alltid bäst hur man löser saker och 

saker och ting som man tycker att ”det här har vi testat och det funkar inte” och då 

vill man ju ha en annan infallsvinkel, en annan idé. ”hur skulle man kunna göra 

istället?” 

 

”… så där är det ju bra och få en blandning på den här sammansättningen så man 

inte är lika så man inte anställer någon precis som jag, det är ju helt meningslöst. 

Jag vill ju inte ha någon som jag, jag vill ju ha någon som är annorlunda… i sitt 

tänk och sin arbetsstruktur för man ska komplettera varandra.” 
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Bankens grundläggande förhållningssätt är att agera genom långsiktiga 

relationer, både i kund, anställnings och i ett affärsperspektiv. Chefernas mest 

frekventa beskrivning är att dynamik resulterar i långsiktig utveckling och bra 

långsiktiga resultat. De ser en kortsiktig och positiv effektivitet i homogena 

grupper men betonar att det ger ett långsiktigt och bättre resultat i heterogena 

grupper.  Det långsiktiga förhållningssättet ger att cheferna uppskattar 

dynamiken i arbetsgrupper.  

 

”… sådan som man känner väl och är lika en själv.. i ett kortsiktigt perspektiv kan 

det ju vara att det går väldigt snabbt och är effektivt, det blir väldigt enkelt att 

jobba sig fram till ett resultat. Om man har en grupp som är mindre homogen så 

att säga då kan det bli att det kommer mer inputs, man kommer liksom inte lika 

snabbt fram men jag tror när man väl kommer fram till ett resultat där längre fram 

så har man nog lärt sig mycket på vägen och medför att det blir ett mycket bättre 

beslut… det är min absoluta övertygelse men det gäller ju då att man verkligen är 

öppen så att man inte skjuter ifrån sig dom här inputs, om det är något som sticker 

upp där i sanden och spretar… då måste man faktiskt låta alla komma till tals. 

Jamen det är nog ganska svårt, det är pressat många gånger och det är deadlines 

och hantera det parallellt.” 

 

”Det är nog en av de största utmaningarna. Sen handlar också om att faktiskt 

attrahera olika typer av medarbetare också så man får in lite input men den största 

utmaningen är nog att spegla marknaden.” 

 

4.4.3 Kundperspektiv 

Alla chefer beskriver att det är viktigt att spegla samhället och att det är viktigt 

för bankens utveckling att följa samhällets utveckling. Cheferna diskuterar 

kundrelationer ur två olika perspektiv. I studien finns chefer som har en mycket 

kundnära relation och chefer med en mer övergripande karaktär. Cheferna som 

arbetar kundnära lyfter att det är viktigt för banken att utstråla en viss 

kompetens och uppfylla kundernas förväntningar. De ser en vinst i att uppfylla 

lokala förväntningar såsom att spegla samhället och att möta kunders behov. Ett 

exempel på det är att få in flerspråkig personal där kunderna är flerspråkiga. Det 

lokala arbetssättet genomsyrar det cheferna ser som ett behov i att få in 

mångfald, de menar att det är viktigt att ta hänsyn till kunderna och deras syn på 

mångfald. Cheferna med en kundnära relation lyfter en svårighet i att möta 

kunderna på det sätt de önskar. De menar att det går relativt lätt att bearbeta de 

interna attityderna men att det är svårare att förändra kundernas attityder. 

Kunderna har en viss förväntan kring hur en bankanställd ska vara, se ut, agera, 

vara klädd och så vidare. De uttrycker en försiktighet och betonar vikten i att 
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skapa förutsättningar för att möta kundernas behov och förväntningar för att 

skapa långsiktiga goda relationer. 

 

”… det där är inte helt enkelt. För ställer man sig den frågan sen, ”hur uppfattar 

kunderna det?” En del tycker ju, jättemycket åsikter… Och vi är ju måna och 

tycker ju ”hur uppfattas vi då?”. Banken är ju människorna, det personliga 

bemötandet, det är det vi konkurrerar med.” 

 

De chefer med mer övergripande chefsroll lyfter istället den samhälleliga 

speglingen som viktig för banken. Vidare lyfter cheferna med en mer 

övergripande roll vikten för banken som helhet med olikheter för det långsiktigt 

bättre resultatet. Chefernas övergripande karaktär kommer till uttryck på ett 

sådant sätt att de väljer att lyfta långsiktiga genomarbetade resultat, samhällelig 

spegling och utveckling för framtiden. Cheferna med mer kundnära relation 

väljer att lyfta kundperspektivet i första hand. 

 

4.4.4 Kompetensstyrt 

De flesta chefer ser att mångfald tillgodoses via nyrekryteringar, några anser att 

mångfald kan finnas inom olika individer trots att de kan ha samma kön, 

bakgrund och erfarenheter. Några beskriver att egenskaperna tenderar att 

utvecklas likriktat inom samma ålder, kön och erfarenhet. Den genomgående 

beskrivningen hos cheferna är att kompetensen och utvecklingspotentialen hos 

personen är det viktigaste. Det händer att chefer letar efter det som saknas i en 

grupp då en ny medlem ska rekryteras externt eller internt. Egenskapen som 

saknas kan vara en ny kompetens, en äldre tjej om gruppen tidigare består av 

yngre killar eller ett nytt språk men den övergripande beskrivningen är att de ser 

till kompetens oavsett andra aspekter. Gruppen och bankens utveckling 

prioriteras högst och ibland kan en oliktänkande vara den bästa lösningen. 

Cheferna har i vissa fall uttryckt att de som överordnade får vara med och 

försiktigt styra rekryteringar, för bankens bästa. 

 

”Och sen ibland kanske man får hjälpa till litegrann... om det är så att man kanske 

bara anställer tjejer eller bara anställer killar.” 

 

4.4.5 Specialist eller generalist  

Utifrån de olika chefsrollerna och geografisk spridning skiljer sig 

beskrivningarna åt en aning då mångfald lyfts i studien. Några chefer menar att 
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det är bra att skapa generalister för att på så sätt gynna rörligheten och 

utvecklingen i banken, både för bankens och för individens nytta. En annan 

beskrivning är att banken bör förse varje individ med de bästa av förutsättningar 

för att individen på så sätt får utvecklas till det som just den anser är 

intressantast, både för banken och för individens nytta. De som lyfter vikten av 

att arbeta med att uppmärksamma medarbetares styrkor nämner dessutom att det 

kan vara viktigare att vidareutveckla styrkorna och inte försöka se till att 

medarbetarna blir bättre på det de är sämre på. Mångfalden lyfts i detta 

sammanhang som ett sätt att förankra olikheterna och ge dem utrymme, på olika 

sätt i organisationen. De menar att det är effektivt att låta en medarbetare jobba 

med det den brinner för. Individen trivs bättre, mångfalden utvecklas, 

individualism tillåts och bankens långsiktiga värderingar uppfylls. 

