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Sammanfattning 

 

 

Titel:  Uppfattningen om den naturliga integrationsprocessen 
 

Författare:  Sofia Eriksson och Josefin Larsson 
 

Handledare:  Åsa-Karin Engstrand 
 

Bakgrund:  Sverige upplever demografiska förändringar i samband med en högre 

invandring och en majoritet av utlandsfödda personer i Sverige arbetar 

inom vård och omsorg. Statistiska Centralbyrån prognostiserar för en 

personalbrist om 160 000 utbildade år 2035 i vård- och omsorgssektorn, 

vilken under de senaste åren har mottagit ett ökat antal anmälningar till DO 

som upprättats med etnisk tillhörighet som diskrimineringsgrund. Ökningen 

indikerar att chefer inom äldreomsorgen utmanas att skapa en inkluderande 

verksamhet, varav studien har undersökt hur chefer diskuterar kring 

mångfald och hur de arbetar för att inkludera detta i verksamheten. 
 

Syfte:   Genom intervjuer med sex verksamhetschefer inom privat äldreomsorg 

ämnar studien att bidra till forskning gällande mångfaldsarbete inom 

äldreomsorgen. Studiens syfte är att undersöka hur verksamhetscheferna 

uttrycker sig kring mångfald och hur de arbetar med etnisk mångfald bland 

personalen.  

Metod:  Studien har genomförts med en kvalitativ metod från ett realistiskt 

perspektiv. Den huvudsakliga empiriska insamlingen har skett genom 

intervjuer med verksamhetschefer på äldreboenden tillhörande två stora 

svenska vårdorganisationer inom privat äldreomsorg. Studien har följt en 

iterativ ansats vilket innebär att teori och empiri insamlats växelvis. 

Slutsats:  Ur studien kan urskiljas att verksamhetscheferna anser sig sakna incitament 

för att arbeta med mångfald, vilket kan förklaras med att mångfald och 

integration enligt cheferna sker naturligt utan behov av deras inblandning. 

Ytterligare slutsats i studien är att stereotypiseringar av svenskfödd och 

utlandsfödd personal förekommer, där de sistnämnda tillskrivs särskilda 

egenskaper som anses lämpliga för vårdyrket. Vi konstaterar även en 

avsaknad av tydliga mångfaldsmål, en osäkerhet kring målsättning samt att 

existerande regelverk kan utesluta vissa personer i arbetsstyrkan. 

Nyckelord:  Äldreomsorg, mångfald, privat sektor, personalstyrning, 

mångfaldsstyrning, stereotypisering, naturlig integrationsprocess  



 

Abstract 
 

 

Title:   The perception of the natural integration process 
 

Authors:  Sofia Eriksson and Josefin Larsson 
 

Supervisor:  Åsa-Karin Engstrand 
 

Background:  Sweden is experiencing demographic changes due to higher levels of 

immigration and a majority of foreign-borns in Sweden work within health 

and social care. Statistics Sweden predicts a personnel shortage of 160 000 

qualified in 2035 in the health and social care sector, which during recent 

years has received an increased number of reports to the Swedish 

discrimination bureau due to ethnic discrimination. The increase indicates 

that unit managers within elderly care are challenged to create an inclusive 

business, whereas the study has investigated how managers discuss 

diversity and how they implement this in their operations. 
 

Purpose:  By interviewing six unit managers from private retirement homes, the study 

intends to contribute to research regarding diversity work within elderly 

care. The purpose of the study is to investigate how unit managers discuss 

diversity and how they work with ethnic diversity among the personnel. 
 

Methodology: The study has been conducted with a qualitative method from a realistic 

perspective. The empirical data has primarily been collected through 

interviews with unit managers from two of the biggest actors in Swedish 

elderly care. An iterative approach has been applied where theory and 

empirical data were alternately collected. 

Conclusion:  The study distinguishes that unit managers lack incentives for working 

actively with diversity. According to the managers this can be explained 

with the fact that diversity and integration is a natural process, without any 

need of top management. Another conclusion is that stereotyping of both 

Swedish and foreign-borns occurs, whereas the latter is perceived to have 

specific characteristics considered suitable for the care profession. We also 

discovered a lack of distinctive diversity goals, an uncertainty regarding 

goal setting and that existing regulations may act excluding for some 

individuals in the work force. 
 

Key words:  Elderly care, diversity, private sector, personnel management, diversity 

management, stereotyping, natural integration process  
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1 Inledning 
 

Följande kapitel avser att ge läsaren en introduktion till studiens bakgrund, 

problemdiskussion, syfte, forskningsfrågor samt avgränsningar och definitioner.  

Avslutningsvis presenteras även vilken målgrupp studien riktar sig till. 

 

1.1 Bakgrund 

Sverige upplever en föränderlig demografi i framfart och går mot en ny 

befolkningssammansättning bestående av en större andel utlandsfödda (Statistiska 

Centralbyrån 2015). Vidare prognostiserar Statistiska Centralbyrån (2015) en fortsatt 

ökning i befolkningsmängden inom den närmsta framtiden och andelen utlandsfödda 

väntas öka från 20 till 22 procent till och med år 2025.  

Vård och omsorg är den vanligaste sektorn i vilken utlandsfödda personer i Sverige 

arbetar (Statistiska Centralbyrån 2009). I en artikel från Statistiska Centralbyrån 

beskrivs en rådande personalbrist inom vård och omsorg samtidigt som myndigheten 

prognostiserar för en ökad efterfrågan och minskad tillgång på utbildad personal inom 

sektorn, vilket resulterar i en personalbrist om 160 000 utbildade år 2035 (Zetterberg 

Grünewald 2015). 

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har mottagit ett ökat antal anmälningar som 

upprättats med etnisk tillhörighet som diskrimineringsgrund inom arbetslivet under de 

senaste åren (DO 2015a). Diskrimineringsfall med grund i etnisk tillhörighet stod för en 

tredjedel av det totala antalet diskrimineringsfall 2014 varav 61 fall anmäldes inom 

socialtjänsten och 25 inom hälso- och sjukvården (DO 2015a). Diskrimineringsfall 

inom svensk äldreomsorg har under de senaste åren även uppmärksammats i media, 

exempelvis anmäldes Tierps kommun år 2010 till DO efter att en kvinna nekats fortsatt 

timanställning på ett äldreboende på grund av bristande språkkunskaper i svenska 

(Arbetarbladet 2010). I en granskning 2015 framkom att 16 av 20 kommuner tillgodoser 

önskemål från äldre om att neka vårdpersonal som bär slöja (Mohlin 2015). Enligt Clas 

Lundstedt, DO, är detta problematiskt eftersom syftet med diskrimineringslagen är att 

inte göra skillnad på människor baserat på etnisk tillhörighet eller religion (Mohlin 

2015). 

Enligt Grön Ungdom, Miljöpartiets ungdomsförbund, är det många muslimska 

kvinnor som inte vågar arbeta eller utbilda sig inom vårdyrket på grund av hygienkrav 

som kräver korta ärmar, vilket skapar konflikt med den religiösa tron (Rasmusson & 

Fogelberg 2014). DO rekommenderar en arbetsklädsel i enlighet med både hygien och 

religion i form av löstagbara engångsärmar som byts mellan varje patient, vilket redan 

existerar på vissa arbetsplatser inom den svenska vården (DO 2015b; Rasmusson & 
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Fogelberg 2014). Enligt en rapport av Socialstyrelsen (2011) behöver vårdgivare och 

verksamheter utveckla strategier för att motverka diskriminering samtidigt som Grön 

Ungdom hävdar att myndigheten behöver utreda och komma med nya riktlinjer som tar 

hänsyn till religionstillhörighet kring hygien och arbetskläder inom vården (Rasmusson 

& Fogelberg 2014).  

Samtidigt som diskussion förs gällande diskriminering inom vården finns krav på att 

vårdverksamheten följer de lagar och regler som finns. Socialstyrelsen (SOSFS 

2007:19) kräver att vårdgivare bär kortärmade plagg vid patientnära vård för att 

möjliggöra korrekt handdesinfektion. Enligt patientjournallagen måste insatser som ges 

till vårdtagaren dokumenteras genom journalhandlingar på det svenska språket (SFS 

1985:562), vilket innebär att personalen bör ha tillräckliga språkkunskaper för att klara 

av samtliga arbetsuppgifter. Det råder därmed motsättningar mellan DOs 

rekommendationer och befintliga regelverk. 

 

1.2 Problemdiskussion 

Efter en litteraturgenomgång har vi funnit argument för att vidare studera begreppet 

mångfald inom äldreomsorgen och därmed bidra med ytterligare kunskap inom 

området. 

Med en ökad invandring växer troligheten för att en arbetsgrupp består av personer 

från olika etniska bakgrunder (Guillaume, Dawson, Priola, Sacramento, Woods, Higson, 

Budhwar & West 2014). Den ökade invandringen skapar nya samhällskontexter vilket 

påverkar cheferna inom välfärden genom att det skapas nya krav på organisationer och 

deras flexibilitet (Wolmesjö 2005). Om vården ska klara av att möta dessa krav, vilka 

kan medföra både möjligheter och problem, krävs det enligt Integrationsverket (2004) 

innovation och förändringar. Den västerländska äldreomsorgen är enligt Heikkilä, 

Sarvimäki och Ekman (2007) idag utformad och organiserad efter majoritetens behov 

och författarna belyser att det är nödvändigt att skapa kulturella lösningar för att 

tillgodose även minoriteters behov inom vården. En utformning efter 

majoritetsbefolkningen kan enligt Ronström (1996) skapa konflikter när en mänsklig 

variation med individuella krav möter en strukturell enhetlighet i vård och omsorg. 

Allt fler personer som inte är födda i Sverige får anställning inom äldreomsorgen 

(Lill 2007). Detta kan ses som en effekt av ett aktivt mångfaldsarbete inom sektorn eller 

som en följd av en allt mer etniskt kodad arbetsmarknad där invandrare som kategori 

betraktas besitta lämpliga egenskaper för yrket (Lill 2007; Neergard 2006). Om 

arbetsmarknaden inom äldreomsorgen bygger på föreställningar om specifika etniska 

eller kulturella egenskaper finns det enligt Lill (2007) behov av att vidare studera 

fenomenet etnicitet inom sektorn. 
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Underlåtande av ett aktivt mångfaldsarbete i ett företag eller organisation kan leda 

till en försämring av de anställdas sociala integration, minska effektiviteten och 

generera sämre grupprestationer (Guillaume, Brodbeck & Riketta 2012). Däremot kan 

ett välutformat mångfaldsarbete inte bara förbättra integrationen, effektiviteten och 

prestationerna hos de anställda, utan även främja kreativitet och innovation (Guillaume, 

Brodbeck & Riketta 2012). Widell och Mlekov (2013:10) belyser hur en ökad 

invandring och mångfald kan påverka en arbetsgrupp utifrån ett ledningsperspektiv: 

 

“Det handlar om vilka effekter olika faktorer som ålder, kön, etnicitet och 

funktionshinder har i en arbetsgrupp, liksom om vilken påverkan en ökad 

blandning av olika sådana faktorer har på makt och inflytande. Mångfald som 

managementstrategi är ett sätt att leda och tillvarata resurser hos alla 

individer. /.../ Idag menar de flesta att mångfald är en förutsättning för att 

kunna driva ett företag överhuvudtaget.” 

 

Diversity Management, eller mångfaldsstyrning, är ursprungligen ett amerikanskt 

forskningsområde som belyser det organisatoriska tillvaratagandet av mänskliga 

olikheter och hur dessa kan nyttjas för att skapa fördelar (Schölin 2007). Det finns 

utbredd forskning inom området internationellt och det har skapats ett flertal 

organisatoriska modeller för att utveckla ett lyckosamt mångfaldsarbete (Cox 1993; 

Kandola & Fullerton 1998). Tidigare internationell forskning har bedrivits avseende 

etnisk mångfaldsstyrning inom vården, vilka har undersökt hur sjukhus och 

vårdorganisationer arbetar inom området och i vilken uträckning organisationerna 

använder sig av etnisk mångfaldsstyrning. En gemensam slutsats från flertalet studier är 

att de studerade vårdorganisationerna inte arbetar tillräckligt med frågor rörande etnisk 

mångfald och att ytterligare arbete behöver implementeras på alla nivåer (Motwani, 

Hodge & Crampton 1995; Dolan 1998; Weech-Maldonando, Dreachslin, Dansky, De 

Souza & Gatto 2002). 

I litteratur som berör ledarskap inom det organisatoriska mångfaldsarbetet är det en 

allmän uppfattning att ett aktivt chefsarbete är nyckeln till framgång (Schölin 2007). 

Flera delar av vårdorganisationen är enligt Socialstyrelsen upp till verksamhetschefen 

själv att utforma (SOSFS 2005:12) vilket innebär att chefen har ett omfattande ansvar 

där dess beslut har en avsevärd påverkan på det operativa arbetet. Verksamhetschefen 

ansvarar även för att mål i verksamheten formuleras och uppnås (SOSFS 2005:12). Det 

finns därmed goda förutsättningar för verksamhetschefen att påverka verksamheten och 

bedriva en aktiv personalstyrning med möjlighet att inkludera mångfaldsfrågor. Vid 

jämförelser har det påpekats att verksamhetschefer inom den privata äldreomsorgen har 

större mandat att styra och utforma sin egen verksamhet än i den kommunala, vilket 
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innebär att chefers beslut snabbare når ut i den privata vårdorganisationen (Beckerman 

2014; SOSFS 2005:12).  

Denna studie ämnar undersöka hur verksamhetschefer inom privata 

vårdorganisationer arbetar med mångfald i personalgrupper. Genom personalstyrning 

kan chefen visa vad organisationen förväntar sig av de anställda, säkerställa att dessa 

kan utföra sina arbetsuppgifter samt öka sannolikheten för att de anställda motiverar sig 

själva till att prestera bra på arbetsplatsen (Merchant & Van der Stede 2012). 

Författarna nämner tre verktyg som chefer kan använda sig av för att utöva 

personalstyrning vilka innefattar rekrytering, träning och utbildning samt 

arbetsutformning och fysiska resurser.  

Med bakgrund i ovanstående anser vi att det finns behov av att undersöka hur chefer 

praktiskt arbetar med mångfald då verksamhetschefer inom den privata sektorn har goda 

förutsättningar att inkludera mångfald i verksamhetsarbetet och påverka personalen. Vi 

finner det även intressant att undersöka chefernas inställning till mångfald, för att 

fördjupa förståelsen kring Lills (2007) argument kring en etniskt kodad arbetsmarknad. 

 

1.3 Syfte 

Genom intervjuer med sex verksamhetschefer inom privat äldreomsorg ämnar studien 

att bidra till forskning gällande mångfaldsarbete inom äldreomsorgen. Studiens syfte är 

att undersöka hur verksamhetscheferna uttrycker sig kring mångfald och hur de arbetar 

med etnisk mångfald bland personalen.  

Syftet leder fram till följande forskningsfrågor: 

 Hur uttrycker sig verksamhetscheferna kring mångfald? 

 Existerar mångfaldsmål på personalnivå och hur motiveras detta? 