 

”Att man hittar på nåt sätt det goda i alla… på nå sätt ”det här är mitt gäng” jag 

kan inte tänka att ”om jag hade haft den eller den…..då hade vi kunnat….”utan jag 

måste hitta det yppersta i alla. Och det tror jag är en ledarskapsförmåga som gäller 

på alla kontor, att se liksom ”vad kan dom utveckla? ”är det så jäkla viktigt att 

dom ska bli bättre på det dom är dåliga på eller ska vi utnyttja det dom är bra på? 

för det, det tycker dom är roligt, oftast.” 

 

Den andra beskrivningen, att skapa kompetens utifrån ett brett perspektiv med 

generalister anser att mångfalden gynnas av att skapa förutsättningar för 

rörlighet i banken. Då rörlighet mellan kontor och tjänster skapas kan individer 

lättare lära av varandra och fördelarna med mångfald kan därigenom uttryckas 

på ett bra sätt. Denna beskrivning av individens utveckling, som genomsyras av 

en beskrivning av kunskap och rörlighet, ger en bild av att individens 

förutsättningar kommer till nytta för både individen och banken. Individen får 

via sin generalistroll ständigt utvecklas, få en helhetsförståelse samtidigt som 

individen lättare kan ta annat arbete på annan ort inom banken om den önskar 

det. Individens karriär gynnas och banken kan lättare fylla vakanser på andra 

platser. 

 

”Det handlar ju om ett arbetssätt att sprida kompetens, en företagsrådgivare kunde 

snappa upp lite från privatsidan. Det handlar ju om en kunskapsnivå och att vara 

generalist till en viss gräns.” 

 

”Det är syftet med det, och det borde generellt sätt vara lite roligare att kunna lite 

mer om det mesta, ja så man kan hjälpa fler kunder och det är också en 

förutsättning för om man vill byta jobb i banken så att säga. Så att om någon 

medarbetare träffar en kille eller tjej i [stad], och vill flytta till [stad] så är man 
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supernischad på privataffären men så finns det ett jobb ledigt i banken som den 

hade kunnat söka om den hade kunnat lite företag också. Så det är också ett sätt att 

kunna öka rörligheten i banken och ha lite bredare kompetens så att säga.” 

                                                          

Vi uppfattar detta som två inriktningar som cheferna tagit, som vi har valt att 

benämna som specialist eller generalist. Båda inriktningarna är för bankens 

utvecklings skull och båda beskriver att mångfald utvecklas inom de olika 

inriktningarna. 

 

4.4.6 Mångfaldens utmaningar 

Eftersom banken har ett långsiktigt tänk både då det gäller kundrelationer, och i 

anställningsrelationer, tenderar de flesta att stanna kvar i banken under hela sitt 

yrkesliv. Cheferna berättar alla att det är sällan någon rekryteras externt. 

 

”Den största utmaningen är väl att… alltså det jag kan ha som hinder… det är 

personal ibland. Det är också så att vi är ganska sparsamma i den här banken 

också. Så att vi anställer inte så gärna externt, och det är ibland svårt att få tag på 

folk, internt, och det kan man säga att det är där jag har mina utmaningar ibland. 

Att se till att vi är tillräckligt med folk… egentligen.” 

 

Flera av cheferna beskriver att omgivningens förväntningar av banken 

begränsar vilka kategorier som nås genom extern rekrytering. Den största 

externa rekryteringen är studenter som då kommer in i organisationen som 

unga. Några av cheferna ser att företagskulturen formar individer som arbetar 

länge inom banken och att de blir mer och mer lika varandra. Vi tolkar 

chefernas beskrivningar som att detta är utmaningar för mångfald i 

organisationen. 

 

En utmaning i chefsrollen är den självinsikt som cheferna beskriver kan 

behövas för att vara duktig. Flera uttrycker att det är viktigt att vara medveten 

om sina styrkor och svagheter för att kunna agera på bra sätt. Först efter att 

chefen själv vet sina styrkor och svagheter kan chefen bli duktig på att förstå 

andra. Därefter kan chefen uppskatta olikheterna som andra har. Det kan vara 

svårt att få tid till denna reflektion främst för de chefer som har en kundnära 

position. 

 

Några lyfter att det inte finns någon konkret målbild att uppnå i 

mångfaldsarbetet. Det kan vara en utmaning för cheferna då de menar att 
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agerandet i vardagen är det som för mångfaldsarbetet framåt. Cheferna anser att 

det är viktigt med mätbara resultat, utan konkreta mål blir mångfaldsarbetet 

svårt. 

 

“Nja, det blir ju mer konkret om vi har någon målbild med det här? Det har vi 

inte… inte som jag känner till i banken. Ja det finns ju av lite mjuk karaktär, ”vi 

borde öka” det finns ingen tydlighet mer än så.  Det vet inte jag om man ska ha 

heller, så långt har inte jag kommit i mitt eget tänk kring det… man det är ju klart 

att det blir ju tydligt om det finns en siffra på det… det gäller ju så mycket annat.” 

   

Då vi frågar efter utmaningar som är kopplade med mångfald får cheferna själva 

reflektera och fritt associera. Tre av cheferna nämner att de söker stöd i hur de 

hanterar personer som inte vill flytta, inte presterar eller som har svårt att 

anpassa sig efter förändringar. Utifrån deras berättelse tolkar vi det som att 

mångfald gynnas av att medarbetare flyttar mellan kontor för både sin och 

bankens utveckling. Majoriteten av cheferna belyser ett behov av större utbud 

av sökande till tjänster för att gynna mångfald och för att tillsätta vakanser. 

 

 

4.5 Resultatsammanfattning  
Chefskapet innebär stort eget ansvar och varje kontor fungerar till stor del i sin 

egen regi. En stor del av chefernas vardag handlar om personalfrågor gällande 

allt från resursfördelning till att agera stödfunktion. Det uppstår en åtskillnad 

mellan cheferna utifrån deras arbetsvardag, de är olika utifrån att studien har 

chefer med mer kundnära relationer och chefer med en mer övergripande 

karaktär. Skillnaderna visar sig slutligen även vara i beroendeförhållande till 

kontorsstorlek. Chefens nätverk utgör en väsentlig del av chefskapet då mycket 

informationsflöde sker mellan kontakter. Det finns en överensstämmande bild 

om vilka egenskaper chefer ska ha för att lyckas i sitt arbete. 

 

Resultatet visar att cheferna ser positivt på mångfaldsarbete och de lägger fokus 

på mångfaldsfrågor i rekryteringsprocessen. Många av dem nämner att de 

behöver ett större utbud av personal vid tillsättning för att lyckas generera 

mångfald. De belyser mångfald i samband med dynamiska arbetsgrupper och 

ser vikten av att ha en fungerande arbetsgrupp. Här nämner cheferna homogena 

grupper som kortsiktigt effektiva och heterogena grupper som långsiktigt 

effektiva. Resultatet ger också en bild av att kunderna och marknaden är en 

viktig del att ta in i mångfaldsarbetet, dock ur två olika perspektiv.  
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Några chefer menar att det är bra att skapa generalister för att på så sätt gynna 

rörligheten och skapa en mångfald. En annan beskrivning är att banken bör 

förse varje individ med de bästa av förutsättningar för att individen ska kunna 

utvecklas på det den är bra på och tycker är intressant. De största utmaningarna 

med mångfald som nämns i resultatet är bankens rekryteringsprocesser, bankens 

målbild och tydlighet samt företagskulturen och anpassning till förändringar. 
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5. DISKUSSION 
I det här kapitlet sammankopplar vi empirin från resultatet till vår teoretiska 

referensram. Vi presenterar våra tolkningar och reflektioner utifrån de tre 

frågeställningar studien har som syfte att besvara. Först diskuterar vi 

frågeställningen hur cheferna upplever att chefskapet är utformat i 

organisationen, under rubrik 5.1. Sedan diskuteras frågeställningen om vad det 

finns för uppfattningar hos cheferna kring mångfald idag, under rubrik 5.2. 