 Hur interagerar personalstyrning och etnisk mångfald med varandra? 
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1.4 Avgränsningar och definitioner 

1.4.1 Äldreomsorg 

Äldreomsorg är bostad, vård eller annan service för äldre personer (Socialdepartementet 

1999). Däribland ingår ålderdomshem, vilket enligt Socialdepartementet (1999) är ett 

boende med tillgång till personal dygnet runt med helinackordering vilket denna studie 

ämnar undersöka. Studien kommer dock att benämna ålderdomshem som äldreboende 

på grund av att begreppet är något föråldrat och idag används i begränsad utsträckning i 

det svenska språket. Studien innefattar således inte hemtjänst vilket är en form av 

städning, matlagning och personlig service i brukarens hem (Socialdepartementet 1999). 

Valet att endast studera verksamhetschefer från äldreboenden baseras på att dessa har 

likartade miljöer som innefattar samma typer av rutiner, schemaläggning och arbetssätt 

för vårdgivaren (jfr. Socialdepartementet 1999) vilket möjliggör att studien enklare kan 

urskilja verksamhetschefernas personalstyrning. Samtliga äldreboenden som studerats 

är belägna inom Linköpings kommun. 

 

1.4.2 Etnisk mångfald 

Denna studie kommer att utgå från etnisk mångfald där faktorer såsom gemensam 

kultur, språk, identitet, historia och nationalitet skapar en tillskriven grupptillhörighet 

vilken anses göra gruppen unik (jfr. De los Reyes 2001; Lill 2007). Vår definition av 

mångfald innebär i detta sammanhang en variation av ovanstående faktorer inom en 

verksamhet eller arbetsplats. Mångfald, kultur och etnicitetsbegreppet presenteras 

vidare i teorikapitlet, avsnitt ”4.3 Mångfald”, ”4.4 Kultur” samt ”4.5 Etnicitet”. 

 

1.5 Målgrupp 

Förhoppningen är att studien väcker ett intresse för verksamhetschefer i 

vårdorganisationer att reflektera kring det egna mångfaldsarbetet. Med grund i en 

upplevd avsaknad av ett aktivt mångfaldsarbete bland verksamhetschefer ser vi gärna att 

området uppmärksammas ytterligare i vårdorganisationer och i samhällsdebatten då 

behovet verkar finnas. Studien riktar sig även till personer med intresse för 

mångfaldsfrågor då vi hoppas att studien bidrar med ytterligare perspektiv inom 

området. Vidare kan studien även vara av intresse för studenter som vill bedriva 

forskning inom företagsekonomi eller socialt arbete på universitet och högskolor. 
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2 Disposition 
 
Nedan presenteras en disposition av studiens kommande kapitel. Dispositionen ämnar 

ge läsaren möjlighet att navigera sig samt skapa en överblick av studien. 

 

 
 Kapitel två: Kapitlet innefattar en beskrivning och utvärdering av studiens 

tillvägagångssätt med avsikt att ge läsaren en grundlig beskrivning av studiens 

genomförande. Vidare ämnar kapitlet underlätta för replikering av studien. 

 

 Kapitel tre: Genom den teoretiska referensramen avser studien att presentera 

teorier inom personalstyrning, målsättning, mångfald, kultur, etnicitet samt 

stereotypisering. Kapitlet har för avsikt att underlätta läsarens förståelse för ämnet 

samt för vidare analys och diskussion. 

 

 Kapitel fyra: Kapitlet avser att ge läsaren en tydlig och beskrivande presentation 

av det empiriska materialet som erhållits genom intervjuer, rapporter, lagar och 

föreskrifter. Den empiriska presentationen innefattar respondenternas 

förutsättningar att påverka verksamheten samt hur de arbetar kring mångfald, vilket 

skapar underlag för senare analys. 

 

 Kapitel fem: Genom en analys av den teoretiska referensramen kopplat till den 

empiriska presentationen avser studien att belysa hur chefer uttrycker sig kring 

mångfald och hur de arbetar med detta i personalgrupper. Analysen är utformad 

efter studiens syfte och forskningsfrågor. 

 

 Kapitel sex: I det avslutande kapitlet ämnar studien sammanfatta den diskussion 

som förts över respondenternas mångfaldsarbete genom att besvara 

forskningsfrågorna och syftet. Kapitlet avslutas med studiens bidrag samt förslag 

till vidare forskning. 
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3 Metod 
 

Följande kapitel avser att ge läsaren en inblick i studiens genomförande där personlig 

referensram, forskningsansats, vetenskapligt förhållningssätt, forskningsdesign och 

datainsamling presenteras. Avslutningsvis presenterar även kapitlet vilken analysmetod 

som använts i studien, kvalitetsaspekter och slutligen källkritik. Vidare ämnar kapitlet 

underlätta för replikering av studien. 

 

3.1 Personlig referensram 

Nedan följer en redogörelse kring att yttre påverkan kan ha influerat vår inställning till 

äldreomsorgen och äldreboenden. Personliga erfarenheter, såväl privata som 

yrkesmässiga, har starkt influerat valet av forskningsområde. Båda av studiens författare 

har genom anhöriga kommit i kontakt med olika verksamheter inom äldreomsorgen och 

en av författarna har tidigare arbetat på ett äldreboende. Ämnesvalet har även påverkats 

av den pågående samhällsdebatten som under de senaste åren uppmärksammat det 

ökade antalet etniska diskrimineringsfall inom svensk äldreomsorg (DO 2013). Utifrån 

dessa aspekter har det varit svårt för oss att vara helt neutrala och inte låta personliga 

åsikter eller värderingar influera forskningsprocessen. Bryman och Bell (2013) menar 

att det är viktigt att reflektera och förstå de eventuellt okontrollerbara influenser som 

personliga värderingar och åsikter kan ha på en studie, något vi haft i beaktning för att 

främja neutralitet under forskningsprocessen. 

 

3.2 Forskningsansats 

Enligt Alvehus (2013) är det centralt i kvalitativa metodstudier att identifiera och 

beskriva ett utvalt fenomen eller sammanhang på bästa möjliga sätt, vilket enligt 

Silverman (2006) ofta innebär att studien genomförs i ett fåtal miljöer eller med ett fåtal 

intervjupersoner som studeras i helhet där alla dess nyanser framstår. Då studiens syfte 

är att beskriva fenomenet verksamhetschefers mångfaldsarbete inom privat äldreomsorg 

och åskådliggöra detta, vilket möjliggjorts genom djupgående intervjuer, har 

forskningsfrågorna besvarats utifrån en kvalitativ metod. En deduktiv ansats innebär 

enligt Bryman och Bell (2013) att forskaren utgår från en teoretisk grund inom ett visst 

område och därefter genom empirisk insamling undersöker om teorin stämmer överens 

med verkligheten. Motsatsen till en deduktiv ansats är induktiv ansats där 

forskningsansatsen resulterar i teorin, vilket innebär att forskaren först utgår från 

verkligheten utan teoretisk grund och sedan drar generaliserbara slutsatser utifrån den 

empiriska insamlingen för att skapa nya teorier (Bryman & Bell 2013). Denna studie 

har utgått från en abduktiv ansats vilket enligt Alvehus (2013) innebär att empirin 
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används i ljuset av teorin där studien växlar mellan empirisk och teoretisk reflektion. 

Denna typ av ansats kallas av Bryman och Bell (2013) för iterativ eller upprepande, 

vilket i praktiken innebär en ansats som går fram och tillbaka mellan data och teori. 

Studiens intervjuguide (se appendix B) har utformats efter och tagit utgångspunkt i den 

valda teorin för att möjliggöra insamlande av relevant empiriskt material. Det empiriska 

materialet har sedan skiljt sig från den teoretiska referensramen vilket inneburit att vi 

även har utgått från empirin för att hitta nya relevanta teorier och samband. 

 

3.3 Vetenskapligt förhållningssätt 

Läran om hur världen skapas och vilket vetenskapligt förhållningssätt en forskare kan 

anta grundar sig enligt Bryman och Bell (2013) i ontologin. Denna vill skilja på två 

synsätt, objektivism och konstruktivism, vilka utreder huruvida sociala aktörer ser 

världen genom en yttre verklighet och därmed uppfattas som objektiva aktörer eller om 

dessa styrs utifrån sina egna handlingar och uppfattningar och därmed betraktas som 

konstruktioner (Bryman & Bell 2013). Dessa två synsätt utgör enligt Justesen och Mik-

Meyer (2011) tre olika vetenskapliga perspektiv vilka har skilda uppfattningar om hur 

verkligheten betraktas och skapas: det fenomenologiska, konstruktivistiska och 

realistiska perspektivet. 

Utifrån det fenomenologiska perspektivet försöker forskaren se ett fenomen utifrån 

intervjupersonens perspektiv och betrakta beteendet som ett resultat av hur denne tolkar 

världen (Bryman & Bell 2013), medan det konstruktivistiska perspektivet anser att 

sociala företeelser är konstruerat utifrån sociala aktörers egen verklighet (Bryman & 

Bell 2013). Denna studie ämnar undersöka ämnet på ett så objektivt och neutralt sätt 

som möjligt, vilket är i enlighet med det realistiska perspektivet (Justesen & Mik-Meyer 

2011). Det realistiska perspektivet har enligt författarna som kunskapsmål att beskriva 

en verklighet där objektivitet är ett ideal i studien. Med detta sagt är vi medvetna om att 

det i praktiken inte är möjligt att få fram exakta analyser från vår studie som speglar den 

verksamhet vi ämnar beskriva eftersom det enligt Jespersen (2004) förutom aktörernas 

egna beskrivningar av den sociala världen även finns underliggande mekanismer såsom 

personliga värderingar. Dessa kan vara omedvetna för aktörerna och undermedvetet ha 

en styrande inverkan på deras handlingar (Jespersen 2004), varav vi haft detta i 

beaktning under hela forskningsprocessen och är medvetna om att detta kan ha påverkat 

studiens resultat. 
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3.4 Forskningsdesign 

Efter en diskussion om studiens vetenskapliga förhållningssätt följer nedan ett avsnitt 

avseende hur studien med utgångspunkt i det realistiska perspektivet erhållit relevant 

empiriskt material. Val av forskningsdesign har skett med studiens syfte och 

forskningsfrågor i åtanke för att skapa en koherent undersökning (jfr. Justesen & Mik-

Meyer 2011). Studien följer det intensiva upplägget vilket innefattar att undersöka 

många egenskaper hos ett fåtal enheter, i vårt fall verksamhetschefer, vilket enligt 

Halvorsen och Andersson (1992) medför att detaljkunskap om enheten uppnås. 

Jacobsen (2002) hävdar att det vid ett intensivt upplägg är centralt att få fram en 

helhetsbild av intervjupersonerna. Motsatsen till det intensiva upplägget är det 

extensiva, vilket enligt Halvorsen och Andersson (1992) ger en större möjlighet att 

skapa generella slutsatser om de enheter som undersöks eftersom en sådan 

undersökning ser till flertalet enheter men ett fåtal variabler. För att besvara de angivna 

forskningsfrågorna anser vi att en djupgående och bred kunskap om chefernas agerande 

och tankar krävs, vilket innebär att skapa detaljrika helhetsbilder i enlighet med det 

intensiva upplägget (Halvorsen & Andersson 1992; Jacobsen 2002). Inom det intensiva 

upplägget finns vanligtvis två typer av utföranden, vilka enligt Jacobsen (2002) är 

fallstudier eller små-N-studier varav denna studie följer det sistnämnda upplägget. 

Fallstudier innebär enligt författaren att fokus ligger på en eller flera enheter och 

används då forskaren vill fokusera på fenomenet och dess samspel med en specifik 

kontext. Enligt Alvehus (2013) är det intressant att genomföra multipla fallstudier 

genom att undersöka till antalet fler intervjupersoner, dock beskriver Jacobsen (2002) 

att gränsen mellan fallstudier och små-N-studier är otydlig där fallstudier främst bör 

användas för att beskriva en plats eller situation. Små-N-studier är enligt Jacobsen 

(2002) en forskningsdesign där fem till tio intervjupersoner väljs ut vilka sedan studeras 

noga för att möjliggöra rika och ingående beskrivningar. Utgångspunkten för denna 

studie är att belysa flera sidor av fenomenet mångfaldsarbete i privat äldreomsorg för att 

få fram detaljrika beskrivningar av hur cheferna arbetar och uttrycker sig kring 

mångfald, vilket stämmer överens med Jacobsen (2002) som menar att det i små-N-

studier är centralt att visa så många nyanser som möjligt av ett utvalt fenomen. Enligt 

Jacobsen (2002) inkluderar ofta små-N-studier flera fall för att erhålla ett bredare 

perspektiv på ett givet fenomen, varav denna studie erhållit variation och bredd genom 

intervjuer med sex verksamhetschefer från två olika vårdorganisationer. I små-N-studier 

utelämnas ofta kontextens betydelse för att lägga en större vikt på fenomenet (Jacobsen 

2002). För att undvika fokus på yttre omständigheter som kan influera chefernas arbete 

har vi valt att studera verksamhetschefer som arbetar i liknande organisationer med 

samma mandat att styra sin verksamhet. 
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3.5 Datainsamling 

3.5.1 Intervjuer 

Den empiriska insamlingen har dels skett genom intervjuer, en vanligt förekommande 

metod i kvalitativ forskning på grund av sin flexibilitet att följa den riktning som 

intervjun går åt (Bryman & Bell 2013). En kvalitativ intervju möjliggör att erhålla så 

detaljerade svar som möjligt till skillnad från en kvantitativ intervju, vilken syftar till att 

standardisera intervjuandet och generera svar som lätt kan kodas och bearbetas (Bryman 

& Bell 2013). Alvehus (2013) menar att interaktionen mellan intervjupersonen och 

intervjuaren, där den intervjuade kan beskriva händelser och känslor, gör att intervjun 

blir ett effektivt redskap för den kvalitativa forskningen. 

 

Urval och mättnad 

Ett urval styrs utifrån vilken slags information forskaren vill åt och görs främst utifrån 

forskningsfrågorna, vilka bör peka mot en speciell typ av urvalsgrupp (Jacobsen 2002). 

I urvalsfasen bör även den kvalitativa metodens flexibilitet utnyttjas, där forskaren 

stannar upp efter ett visst antal intervjuer och reflekterar över om det valda urvalet 

tillgodoser rimlig information för att besvara studiens syfte (Jacobsen 2002). För att 

möjliggöra detta bör utföraren till studien enligt författaren inte avtala intervjuer med 

hela urvalet på en gång. Ett vanligt förekommande intervjuurval sker genom strategiska 

urval, vilket enligt Halvorsen och Andersson (1992) är ett målinriktat urval där personer 

väljs utifrån förutbestämda kriterier. Detta kan enligt författarna förklaras av att 

forskaren är intresserad av kvaliteten på informationen som önskas erhållas och strävar 

därmed efter att intervjua personer med kunskap inom området. I denna studie har ett 

strategiskt urval av intervjupersoner gjorts utifrån två kriterier: befattning som 

verksamhetschef samt anställning inom en av de två utvalda svenska 

vårdorganisationerna inom privat äldreomsorg. Utifrån det strategiska urvalet har vi 

genomfört ett snöbolls- eller kedjeurval (Bryman & Bell 2013) genom att efterfråga 

respondenternas kontakter för vidare kontakt med andra tänkbara chefer. Innan studiens 

huvudsakliga intervjuer genomfördes utfördes en pilotintervju med en verksamhetschef 