Slutligen diskuterar vi frågeställningen vad cheferna upplever att 

organisationen kan bidra med, för att underlätta mångfaldsarbetet, under 

rubrik 5.3. Det som är centralt i studiens tre frågeställningar besvaras, i 

avsnittet slutsatser, i sammanfattad form. Diskussionsavsnittet avslutas med 

studiens kunskapsbidrag och förslag till vidare forskning. 

 

   

5.1 Hur upplever cheferna att chefskapet är utformat i organisationen? 
Yukl (2012) samt Sveningsson & Alvesson (2014) visar på att chefskap kan se 

olika ut beroende på kontext. Det är viktigt att få en översikt av chefernas 

beroendeförhållanden och vilka relationer chefer har, både inom och utom 

organisationen, då det påverkar hur en arbetsdag kan yttra sig. I resultatet ser vi 

att cheferna anser att organisationen behöver förändras på något vis för att 

kunna fortsätta att konkurrera på marknaden om kunderna i framtiden. Vi ser ett 

beroendeförhållande till omvärlden och dess trender som mer och mer börjar 

sätta sin prägel på organisationens funktion. 

 

Enligt vårt resultat ligger ett stort ansvarstagande på cheferna själva, de olika 

kontoren fungerar till stor del i sin egen regi vilket kan tala för att 

beroendeförhållandet till överordnade är lågt. Det går också att diskutera 

huruvida relationen till chefskollegorna ser ut. Här kan det uppstå ett 

beroendeförhållande då kollegorna till stor del utgör chefers nätverk i 

arbetsvardagen. Yukl (2012) betonar att ett ömsesidigt beroendeförhållande 

mellan chefskollegor kan leda till minskad autonomi i arbetsvardagen. Vidare 

nämner Yukl (2012) koordinerat arbete över gränserna, gällande anpassning av 

planer och arbetsmoment. Det beroendeförhållande som finns mellan 

chefskollegorna i vår studie innebär inte i detta fall att de behöver anpassa 
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arbetsmoment och planer till stor del vilket på så sätt inte bör påverka chefernas 

autonomi. 

 

Mintzberg (1973) menar att referensramen för chefskap kan variera i grad 

beroende på hur högt eller lågt i hierarkin en chef befinner sig. I detta fall ser vi 

att helheten i arbetsvardagen varierar mellan cheferna och deras vardag. Dock 

har resultatet visat att majoriteteten av alla, oavsett ”chefsnivåer” som kan 

urskiljas i denna studie, lägger övervägande tid på personalfrågor men det 

skiljer sig gällande innebörden av vad personalfrågorna främst består av. Detta 

kan bero på hur vi har valt att ställa frågorna under intervjun och var 

tyngdpunkten i samtalet har lagts samt hur deras tankar uttrycktes just vid det 

tillfället. Med Mintzbergs (1973) roller, som är dynamiska och kan utgöra en 

helhet, visar empirin på att cheferna i kundnära positioner främst visar på 

beslutsfattande roller såsom att vara entreprenör och resursfördelare. Cheferna 

som har mer övergripande karaktär visar mer betoning på intrapersonella 

rollkaraktärer såsom att vara ledare och fungera som förbindelselänk. Det kan 

ha sin förklaring i att de delvis har olika funktioner och har fokus på olika 

saker, såsom att arbeta med övergripande strategier eller arbeta kundnära och 

relationsskapande. 

  

I resultatet ser vi att nätverken kan vara en central aspekt. Kotter (1982) nämner 

att det uppstår mönster i chefers vardag som baseras på nätverk. I detta nämns 

att chefens vardag och vissa arbetsuppgifter går ut på att etablera nätverk samt 

att bibehålla dem. Cheferna i organisationen ser dessutom nätverken som en 

möjlighet till individuell utveckling. Här skiljer det sig dock när det kommer till 

hur mycket tid de olika cheferna anser sig ha till nätverkande. En central aspekt 

vid nätverksskapande är att ta reda på vems hjälp som behövs och att se till att 

bygga dessa relationer så de finns tillgängliga (Bolman & Deal, 2003). Då vi i 

resultatet ser att nätverken är en betydelsefull del av chefernas vardag och att 

nätverken till största del är självorganiserade, ser vi vikten av att tid avsätts till 

just nätverkande. 

 

Ju längre upp på karriärstegen chefer tar sig, desto mer makt har de (Bolman & 

Deal, 2003). I takt med avancemanget blir dock chefer mer beroende av andra 

eftersom framgångarna ofta bygger på många andra människors samarbetsvilja 

(Bolman & Deal, 2003).  Alla vi talat med har en anda som visar på att hjälpa 

och stötta varandra, men något som blir relativt outtalat är hur personer ”blir 
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valda” att vara med i nätverken.  Miller & Tucker (2013) har en teori om att 

anställda som tillhör minoritetsgrupper ofta saknar det informella 

kontaktnätverket som är nödvändigt för att lyckas navigera i en 

organisationskultur och avancera inom organisationen. Det här gör att det egna 

ansvaret chefer har, och eventuellt haft genom hela sin resa inom 

organisationen, blir till en nackdel. Här kan det bli centralt att tänka till, även 

om organisationen skulle rekrytera på ett annorlunda sätt för att få in 

minoritetsgrupper, det vill säga personer som innehar attribut som saknas i 

organisationen, kan det ändå resultera i att de som innehar tidigare erkända 

egenskaper får möjligheten till avancemang. Det har visat sig att 

nätverksbyggande i vissa organisationer är den enda aktiviteten som har en 

direkt koppling till förmågan att klättra i organisationen (Bolman & Deal, 

2003).  