från en privat vårdorganisation i Linköping. Syftet med pilotintervjun var förutom att 

testa intervjufrågorna även att få information om verksamheten, verksamhetschefens 

arbete samt förståelse för vilka intervjupersoner som är av intresse för studien. Eftersom 

intervjuer tar mycket tid i utförande men även bearbetning är det enligt Ejvegård (2003) 

viktigt att intervjupersonerna utses med omsorg och att varje intervjutillfälle förbereds 

noggrant av utföraren till studien. Pilotintervjun var värdefull för studiens 

genomförande då den första kontakten med verksamhetschefen möjliggjorde vidare 

kontakt med flertalet av studiens respondenter. Snöbolls- och kedjeurvalet samt de 

kontakter som erhållits med verksamhetschefer genom intervjuer underlättade vidare 
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kontakt med ytterligare intervjupersoner, varav intervjuer inte avtalades med hela 

urvalet på en gång. Efter varje avslutad intervju reflekterade vi över den insamlade 

informationen och efter sex intervjuer ansåg vi att intervjuerna tillgodosett rimlig 

information för att besvara studiens syfte. Studien innefattar sex intervjuer med sex 

verksamhetschefer från två stora vårdorganisationer inom privat äldreomsorg i Sverige, 

varav det i studien återfinns tre verksamhetschefer från respektive företag. 

 

Utformning 

Det finns enligt Bryman och Bell (2013) tre viktiga former av kvalitativa intervjuer: 

ostrukturerade, semistrukturerade och strukturerade intervjuer. Alvehus (2013) förklarar 

en ostrukturerad intervju som ett öppet samtal med övergripande samtalsämnen och 

utan direkta frågor, där intervjuarens medverkan främst består av uppmuntrande gester 

och fraser. Intervjupersonerna bestämmer därmed samtalsstrukturen och i vilken 

riktning intervjun styrs, vilket enligt Justesen och Mik-Meyer (2011) kan vara en fördel 

i explorativa studier där intervjuaren har liten förkunskap om det aktuella ämnet. Vi har 

i denna studie valt att utföra intervjuerna semistrukturerade, vilket enligt Fontana och 

Frey (2002) är passande för att tillåta intervjupersonerna reflektera över ett antal på 

förhand valda teman med inslag av öppna frågor där respondenterna ges möjlighet att ta 

upp egna reflektioner. I en semistrukturerad intervju använder sig intervjuaren enligt 

Justesen och Mik-Meyer (2011) av ett förberett frågeformulär med ett antal teman och 

huvudfrågor som är centrala i intervjun. Inför intervjun delgavs respondenterna vilka 

teman som intervjun skulle behandla via mail (se bilaga A). Studiens intervjuguide (se 

bilaga B) inkluderar tre teman vilka inledningsvis innefattar en allmän del om 

intervjupersonen och dennes utbildnings- och arbetsbakgrund för att sedan övergå till 

mer direkta och specifika frågor om organisering, styrning och mångfald. Vidare är 

intervjuarens uppmärksamhet på respondenten viktig vid den semistrukturerade 

intervjun för att möjliggöra relevanta följdfrågor och uppmärksamma intressanta 

avvikelser från frågeformuläret (Alvehus 2013; Justesen & Mik-Meyer 2011), varav vi 

under de genomförda intervjuerna noga uppmärksammade respondenternas svar för att 

vidare utveckla frågor och ge följdfrågor. En strukturerad intervju innebär enligt 

Justesen och Mik-Meyer (2011) att intervjuaren har skapat en intervjuguide med exakta 

frågor med bestämd ordningsföljd för att helt styra samtalet. Från det realistiska 

perspektivet kan enligt författarna en strukturerad intervju vara att föredra då denna 

minskar intervjuarens påverkan på intervjupersonerna, vilket skapar en större 

generaliserbarhet och reliabilitet. Oberoende av intervjuns struktur är det bra att 

inkludera upplysningar om intervjupersonernas bakgrund i förhållande till 

undersökningens syfte. Därmed har respondenternas tidigare arbetslivserfarenhet, antal 

verksamma år inom sektorn samt ytterligare bakgrundsinformation gällande utbildning 



 

 14 

och arbete ansetts vara viktig information för att erhålla förståelse för deras 

beskrivningar av och arbete med mångfald (jfr. Justesen & Mik-Meyer 2011). 

Bryman och Bell (2013) poängterar vikten av att inte ställa ledande frågor, vilket vi 

försökt undvika i största möjliga utsträckning. Situationer har dock uppstått där 

intervjufrågor behövde förklaras med hjälp av exemplifieringar för att ge respondenten 

förståelse för intervjufrågan. Bryman och Bell (2013) menar även att frågorna och 

samtalet bör föras på ett situationsanpassat språk varav begrepp och fackspråk, vilka 

kan uppfattas som svårförståeliga av intervjupersonerna, har undvikits. När en studie 

behandlar ett ämne som kan anses vara känsligt är det enligt Trost (2010) viktigt att 

intervjuaren inte påvisar ämnets känsliga karaktär för respondenten eftersom denne ej 

bör påverkas, varken på förhand eller under intervjutillfället. Ämnet som studien 

behandlar kan uppfattas som känsligt varav det varit viktigt att intervjufrågorna inte 

präglats av våra personliga värderingar, vilket enligt Hellmark (1997) kan leda till att 

respondenterna känner ett behov av att försvara sig eller bli mindre öppen i sina svar. 

 

Genomförande 

För att få studiens intervjupersoner att känna sig avslappnade och bekväma under 

intervjutillfället genomfördes samtliga intervjuer på deras respektive arbetsplatser och 

därmed i intervjupersonernas naturliga miljö (jfr. Jacobsen 2002). Vi valde att 

genomföra samtliga intervjuer via fysiska möten eftersom det enligt Jacobsen (2002) är 

lättare för personer att diskutera känsliga ämnen vid den personliga kontakt som uppstår 

i det fysiska mötet. En nackdel med att utföra intervjuer i intervjupersonernas naturliga 

kontext är enligt Jacobsen (2002) att det kan förekomma störningsmoment. Under sex 

genomförda intervjuer uppstod avbrott under fem tillfällen då tre respondenters 

telefoner ringde samt att det knackade på dörren till två respondenters kontor, varav en 

valde att svara i telefonen och en valde att öppna dörren. Samtliga avbrott var dock 

kortfristiga och vi anser därmed att dessa situationer inte haft någon inverkan på 

samtalet med intervjupersonerna. Enligt Justesen och Mik-Meyer (2011) bör 

intervjuaren skapa liknande intervjukontexter för samtliga respondenter för att främja 

objektivitetsidealet, varav intervjuförfarandet haft samma upplägg för samtliga 

intervjupersoner. Justesen och Mik-Meyer (2011) hävdar att intervjuns första fas är 

viktig för intervjupersonens bekvämlighet, vilket enligt författarna kan göras genom att 

inledningsvis förklara undersökningens syfte och intervjuns uppbyggnad. Vi valde att 

inleda varje intervju med en kortare presentation av oss som intervjuade, studiens syfte 

och vilka olika teman intervjun skulle behandla. Inledningsvis i intervjun poängterade 

vi även att allt material från intervjun skulle behandlas konfidentiellt för att 

respondenten skulle känna sig trygg och våga delge information av sina upplevelser och 

erfarenheter utan restriktioner (jfr. Ejvegård 2003). Intervjuns andra fas är enligt 

Justesen och Mik-Meyer (2011) då de huvudsakliga intervjufrågorna tas upp där den 
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främsta datainsamlingen sker. Det är enligt Jacobsen (2002) viktigt att föra anteckningar 

under intervjun även om den spelas in för att använda det skrivna materialet som 

utgångspunkt för att vidare hitta viktiga partier i sin inspelning. Insamlandet av 

intervjumaterial har skett via inspelningsutrustning och anteckningar där intervjuarbetet 

delades upp till att en person ställde frågor medan den andra antecknade.  

Det kan vara problematiskt att spela in en intervju med utrustning då 

intervjupersonen kan reagera negativt på att intervjun sparas, vilket kan ge en 

hämmande effekt på personen som då inte pratar så fritt som önskat (Ejvegård 2003; 

Jacobsen 2002). Intervjupersonerna blev underrättade redan vid intervjuförfrågan om 

inspelning och anteckningar under intervjun med konfidentiell hantering, där de hade 

möjlighet att neka eller godkänna inspelningen. Samtliga påmindes under 

intervjutillfället om informationen de delgetts i mailkorrespondensen inför intervjun. 

Varje intervju avslutades med att respondenten tackades för sitt deltagande samt en 

förfrågan om deltagande vid eventuella frågor via mail eller telefon, vilket gick bra för 

samtliga respondenter. 

 

3.5.2 Övrigt material 

Det finns en variation i vilka källor som kan användas inom kvalitativ forskning, 

däribland olika typer av dokument, såsom officiella dokument från statliga myndigheter 

eller organisationer (Bryman & Bell 2013). De flesta studier som innefattar organisation 

och ledarskap använder förutom intervjuer även olika typer av dokument som en del av 

sitt empiriska material (Justesen & Mik-Meyer 2011). Enligt Silverman (2001) består 

dokument av data som har tillkommit utan forskning. Inom ramen för det realistiska 

perspektivet brukar dokument betraktas som källmaterial och är något som ska ge 

forskaren en inblick i hur vissa förhållanden är i verkligheten, oberoende av 

forskningsprocesser (Justesen & Mik-Meyer 2011). Eftersom studien utgår från det 

realistiska perspektivet har vi betraktat dokumentens innehåll som ett redskap till en 

insyn i hur verkligheten inom det studerade ämnet ser ut (jfr. Justesen & Mik-Meyer 

2011). Dokument finns enligt Bryman och Bell (2013) ofta tillgängliga för allmänheten 

och kan därmed möjliggöra analys och vara av relevans för företagsekonomisk 

forskning. De dokument som använts i studien är i form av rapporter från 

Socialstyrelsen och Diskrimineringsombudsmannen (DO), lagar från svensk 

författningssamlings lagrum (SFS) samt Socialstyrelsens allmänna råd och föreskrifter 

(SOSFS). Offentlighetsprincipen gör internt material från den offentliga sektorn 

lättillgängligt (Justesen & Mik-Meyer 2011).  
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3.5.3 Forskningsetiska principer 

Svensk forskningsetik diskuteras ofta med hänvisning till Vetenskapsrådets principer 

som är anpassade för samhällsvetenskaplig forskning (Ahrne & Svensson 2012). I 

Vetenskapsrådets principer beskrivs fyra krav vilka ska gälla för forskningsetiska 

principer inom svensk forskning samt individskyddskravet som ska innefatta samtliga 

intervjupersoner i studien: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

samt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 1990; Ahrne & Svensson 2012). 

Informationskravet innebär att all information som kan påverka den deltagandes vilja 

att medverka i studien på förhand måste meddelas till respondenten och att denne blir 

informerad om studiens syfte (Vetenskapsrådet 1990; Bryman & Bell 2013). Utöver 

syfte kan intervjuarens informationskrav till intervjupersonen även innefatta uppgifter 

om intervjupersonens roll i studien samt vilka villkor som gäller för respondenten 

(Vetenskapsrådet 1990). I denna studie skickades intervjuförfrågan ut till 

intervjupersonerna via mail (se bilaga A) varav de själva kunde ta ställning till deras 

intresse för deltagande. Med hänsyn till informationskravet var vi i mail noga med att 

informera varje deltagare om deras och deras respektive företags konfidentiella 

behandling i studien samt att delge studiens syfte för att informera respondenten om 

dennes roll i studien (jfr. Vetenskapsrådet 1990). Samtyckeskravet innebär att 

respondenten måste ge sitt samtycke till medverkan, om tid för intervjun passar samt 

om det finns särskilda villkor som ska gälla för deltagandet (Vetenskapsrådet 1990). 

Enligt Bryman och Bell (2013) ska även intervjupersonen vara underrättad om att 

deltagande är frivilligt och att denne har möjlighet att avbryta om så önskas. Inför 

samtliga intervjuer fick respondenterna information om den förväntade tidslängden på 

intervjun, att den spelas in och transkriberas. Under intervjutillfället informerades 

intervjupersonerna även om möjligheten till att avbryta intervjun. Respondenterna 

delgavs även vilka teman intervjufrågorna behandlar för att få dem att känna sig 

informerade inför vårt samtal. I enlighet med konfidentialitetskravet och de etiska 

principer som gäller för svensk forskning ska uppgifter om de personer som ingår i 

undersökningen behandlas med största möjliga konfidentialitet och risken för att 

individer, organisationer eller platser kan identifieras ska minimeras, såvida inte 

forskaren fått tillstånd till det (Bryman & Bell 2013). Det är även viktigt att överväga de 

följder som kan uppstå av studien för de medverkande personerna (Kvale & Brinkmann 

2014) varav vi ansåg konfidentiell behandling vara särskilt viktigt då studiens ämne kan 

tolkas som känsligt. Vid konfidentiell behandling av personuppgifter är det vanligt 

förekommande att pseudonymer används för att skydda individen, organisationen eller 

platsen (Bryman & Bell 2013) men som även ger läsaren utrymme att härleda 

uttalanden till olika intervjupersoner. I denna studie har intervjupersonerna och deras 

respektive företag benämnts med fiktiva namn. Nyttjandekravet innebär att uppgifter 

om enskilda personer som tillhandahålls för forskningsändamål inte får användas i 
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något annat syfte än vetenskapligt (Vetenskapsrådet 1990; Bryman & Bell 2013) varav 

uppgifter om studiens respondenter behandlats konfidentiellt under hela 

uppsatsprocessen. 

 

3.6 Analysmetod 

Kvalitativa undersökningar genererar enligt Bryman och Bell (2013) ofta en stor mängd 

datamaterial från fältanteckningar, intervjuutskrifter eller olika typer av dokument. 

Forskaren bör hantera denna variation av datamaterial på ett inledande plan under 

problemformuleringen och metodutformningen (Alvehus 2013). Dock måste även en 

grundlig tolkning av datamaterialet genomföras samt en analys, vilket kan göras genom 

ett antal analysmetoder av kvalitativ data (Bryman & Bell 2013). 

 

3.6.1 Intervjuer 

Analysering av datamaterial för kvalitativ metod innefattar enligt Alvehus (2013) 

vanligtvis tre processer: att sortera, reducera och argumentera för datamaterialet (jfr. 

Jacobsen 2002). I enlighet med det realistiska perspektivet har större vikt lagts på 

innehållet i intervjumaterialet som erhållits av respondenterna än hur de uttryckt sig 

(Justesen & Mik-Meyer 2011). 