 

Fägerlind (2012) menar att korrelationer mellan hierarkiska nivåer och 

minoritetsaspekter inte finns i en inkluderande kultur. Chefernas uttalanden 

visar på att det finns en stark tro att banken till stor del präglas av inkludering. I 

vilken utsträckning banken har en inkluderande kultur kan ifrågasättas utefter 

det resultat som presenterats. Samtidigt som det framkommer att banken gynnar 

inkludering visar empirin på eventuella konflikter mellan uttalanden och det 

som i sin helhet beskrivs i vardagen. Det här framkommer främst i uttryck kring 

hur rekrytering sker samt genom chefernas egna upplevelser av deras 

omgivning i arbetsvardagen de befinner sig i. Fägerlind (2012) menar att 

samarbete mellan enheter kan främja lärande och utveckling, vilket i sin tur 

bidrar till en mer inkluderande kultur. Här går det att diskutera huruvida 

organisationen främjar delaktighet. Då kontoren till stor del styrs i lokal regi 

finns det kontor som själva valt att utöka sitt samarbete mellan enheterna 

internt, vilket också kan tolkas som tillvägagångssätt för att skapa en 

inkludering på arbetsplatsen. Vi har tidigare belyst att nätverken och eget 

ansvar ser ut att vara en stor del i chefskapets utformande vilket då på ett sätt 

talar positivt för delaktighet. Dock kan det här diskuteras i vilken utsträckning 

delaktighet och lärande främjas beroende på i vilka situationer cheferna väljer 

att samarbeta och använda sig av nätverk. Kotter (1982) anser att det kan finnas 

en utmaning för chefen, att se till att nätverket går att använda samt att det 

används för att få saker och ting gjorda. 
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5.1.1 Deltagande chef 

Då vår första frågeställning handlar om hur chefskapet upplevs vara utformat 

var det av intresse att få veta hur informanterna uttrycker egenskaper hos chefer. 

Egenskaper som kommer fram i resultatet kan kopplas till de fyra egenskaper 

Cottrill et al. (2014) nämner som centrala i Autentiskt Ledarskap; 

självmedvetenhet, relationell transparens, balanserad bearbetning och 

internaliserat moraliskt perspektiv. Cottrill et al. (2014) visar på att autentiskt 

ledarskap spelar en betydande roll i att bidra till de anställdas uppfattningar om 

inkludering. AL uppges ha positiva effekter på graden av upplevd inkludering i 

en organisation. Cottrill et al. (2014) menar att mångfald gynnas av ledarskap 

med autentiska drag, vilket till stor del stämmer överens i relation med resultatet 

där cheferna ser att chefskapet kräver självinsikt. 

 

Det går ytterligare att analysera chefernas svar kring chefsegenskaperna. Anser 

cheferna att dessa egenskaper redan finns hos chefer, och hos dem själva, eller 

är det något som kräver ett gediget arbete för att utveckla? Det finns en 

möjlighet att flera chefer känner igen sig i dessa egenskaper vilket gjort att de 

nämnt just de egenskaperna. Några berättar bildligt om tidigare upplevda både 

positiva och negativa egenskaper hos andra chefer. Annars finns också 

möjligheten att det är egenskaper som chefen ser att en förebild har. Det går 

också att fundera kring om de här egenskaperna är något som är ett politiskt 

korrekt svar, vilket gör att det blir ett automatiskt svar utan någon vidare längre 

reflektion. Utifrån Yukl (2012) kan vi se att det kan uppstå rollkonflikter i och 

med att chefer behöver agera utefter flertalet roller i olika situationer. Det här 

behöver också tas i beaktande om det eftersträvas ett starkt autentiskt ledarskap. 

Frågor som väcks hos oss är bland annat i vilken grad ett sådant ledarskap kan 

anpassas utefter olika situationer samt kontexter.  

 

När mångfaldsfrågor får fokus kan det ställa ytterligare krav på chefen som i 

detta fall behöver inneha empati, respekt och förståelse för mångfald för att 

kunna etablera samarbetsrelationer (Yukl, 2012). Då nätverken som nämnts 

tidigare i kapitlet, är en viktig del av chefskapet kan det tolkas att det 

tillkommer fler krav för chefskapet i och med mångfaldsfrågor. Det är av stor 

vikt att chefen kan anpassa sitt beteende och sin attityd utefter de 

omgivningsfaktorer som skapar förändringarna inom organisationen. Det är 

även centralt att det finns tydliga ramar för vilka förväntningar det finns på 

chefen (Yukl, 2012). 
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Då enheterna inom organisationen kan ha olika fokus, och ser olika ut, uppstår 

ytterligare utmaningar för banken. Som vi kan utläsa finns en 

överensstämmande bild kring hur chefer ska vara, men även detta kan skapa en 

homogenitet, ett gemensamt tänk, som kanske inte kan ge den optimala effekten 

för utveckling av mångfald. Det som går att ta ställning till är om dessa önskade 

egenskaper kan utvecklas hos andra eller om chefen behöver vara på ett visst 

sätt för att lyckas med mångfald. Nyberg & Sveningsson (2014) menar att en 

chef i detta fall kan pressas fram till att vara äkta och skapa en metaforisk bild 

av sig själv som leder till eventuella konflikter med chefens identitet. Följden 

blir att det skapas en form av centrism som gör att chefen inte får tid till 

reflektion, som i sin tur hämmar delaktighet. Utifrån empirin kan vi se att det 

kan krävas en ytterligare stödstruktur från organisationens håll för att det inte 

ska skapas en homogen grupp av personer i ledande position. Stödstrukturen 

skulle i detta fall kunna hjälpa till med att visa att vägarna uppåt i 

organisationen är öppna och redo att ta emot olika individer. Det går också att ta 

denna fundering och koppla till hur arbetsuppgifterna utförs i organisationen. 

De arbetssätt och den teknik som finns tillgänglig för utförande av 

arbetsuppgifter kan begränsa möjligheterna för olika tillvägagångssätt att utföra 

en uppgift (Yukl, 2012).  

 

5.1.2 Chefers roll i mångfaldsarbetet 

Mellanchefer har en avgörande position för implementering av 

mångfaldsinitiativ. De är ofta ansvariga för genomförandet av de centrala 

aspekterna, de spelar också en roll i att förklara och främja dessa initiativ 

(Miller & Tucker, 2013). Kotter (1999) menar att interpersonella egenskaper är 

centralt för chefer i denna position som ska initiera förändringsarbete. Dock 

nämns det även att chefer kan behöva utföra mer processer som kontrollerar det 

dagliga arbetet för sina medarbetare för att förändringsprocessen i största 

möjliga mån ska bli gynnsam (Kotter, 1999). Vi ser i vårt resultat att det är en 

fördel i att organisationen se över hur tydligt målen kommuniceras, och hur 

tydlig ansvarsfördelningen är. Det kan leda till sämre beslut om förändringen 

och dess processer inte är kontrollerade och inte följer ett gemensamt mål 

(Kotter, 1999). Det här blir viktigt eftersom cheferna i banken har stort eget 

ansvar och frihet i sina arbetsprocesser.  
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Kotter (1999) uttalar sig om att förändring i organisationen ofta kräver en 

betydande kulturell förändring för alla anställda inom organisationen. Fägerlind 

(2012) menar att det som är avgörande för vilka normer och värderingar som 

existerar i organisationen är hur ledningen beter sig och agerar i vardagen. 

Ledningen har stor påverkan på resterande del av organisationen och kan i sig 

också påverka vilka beteenden som belönas, som i sin tur kan utveckla nya 

strategiska vägar. Vad vi menar här är att vi ser möjligheter till att utöka 

samarbetet och det gränsöverskridande arbetet. Chefers roll blir att involvera 

alla i processen och för det krävs det tydliga strategier och en koherens för att 

det ska åstadkommas. Som vi sett ovan ser vi att nätverken för samarbete kan 

behöva bli mer en strukturellt planerad karaktär för flera av cheferna i arbete 

med mångfald. 

 

Hinder kan uppstå vid en förändring och individen i organisationen kan utgöra 

ett hinder i sig. Enligt Kotter (1999) kan chefer då också behöva prioritera om 

sin vardag för att tillmötesgå medarbetarna. Som nämnts i den teoretiska 

referensramen finns ett flertal orsaker till att motstånd kan uppstå vid 

förändring. Chefer kan behöva utöka sin tid för att agera stöd för medarbetarna 

genom att tillgodose osäkra medarbetare med verktyg för att utveckla nya 

egenskaper eller helt enkelt se till att ha tid för att lyssna (Kotter, 1999). Vad 

som kommer behövas i vilken enhet och i vilken kontext är svårt att ge förslag 

på, då enheterna och kontoren ser olika ut i organisationen. 

 

 

5.2 Vad finns för uppfattningar hos cheferna kring mångfald idag?  
Anledningarna till att organisationer vill arbeta med mångfald är enligt 

Fägerlind (2012) att organisationer vill skapa förutsättningar för 

kompetensförsörjning, gott anseende hos kunderna, stimulera kreativitet genom 

att tillvarata kompetensen samt att organisationer vill spegla samhället och 

utöka sin trovärdighet genom det. Då cheferna resonerar kring mångfald gör de 

det utifrån två olika sidor. Den ena sidan av resonemanget utgår från hur banken 

kan utvecklas på bästa sätt. Fokus ligger då på organisationens framtida 

utveckling. Det resonemanget innehåller vad kunder önskar, vad marknaden 

kräver i form av bemötande eller kunnande hos banken, samt den samhälleliga 

speglingen. Cheferna beskriver då den externa sidan av mångfaldsarbete. Den 

andra sidan i resonemanget, den interna, är att stimulera kreativiteten i 

arbetsprocesserna. Så som vi förstår det utgår cheferna först och främst utifrån 
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den externa sidan, vad som krävs av marknaden och av kunderna. Skillnaderna 

utgår från att cheferna har olika positioner som vi benämnt med beskrivningarna 

att cheferna har antingen kundnära relationer eller att det finns chefer med en 

mer övergripande karaktär i banken. 

 

Grey (2005) menar att en stark företagskultur är betydelsefull för 

konkurrenskraften. Det har inneburit att det i mindre grad använts direkt 

arbetsorder samt att styrning i större utsträckning sker med hjälp av 

gemensamma uppfattningar, idéer eller ideologier (Grey, 2005). Eftersom 

banken i den här studien vilar på sina värderingar kring långsiktiga relationer 

resonerar cheferna om att mångfald rekryteras. Banken anställer ”för livet” och 

har mycket låg personalomsättning. Cheferna menar att det är vid rekrytering av 

nya medarbetare som mångfaldsperspektivet kan beaktas. Banker som 

arbetsplats har generellt, som vi uppfattar, en kultur där det finns en outtalad 

klädkod och kan därigenom locka en viss typ människor som trivs med den. 

Banken i föreliggande studie har inte någon uttalad klädkod eller policy kring 

vad en anställd bör ha för klädsel. Vi har fått det beskrivet att ”hel och ren” är 

tillräckligt. Klädkoden som vi har förstått den är strikt, i försiktiga färgtoner, 

gärna kavaj, stiliga byxor, kjol och skjorta eller blus. Klädkoder finns enbart i 

medvetandet om vad som anses som lämpligt och vad som anses som olämpligt. 

Stentvättade jeans, T-tröja och munkjacka anses inte lämpligt. Den outtalade 

klädkoden kan ge att andra, som inte identifierar sig med strikt klädsel, väljer 

att inte söka sig till banken. Där av blir utbudet av kandidater vid nyrekrytering 

begränsat. Den outtalade klädkoden kan kopplas till det Fägerlind (2012) 

nämner som en outtalad del av kulturen. Dock kan vi även här fundera kring om 

klädkoden också är en synlig del av kulturen, då den ändå uppfattas i den 

fysiska miljön i bankbranschen. 

 

Någon har nämnt att de har mångfald idag, i befintlig personal, men de flesta 

belyser problematiken att befintlig personal ”är stöpta i samma form”. Cheferna 

menar att det är en viss sorts individer som söker sig till banken och att de 

formas med tiden, under deras ofta långa anställning.  Å andra sidan kan de som 

diskuterat att de har mångfald i redan befintlig personal ha en annan grundsyn 

på mångfald. De kan se att mångfald inte kommer genom synliga attribut såsom 

kön, etnicitet och ålder. De kan ha resonerat kring mångfald utifrån osynliga 

attribut såsom erfarenheter, inställning eller övertygelser, då alla individer är 

delvis olika. De som benämner mångfald utifrån synliga attribut kan se att det 
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finns en förbättring att göra för att locka fler att söka sig till banken. Enligt 

Fägerlind (2012) kan mångfald vara inom de olika aspekterna kvalitet och 

kvantitet. Här går det att fundera kring om cheferna anser att de kan ta tillvara 

på den kvalitet som finns inom organisationen eller inte. Vi har uppfattningen 

att cheferna har tagit upp aspekter som kan kopplas till kvalitet, dock är 

chefernas övervägande beskrivning utifrån ett kvantitativt synsätt. Det grundar 

vi på att de flesta förknippar mångfald utifrån synliga yttre attribut. 

 

Vi ser att rekrytering nästan uteslutande sker via det som kallas för 

”studentprogram”, då studenterna är unga och har relativt liten arbetserfarenhet. 

Nästan ingen extern rekrytering sker av individer med yrkeserfarenhet från 

konkurrerande banker eller från andra branscher. Om det är så att banken 

attraherar och formar en viss typ av individer, kan vi problematisera de 

uttalanden från cheferna som beskriver att det är negativt. Vi kan se det som att 

det är naturligt i en stark företagskultur att anpassa sig till de värderingar och 

normer som verkar finnas i organisationen. Det kan vara positivt för 

organisationen då individerna möter organisationens outtalade förväntningar. 

Det finns möjlighet att se på detta som att de unga formas med tiden och ”blir” 

mer eller mindre lika som deras kollegor. En annan möjlighet är att de unga 

formar kollegorna så att det kontinuerligt sker en förändringsprocess hos 

samtliga i banken då de unga träder in. Detta kan vara tecken på en som 

Fägerlind (2012) beskriver, en dubbelriktad socialiseringsprocess, där 

nyanställda anammar den rådande kulturen samtidigt som de påverkar den. Vi 

uppmärksammar att det sällan kommer in erfarenheter från individer som inte 

betraktas som unga, ställt i relation till studenter. De äldre med erfarenhet från 

andra branscher exkluderas till förmån för inkludering av unga. 