I processens inledande fas, sortering, genomgår forskaren ofta en tematisk analys där 

denne först skapar en förtrogenhet med datamaterialet genom att läsa igenom det ett 

flertal gånger för att sedan sortera och tematisera det i olika kategorier (Alvehus 2013; 

Bryman & Bell 2013). Den empiriska presentationen är ofta rik på detaljer och 

variationer och sker utifrån teman (Nyhlén 2005; Jacobsen 2002). Den slutgiltiga 

sorteringen och tematiseringen av datamaterialet bör dock inte göras på ett för tidigt 

stadium utan stegvis för studiens syfte, där forskaren vrider och vänder på materialet 

(Alvehus 2013). Vidare genomgår materialet vanligtvis en kategorisering, där forskaren 

kategoriserar olika intervjuuttalanden (Kvale & Brinkmann 2014). Vi upplevde att 

tematisering och kategorisering av materialet underlättade jämförelsen av uttalanden 

från olika chefer vilket gav en överskådlig bild av materialet. Vidare genomgår 

vanligtvis datamaterialet en reducering med syftet att förse läsaren med förenklingar av 

informationen eftersom allt material omöjligt kan presenteras i studien (Alvehus 2013; 

Jacobsen 2002). Delar av empiri komprimeras ofta i studier där vissa intervjuuttalanden 

som är centrala för analysen beskrivs mer detaljerat och andra mer övergripande 

(Nyhlén 2005; Alvehus 2013). Det empiriska materialet reducerades först när samtliga 

intervjuer var transkriberade för att först skapa en bättre överblick av materialet. Urvalet 

till den empiriska presentationen har påverkats av studiens forskningsfrågor och syfte, 

dock har det varit viktigt att det empiriska materialet kommer till uttryck i studien på ett 
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rättvisande sätt (jfr. Alvehus 2013). Slutligen blir analysen en del av studiens 

argumentation, vilket är det sista steget vid analysering av datamaterialet (Alvehus 

2013; Jacobsen 2002). För argumentationen av datamaterialet har det språkliga 

innehållet i den empiriska delen matchats med den teoretiska, vilket möjliggjordes med 

det realistiska perspektivet som utgångspunkt (jfr. Alvehus 2013). 

 

3.6.2 Övrigt material 

Enligt Bryman och Bell (2013) är det vanligt att forskare kompletterar studier med olika 

typer av data för en fullgod analys, varav vi använt oss av dokumentation i form av 

rapporter från Socialstyrelsen och Diskrimineringsombudsmannen (DO), lagar från 

Svensk författningssamlings (SFS) lagrum samt Socialstyrelsens allmänna råd och 

föreskrifter (SOSFS). Vid analys av ett dokument inom ramen för det realistiska 

perspektivet beaktas innehållet som verklighetstroget under förutsättning att dokumentet 

har hög tillförlitlighet och representativitet (Justesen & Mik-Meyer 2011). För att 

underlätta analysen av materialet användes tematisering och kategorisering även på 

övrigt material där de relevanta delarna lyfts fram som en del i tematiserings- och 

kategoriseringsprocessen (jfr. Bryman & Bell 2013). 

 

3.7 Kvalitetsaspekter 

Oberoende av vilken design eller vetenskapligt förhållningssätt en studie följer finns det 

enligt Justesen och Mik-Meyer (2011) ett antal allmänna kvalitetskriterier vid en 

kvalitetsbedömning där de två främst erkända kvalitetskriterierna är koherens och 

konsistens. Dock diskuterar även Justesen och Mik-Meyer (2011) begreppen reliabilitet 

och validitet såsom ett antal andra författare (Eriksson & Wiedersheim-Paul 2011; 

Bryman & Bell 2013; Alvehus 2013; Kvale & Brinkmann 2014).   

Koherens innebär att en studie ska ha en röd tråd för att undersökningens olika delar 

ska stämma överens på ett logiskt sätt. Vidare innebär koherens att en undersökning bör 

ha en problemformulering i relation till metodval och teori (Justesen & Mik-Meyer 

2011). Konsistens bygger vidare på kvalitetskriteriet koherens men innebär att 

undersökningens begrepp, metoder och teorier ska användas på likartade sätt genom 

hela undersökningen (Justesen & Mik-Meyer 2011). För ett erhålla koherens och 

konsistens har vi varit noggranna med att på ett enhetligt sätt bedriva studien avseende 

metod- och teorival samt begreppsanvändning. Det är viktigt att forskaren aldrig 

motsäger sig själv vid val av metod eller vetenskapligt förhållningssätt, varav det är 

viktigt att ständigt motivera sina val i texten (Justesen & Mik-Meyer 2011). Vi har 

därmed varit konsekventa i samtliga av våra metod- och teorival samt tydliggjort och 

motiverat dessa val för att erhålla en enhetlig studie. Validiteten av en studie ifrågasätter 
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om resultatet är relevant för frågeställningen och om studien mäter rätt saker (Alvehus 

2013; Kvale & Brinkmann 2014). Resultatets validitet inbegriper att studien utförts i 

enlighet med gällande regelverk samt att studiens resultat förmedlas till 

intervjupersonerna som varit föremål för eller på annat sätt ingått i undersökningen 

(Bryman & Bell 2013). För att styrka validiteten har samtliga respondenter blivit 

erbjudna att ta del av studiens resultat, vilket tre chefer visat intresse för. Den slutgiltiga 

studien har enligt önskemål därmed delgivits dessa respondenter. I övrigt utgår texter, 

källhänvisningar och material ifrån rådande praxis och regelverk för skrivande av 

vetenskapliga texter. Respondentvalideringen åsyftar att bekräfta en korrekt beskrivning 

av forskarens empiriska material samt att resultaten stämmer överens med 

respondenternas erfarenheter och uppfattningar (Bryman & Bell 2013; Kvale & 

Brinkmann 2014). Reliabiliteten utgår från att forskaren har ett granskande och kritiskt 

synsätt och att andra forskare ska kunna erhålla samma slutsats eller resultat om de 

upprepar undersökningen med samma metod (Justesen & Mik-Meyer 2011; Alvehus 

2013). Enligt Eriksson och Wiedersheim-Paul (2011) har en studie reliabilitet förutsatt 

att resultaten inte är beroende av för specifika undersökningsenheter eller undersökaren 

själv, samt att en fullständig redogörelse av forskningsprocessens faser skapas (jfr. 

Bryman & Bell 2013). Eftersom studiens resultat visar både likheter och olikheter kan 

det konstateras att dessa resultat kan ha påverkats av de specifika intervjupersonerna. Vi 

har dock försökt minimera dessa effekter genom ett likartat genomförande av 

semistrukturerade intervjuer där intervjusamtalen har kunnat föras i samma riktning. 

Vidare är studiens genomförande och tillvägagångssätt beskrivet för att möjliggöra 

replikering av studien samt öka studiens reliabilitet. 

 

3.8 Metodkritik 

Tillförlitligheten av de använda källorna ska diskuteras inte minst när intervjuer 

använts, dock bör även tryckt material bedömas ur objektivitetssynpunkt (Ejvegård 

2003). Jacobsen (2002) hävdar att kvalitativa studier ofta kan ge upphov till avsaknad 

av källor som tillgodoser forskaren med riktig information. Även om källorna är riktiga 

betyder inte det nödvändigtvis att informationen som de lämnar är den riktiga, varmed 

kritik bör riktas till källans förmåga att ge riktig information om fenomenet som 

studeras (Jacobsen 2002). 
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3.8.1 Intervjukritik 

Kritik har riktats mot kvalitativa intervjuer som forskningsmetod (Kvale & Brinkmann 

2014). En intervju kan enligt kritikerna endast vara subjektiv och aldrig objektiv samt 

att tillförlitliga resultat är svåra att erhålla om ledande frågor ställs under intervjun 

(Kvale & Brinkmann 2014). 

Forskaren kan under intervjutillfället påträffa ett fenomen som i intervjusammanhang 

kallas för intervjueffekten (Jacobsen 2002). Intervjueffekten innebär att 

intervjupersonen och intervjuaren påverkar varandra genom respektive parts inställning 

och engagemang, användning av kroppsspråk, röstens tonläge eller klädsel (Jacobsen 

2002). De genomförda intervjuerna har tillämpat semi-strukturerad utformning, varmed 

intervjueffekten kan ha reducerats något då Justesen och Mik-Meyer (2011) hävdar att 

intervjueffekten reduceras ju mer strukturerad utformningen av intervjun är. 