 

5.2.1 Inkludering innebär exkludering 

Bankens kultur lockar en viss sorts individer som delar bankens värderingar och 

arbetssätt. Det ger en viss exkludering i och med att de som inte uppskattar 

kulturen inte söker sig till banken, eller lämnar banken efter en tid. I en 

organisation med dominant kultur kan individer med annan bakgrund uppleva 

att deras karriärmöjligheter är sämre jämfört med andra som delar den 

etablerade normen och kulturen (DS 2000/69). Kulturen är ändå det som är 

avgörande för att cheferna trivs i den utsträckning de gör, de har rörelsefrihet 

och förtroende att ta egna beslut. De beskriver att de trivs, har en affärsmässig 
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och mycket trevlig stämning på arbetsplatsen. Bankens dynamiska och platta 

organisation gör att det är lätt att arbeta i banken, cheferna upplever att det finns 

öppna dörrar överallt. Det ligger på deras ansvar att gå in genom dörren och 

prata, eller ringa till den de vill. DS (2000/69) beskriver att platta organisationer 

som vilar på anställdas delaktighet och ger utrymme för individuella initiativ 

har större möjlighet att utnyttja mångfaldens fördelar. Den exkludering som vi 

uppfattar sker är kanske nödvändig för att behålla det som fungerar. Cheferna 

trivs och banken är framgångsrik. Alla former av inkludering innehåller en 

annan form av exkludering (Dobusch, 2014) vilket talar för att det alltid är 

någon som exkluderas i en inkludering. Vi vill med detta lyfta frågan om det 

alltid behöver vara ett problem? Det kanske är så att en inkludering gör en 

annans exkludering men i ett ställningstagande hade ett motsatsförhållande fått 

värre konsekvenser. 

 

 

5.3 Vad kan organisationen bidra med för att underlätta 

mångfaldsarbetet? 
Cheferna berättar att de har alla förutsättningar de behöver för att agera i 

mångfald. Det finns indikationer på att då de alla är självrådande samt varit 

mycket länge i banken att de är vana vid att agera med de resurser som finns. De 

kan ha svårt att veta hur andra organisationer kan agera. 

 

Chefernas mening är att banken har som Ortlieb & Sieben (2014) beskriver en 

idealistisk bild av inkludering. Ortlieb & Sieben (2014) lägger stor vikt i att det 

är den psykologiska upplevelsen på arbetsplatsen och känslan av acceptans som 

är viktig, samtidigt som varje persons unikhet tas till vara till fullo. En 

inkluderande miljö är en arbetsplats där diversifierade åsikter respekteras och 

uppskattas samt att allas röster blir hörda i en arbetsgrupp (Steel & Derven, 

2015). Detta beskriver cheferna att de har i banken, de har en organisation med 

variation av kompetenser och perspektiv som tillvaratas samt en inkluderande 

miljö. 

 

Det finns en öppen och tydlig insikt i, och förklaringar till, att allt för lika 

grupper inte skapar kreativitet i längden. Alla chefer vill att banken ska spegla 

mer mångfald, främst av marknads- och kundrelaterade skäl. Ingen av cheferna 

ser de problem som kan uppstå då heterogena grupper kan uppleva mer 

samarbetsproblem än homogena grupper (DS 2000/69). Simons & Rowland 
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(2011) benämner mångfald utifrån två olika perspektiv, Informations- och 

Bearbetningsperspektivet samt det Sociala Mångfaldsperspektivet. Vi ser att 

cheferna diskuterar mångfaldens fördelar utifrån kreativitet och bättre underlag 

i beslutsprocesser som Simon & Rowland (2011) benämner Informations- och 

Bearbetningsperspektivet. Det sociala Mångfaldsperspektivet belyser att de som 

är lika varandra kommer vara mer benägna att arbeta tillsammans och därmed 

öka effektiviteten. Här ser vi att cheferna belyser att individer som är lika 

varandra dras till varandra, men att det inte ger bra lånsiktiga resultat. Chefernas 

svar att de har alla resurser som behövs för att agera i ett mångfaldsperspektiv 

kan tyda på just det, de har alla de resurser de behöver. Det kan tyda på att de 

inte ser eventuella schismer mellan oliktänkande som ett problem. Ett tredje 

scenario är att de inte är vana att arbeta med diversifierade grupper och 

därigenom inte ser eventuella hinder som kan förekomma. 

 

5.3.1 Utmaningar  

Ortlieb & Sieben (2014) visar att det finns tre områden som organisationen kan 

skapa inkludering genom, det är bland annat via rekrytering av ny personal. Vad 

cheferna beskriver som problematiskt är personaltillgången då tjänster blir 

lediga. Det kan ta lång tid att fylla en vakans och cheferna menar då att 

mångfaldsperspektivet inte alltid går att ta hänsyn till då det finns ett fåtal att 

välja mellan. Banken rekryterar inte så ofta externt vilket ger att det är intern 

befintlig personal, som måste söka sig från en plats till en annan, inom 

organisationen. Detta skapar som cheferna uttrycker som ”en trång sektor”. 

Cheferna försvarar den trånga sektorn med värderingarna, kring långsiktiga 

relationer, som utgör tryggheten och bankens framgång. Den kompetens som 

finns inom banken utvecklas ständigt och på så sätt riskerar personalen inte att 

bli övertalig på en plats i Sverige samtidigt som det anställs på en annan plats. 

Vi ser utifrån vår studies empiri att den största utmaningen för banken, i ett 

mångfaldsperspektiv, är att det finns få personer att välja på inför en tillsättning 

av en tjänst. 

 

Mångfaldsimplementering kan upplevas som en förändring. Kotter (1999) 

belyser faktorer som kan inverka på hur förändringen tas emot av chefer och 

medarbetare. Vi menar inte att cheferna nämnt att de ser mångfald som en 

förändring, vi belyser endast att de kan se det som en förändring. Vi ser inget 

motstånd alls till mångfald vilket kan peka på att de redan idag har full 
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förståelse för organisationens nytta. Det vi uppfattar som en förändring kan 

cheferna uppleva som en integrerad del i vardagen. Vi upplever ingen av den 

resistens som kan uppstå i ett mångfaldsarbete som Cottrill et al. (2014) och DS 

2000/69 beskriver kan uppstå, dock är det viktigt att påpeka att vår studie inte 

innefattar alla i organisationen, vilket kan bidragit till detta resultat. Vi förstår 

det som att organisationen med ledning och chefer stödjer mångfald och 

inkludering fullt ut. De har en proaktiv och fortlöpande strategi som är 

integrerad i organisationen (Oswick & Noon, 2014). Vi upplever att det finns en 

möjlighet att fortlöpande hämta inspiration från Miller & Tuckers (2013) nio 

steg för praktiska tillvägagångssätt vid implementering av mångfald inom den 

finansiella servicebranschen, se bilaga 3.  

 

Chefernas utbredda förståelse kan bero på bankens värderingar och det arbete 

som lagts det senaste året på mångfaldsfrågor. Vad som kan utvecklas är att 

fortlöpande arbeta med mångfaldsfrågorna, samt att skapa en sorts målbild 

kring hur organisationen ska nå till ett nyckeltal vid ett visst år. Det kan finnas 

risk i att cheferna och framförallt medarbetarna ser detta som ett brus i etern 

som blir svårt att ta på, om det inte finns kvantitativa och mätbara mål (Miller & 

Tucker, 2013) samt tydliga och konkreta aktiviteter (URL: 1, 2015).  

 

5.3.2 Nätverk är en vital dimension 

Miller & Tuckers (2013) studie visar att minoritetsgrupper som lyckats ta sig till 

nyckelpositioner är ovärderliga förebilder. Anställda som tillhör 

minoritetsgrupper saknar ofta det informella kontaktnätverket som är 

nödvändigt för att avancera inom organisationen. Förebilderna i denna 

bemärkelse underlättar, samt skapar vägar inom organisationen, för anställda 

som tillhör en minoritetsgrupp. En avgörande position för implementering av 

mångfaldsinitiativ är mellancheferna i en organisation (Miller & Tucker, 2013). 

Föreliggande studies chefer kan uppfattas som förebilder och de beskriver 

självorganiserade nätverk. Nätverken består av personer som de träffat under sin 

tid i banken, de kan ha arbetat ihop eller träffats genom utbildning i bankens 

regi. Cheferna beskriver sina nätverkskontakter som ”personer man gillar” och 

”andra som sitter på liknande positioner som man kan prata med”. Cheferna 

beskriver sina nätverk som ovärderliga och enormt viktiga. Vi ser att cheferna 

har förebilder i nätverken samt att de själva agerar som förebilder för andra. 

Banken uppmuntrar till nätverkande, att cheferna skapar kontakt med vänner 
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och kollegor för att utbyta kunskap. Vi förstår nätverken som essentiella i 

chefernas personliga utveckling och karriär i organisationen. Vi ser att 

anledningen till att banken inte har organiserat nätverken på strategisk och 

operativ nivå är bankens förhållningssätt att inte ”styra och lägga sig i” för 

mycket i chefernas vardag. 

 

Ett exempel på att bygga in mångfald i vardagen är såsom Bolman & Deal 

(2003) beskriver, att skapa genomgående mentorsprogram som gör det möjligt 

för olika människor att träffas för utveckling. Vi finner att det ibland finns 

mentorer och då oftast för nya och oerfarna chefer. Här ser vi att organisationen 

i framtiden kan utveckla ett brett mentorsnät för utvidgning av kompetens. 

Ortlieb & Sieben (2014) beskriver att det finns tre sätt att skapa inkludering. De 

är vid nyrekrytering, vid utbildning och utveckling av befintlig personal samt 

vid festliga arrangemang. Mentorsnät kan vara ett sätt för organisationen att 

förse befintlig personal med förutsättningar för utveckling. Nätverken som 

organisationen kan initiera kan vara av olika slag, de kan vara chefsnätverk, 

mentorsnätverk, specialistkunskapsnätverk etcetera. I nätverken träffas olika 

individer med olika erfarenheter för utveckling av den gemensamma 

kompetensen inom organisationen.  

 

 

5.4 Slutsatser 
Vi ser att Autentiskt Ledarskap är i linje med det cheferna önskar nå, däremot 

finns en risk i att en för enformig inriktning på ett sorts ledarskap genererar en 

exkludering av andra egenskaper samt sätt att utforma chefskap. Chefskapet i 

banken är utformat enligt en struktur som utgår från deras position i 

organisationen. Positionens utgångspunkt har en grund i kontorsstorlek, 

beslutanderätt samt centrala vardagsaktiviteter. Strukturen innefattar frihet 

under ansvar med behov av nätverk. En central del av resultatet är att det finns 

skillnader i hur nätverkandet tar plats i arbetsvardagen samt hur nätverken 

organiseras av cheferna. För att underlätta chefernas vardag kan banken skapa 

stödstrukturer för nätverk, med syfte att tillgängliga nätverk gynnar inkludering. 

Nätverken kan vara av olika slag, några exempel är chefsnätverk, 

mentorsnätverk samt specialistkunskapsnätverk. Vidare kan mångfaldsarbetet 

upplevas som förändringar i organisationen, vilket kan betyda att cheferna 

behöver lägga mer tid på att agera stöd för medarbetarna.  
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Mångfald uppfattas utifrån internt och externt perspektiv, där chefernas 

generella fokus ligger på det externa, som innefattar anpassning efter kunder 

och marknad. Dessutom finns olika beskrivningar på nyttan med mångfald, 

utifrån specialist- eller generalistperspektiv. Vidare menar cheferna att det finns 

kvalitativa och kvantitativa synsätt där cheferna lyfter fördelarna med båda. Vad 

vi ser som ett av de större fynden är att chefernas beskrivningar åtskiljer sig 

utifrån deras position. Cheferna generella uppfattning är att det är vid 

rekrytering av nya medarbetare som mångfaldsperspektivet kan beaktas, 

därigenom är chefernas beskrivning utifrån en kvantitativ ståndpunkt.  Cheferna 

ger dessutom beskrivningar av kvalitativ funktion, dock i mindre omfattning, då 

den befintliga personalens kompetens och olikheter tas tillvara i banken. 

 

Den exkludering som vi uppfattar sker är eventuellt nödvändig för att behålla 

det som fungerar i banken. Alla former av inkludering innehåller en annan form 

av exkludering, vilket talar för att det alltid är någon som exkluderas i en 

inkludering.  

 

Målen med mångfaldsarbetet behöver kommuniceras tydligare med hjälp av 

kvantitativa delmål, för att klargöra bankens mål och skapa engagemang hos 

cheferna. På så sätt kan mångfaldsdiskussionen hållas levande samt bli en viktig 

del av vardagen för cheferna. Avslutningsvis är det viktigt att banken förmedlar 

de förväntningar som finns på cheferna, att tydliggöra chefens roll i 

mångfaldsarbetet. 

 

 

5.5 Studiens kunskapsbidrag och vidare forskning 
Studiens kunskapsbidrag är att vi format en beskrivning kring hur cheferna 

upplever sin arbetsvardag som chefer i organisationen. Studien visar också på 

hur cheferna resonerar i dessa positioner, vilket är av intresse och värde för 

organisationer som vill implementera mångfald. Studiens främsta bidrag är att 

vi gett en bild av vad organisationen kan bidra med för att cheferna ska lyckas 

med mångfaldsarbete. Vi har med hjälp av den teoretiska referensramen skapat 

en helhetsbild av chefernas upplevelser med teoretisk anknytning. Det finns 

dock svårigheter kring generella drag, då studien endast ger en ögonblicksbild 

av den upplevda verkligheten. 
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Förslag till vidare forskning är att mer detaljerat undersöka de olika 

chefspositionerna och enheterna i organisationen, då vi ser att mångfaldsarbetet 

kan anpassas utifrån olika förhållanden. Chefskapet kan gärna studeras utifrån 

motivationsfaktorer då vi upptäckt tidigare forskning samt teorier som 

behandlar motivation i samband med förändringsarbete. Vi kan se utrymme för 

forskning kring motivation ställt i relation till mångfald. Vidare kan forskning 

utökas om beskrivningarna specialist kontra generalist, då båda beskrivningarna 

innehåller fördelaktiga argument i mångfaldsperspektiv. Vår studie har gett en 

bild av cheferna i banken men inte vad medarbetarna anser är viktigt att lyfta i 

samband med mångfald. Vi ser att det finns utrymme för att undersöka vad 

medarbetarna och vad kunderna anser om mångfald inom den finansiella 

sektorn. Fortsatta studier kan med fördel undersöka vikten av att anpassa 

organisationen efter kundernas förhållningssätt, eller om organisationen ska 

vara den ledande i frågan. I det fallet skulle det vara intressant att hålla ett 

kritiskt förhållningssätt ur ett nyinstitutionellt perspektiv. Vidare kan vår 

studies empiri vara en grund till vidare studier kring i vilken utsträckning 

banken har en inkluderande kultur. Här kan det vara intressant att utgå bankens 

organisationskultur utifrån de tre nivåer som Fägerlind (2012) menar att 

organisationskulturen består av, den synliga, skrivna samt outtalade delen. 
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BILAGA 1. MISSIV 
 

Hej!  

Vi är två studenter vid Linköpings universitet som läser Masterprogrammet 

Human Resource Management & Development. Vi skriver nu vår 

magisteruppsats vilken handlar om ledarskapsutveckling ur ett 

mångfaldsperspektiv. Syftet är att undersöka vad som behövs för att leda i 

mångfald samt en inkluderande kultur.  

 

Genom att utföra intervjuer får vi ta del av era upplevelser. Intervjun beräknas 

pågå under cirka 60 minuter och kommer att spelas in. Ert deltagande i denna 

intervju är frivilligt och ni kan välja att avstå från att svara på frågor. Den 

information vi samlar in kommer endast att användas till denna magisteruppsats 

och inspelningen av intervjun raderas efter utskrift.  

Din medverkan är anonym och materialet behandlas konfidentiellt. Ni eller er 

arbetsgivare kan inte identifieras av någon utomstående. Er medverkan har stor 

betydelse för vår undersökning och ni är välkomna att kontakta oss vid 

eventuella frågor.   

 

Tack på förhand!  

Med vänlig hälsning Ann-Sofie Persson och Anna Hydén   
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BILAGA 2. INTERVJUGUIDE 
 

Tema: Din chefsroll 

Hur ser en arbetsdag på jobbet ut för dig? Beskriv kortfattat vilka uppgifter du 

lägger din tid på, tänk exempelvis i ungefärlig procent?  

Beskriv vilka ansvarsområden du har i din chefsroll? 

Hur ser du på möjlighet till kompetensutveckling för din yrkesroll i 

organisationen? 

Vilka egenskaper har en god chefsförebild för dig? 

Hur ser dina möjligheter ut för att självständigt kunna ta ett viktigt beslut? Vill 

du ge ett exempel på en sådan situation? Frågan togs bort efter 5 intervjuer och 

ersattes med en ny fråga som vi sett var intressant att utveckla. Vi beskrev en hypotetisk 

situation där gruppen hade mångfald utifrån det chefen tidigare beskrivit som mångfald. Vi 

frågade sen omchefen kunder föreställa sig om det fanns utmaningar med mångfald? 

Tema: Påverkansfaktorer i chefskapet 

Vi kommer nu fråga hur samarbetet ser ut i din chefsroll. Vi vill ha svar på 

situationer du samarbetar med underordnade, chefskollegor samt överordnade.  

Kan du börja med att beskriva samarbetet med dina underordnade medarbetare? 

(situationer, mellan vilka enheter?) 

Hur ser samarbetet ut mellan dig och chefer på samma nivå? (situationer, 

mellan vilka enheter?) 

Hur ser samarbetet ut mellan dig och de överordnade i organisationen? 

(situationer, mellan vilka enheter?) 

Vilka krav ligger på dig som chef? Tänk på överordnade, jämlika kollegor och 

underordnade medarbetare. Kan du ge exempel.  

Vad finns det för begränsningar idag i ditt arbete? exempel att ge är: gällande 

samarbete, kommunikation mellan enheter, stöd och hjälp från andra kollegor, 

beslutsfattande och ansvar.  
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Vad finns det för förutsättningar idag för att du ska lyckas med ditt arbete som 

chef anser du? exempel att ge är: gällande samarbete, kommunikation mellan 

enheter, stöd och hjälp från andra kollegor, beslutsfattande och ansvar. 

Tema: Mångfald 

Banken har följande definition av mångfald: Mångfald omfattar individers olika 

kompetens och arbetslivserfarenhet, olika sätt att tänka och lösa problem, 

egenskaper, utseenden, beteenden och livssituationer. Det är även olikheter 

som kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, ålder, etnisk bakgrund, 

sexuell läggning, funktionsnedsättning, religion och andra 

diskrimineringsgrunder. 

Hur resonerar du om mångfald i organisationen?  

Vilka utmaningar finns för dig som chef i sådan miljö? Hypotetisk beskrivning 

om mångfald 

Vad har du för tankar kring hur du kan hantera utmaningarna?  

Finns alla förutsättningar i din chefsroll? Kan du vänligen beskriva kortfattat.  

Vad kan organisationen göra för att förse dig med dessa förutsättningar? (ex. 

vad kan behövas eller utvecklas för dig i din yrkesroll) 

Har du några tidigare erfarenheter om mångfaldsarbete? Kan du ge exempel?  

Finns det något du vill ta upp som vi inte har frågat dig om? 

 

Tema: Bakgrund 

Anteckna kön på respondent, förvaltning/bolag, antal år på nuvarande position? 

Vad är din formella titel? Hur länge har du haft den tjänsten? 

Hur många medarbetare ansvarar du för? Vad har du för bakgrund? Beskriv 

kortfattat.  
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BILAGA 3. PRAKTISKA TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 
 

Miller & Tuckers (2013) nio steg för praktiska tillvägagångssätt vid 

implementering av mångfald inom den finansiella servicebranschen. 

 

 
 

Source: Diversity Management—Expert-Identified Leading 

Practices and Agency Examples," Government Accountability 

Office (2005): 13; GAO-05-90.  

Leading Diversity Management Practices 

 
Top leadership commitment - a vision of diversity demonstrated and 

communicated throughout an organization by toplevel management. 

 

Diversity as part of an organization’s strategic plan - a diversity strategy and 

plan that are developed and aligned with the organization’s strategic plan. 

 

Diversity linked to performance - the understanding that a more diverse and 

inclusive work environment can yield greater productivity and help improve 

individual and organizational performance. 

 

Measurement - a set of quantitative and qualitative measures of the impact of 

various aspects of an overall diversity program. 

 

Accountability - the means to ensure that leaders are responsible for diversity by 

linking their performance assessment and compensation to the progress of 

diversity initiatives. 

 

Succession planning - an ongoing, strategic process for identifying and 

developing a diverse pool of talent for an organization’s potential future leaders. 

 

Recruitment - the process of attracting a supply of qualified, diverse applicants 

for employment. 

 

Employee involvement - the contribution of employees in driving diversity 

throughout an organization. 

 

Diversity training - organizational efforts to inform and educate management 

and staff about diversity. 

 