   Intervjuerna för denna studie har gjorts med verksamhetschefer vilka kan klassificeras 

som primärkällor eftersom informationen kommer från deras egna upplevelser och 

erfarenheter (jfr. Jacobsen 2002). Primärkällor är enligt Jacobsen (2002) och Ejvegård 

(2003) att föredra vid en kvalitativ studie. För att säkerställa korrekt tolkning av 

intervjupersonernas svar, verifierades dessa kontinuerligt med följdfrågor för att 

säkerställa en högre tillförlitlighet och kvalitet för intervjun (jfr. Kvale & Brinkmann 

2014). 

 

3.8.2 Kritik övrigt material 

Dokumentundersökningar består av information som har samlats in av andra än vi 

själva, vilket enligt Jacobsen (2002) klassificeras som sekundärdata. Det kan dock bli 

problematiskt i vilken utsträckning forskaren kan lita på sekundärkällor eller 

dokumentundersökningar av olika slag (Jacobsen 2002; Ejvegård 2003). Institutionella 

källor ska utvärderas efter hur trovärdig själva institutionen är och om denna kan ha ett 

egenintresse av att förvanska information (Jacobsen 2002). Socialstyrelsens rapporter 

har i denna studie betraktats som trovärdiga källor eftersom de är en statlig myndighet 

under Socialdepartementet där uppdrag ges av regering och riksdag (Socialstyrelsen 

2015). Hänvisar en studie till en svensk grundlag ska primärkällan citeras i studien 

(Ejvegård 2003), varmed denna studie har hänvisat till svenska grundlagar hämtade från 

primärkällan Svensk författningssamlings (SFS) lagrum (Regeringen 2013). 
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4 Teoretisk referensram 

 
 

Följande kapitel tar upp grundläggande teorier inom personalstyrning och Human 

Resource Management, mångfald-, kultur- och etnicitetsbegreppens definitioner och 

innebörd samt stereotypisering av invandrare. Vidare avser kapitlet underlätta läsarens 

förståelse för senare analys och slutsatser. 

 

 

Figur 1 illustrerar utformningen av studiens teoretiska referensram gällande 

personalstyrning, vilken fokuserar på Merchant och Van der Stedes (2012) tre utvalda 

personalstyrningsverktyg: rekrytering, arbetsutformning samt träning och utbildning. 

Därefter behandlas mångfald i relation till dessa styrningsverktyg för att skapa en bild 

av hur verktygen påverkar mångfalden på arbetsplatsen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Egen illustration över den teoretiska referensramens utformning. Den teoretiska 

referensramen utgår från de tre utvalda styrningsverktygen och deras respektive interaktion med 

mångfald. 
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4.1 Personalstyrning och Human Resource Management 

Enligt Merchant och Van der Stede (2012) är styrning av organisationer en kritisk del 

av det operationella och strategiska arbetet, varav vi finner det relevant att inkludera 

teorier inom området för att studera verksamhetschefers ledningsarbete. Målet med ett 

styrsystem är att implementera organisationens strategi genom att uppmuntra, 

möjliggöra och ibland även tvinga de anställda att agera för organisationens bästa 

(Anthony, Govindarajan, Hartmann, Kraus & Nilsson 2014). Författarna hävdar att 

styrning är den process där högre chefer påverkar lägre chefer eller personal att arbeta i 

enlighet med organisationens mål och skapa ett målkongruent beteende. 

Personalstyrningens syfte är att klargöra organisationens förväntningar på sina 

anställda, säkerställa att personalen är kapabel att utföra sina uppgifter med de 

tillhandagivna resurserna samt öka sannolikheten för att de anställda motiveras att 

prestera bra på arbetsplatsen (Merchant & Van der Stede 2012). Möjligheten att påverka 

personalen är kritisk eftersom de fungerar som verkställande organ för aktiviteter i 

organisationen och behovet att styra personalens beteende uppstår då anställda inte 

alltid arbetar på det sätt som är bäst för organisationen (Merchant & Van der Stede 

2012). Orsaker till att oönskade beteenden uppstår kategoriseras av Merchant och Van 

der Stede (2012) i tre kategorier: brist på ledarskap, motivationsproblem samt 

personliga begränsningar. För att skapa ett styrningssystem är det viktigt att veta exakt 

vilka delar av organisationen som chefen har möjlighet att påverka och vem som 

påverkar vad (Berry, Broadbent & Otley 2005). 

Brist på ledarskap kan leda till att personalen arbetar på ett oönskat sätt på grund av 

att organisationen inte lyckats kommunicera ut till sina anställda de önskvärda mål som 

eftersträvas eller hur arbetet för att nå dessa mål ska verkställas (Merchant & Van der 

Stede 2012). Personalens möjlighet att agera på rätt sätt beror enligt författarna till stor 

del på deras kunskap om organisationens förväntningar. Motivationsproblem kan uppstå 

när organisationens mål inte stämmer överens med individens mål (Merchant & Van der 

Stede 2012). Ett resultat kan enligt författarna bli att den enskildes självintresse skapar 

bristande motivation som leder till en sämre prestation än organisationen förväntat sig. 

Vid denna typ av problem föreligger enligt författarna risk att den anställde främst 

agerar utifrån sin personliga vinning eller att denne slösar med tid och resurser, vilket 

kan bli en dyr företeelse för organisationen. Personliga begränsningar innebär att en 

anställd med hög motivation och full förståelse för organisationens förväntningar kan få 

svårigheter att utföra sina arbetsuppgifter på grund av sådana begränsningar som hindrar 

personen från att verkställa en arbetsuppgift på ett tillfredsställande sätt (Merchant & 

Van der Stede 2012). För att undvika denna typ av problem finns olika 

styrningsområden där olika typer av aktiviteter, restriktioner och påverkande handlingar 

ska minimera risken för att de anställda utför sitt arbete på ett oönskat sätt (Legge 

2005). 
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För att utöva personalstyrning kan chefer använda sig av tre styrningsverktyg vilka 

innefattar rekrytering, träning och utbildning samt arbetsutformning och nödvändiga 

resurser (Merchant & Van der Stede 2012). Human Resource Management (HRM) är 

enligt Legge (2005) en del i personalstyrning och Winterton (2007) menar att 

organisationer kan utöva HRM genom att förse arbetsgruppen med kontinuerlig träning 

och utbildning för att möjliggöra kompetensutveckling. Enligt Legge (2005) kan chefers 

roll skilja sig åt mellan personalstyrning och HRM. Chefers roll inom personalstyrning 

fokuseras på ledning och styrning av underordnad personal samt arbetsfördelning i 

arbetsgrupper medan HRM fokuserar på arbetsgruppens och personalens utveckling, 

samarbete i arbetsgrupper samt arbetsmiljö och organisationskultur (Legge 2005). 

Detta avsnitt behandlar både chefers personalstyrning såsom rekrytering, 

arbetsutformning samt utbildning och träning av personal, där det sistnämnda även är en 

form av HRM-arbete. Dessa tre styrningsverktyg anses vara relevanta för studiens syfte 

och förklaras nedan mer utförligt. Studien avser dock inte skilja på chefernas 

personalstyrning och HRM-arbete och därmed kommer personalstyrning 

fortsättningsvis att användas i studien som en övergripande term för de två begreppen, 

vilken inkluderar chefernas HRM-arbete i form av utbildning och träning av personal. 

 

4.1.1 Rekrytering 

Rekrytering är ett styrningsverktyg som syftar till organisationens möjlighet att välja ut 

vilka egenskaper och erfarenheter de anställda bör besitta för att möjliggöra 

organisationens måluppfyllnad, något som implementeras genom noggranna 

rekryteringsval såsom grundliga bakgrundskontroller och urvalsprocesser (Merchant & 

Van der Stede 2012). Rekrytering innebär dels anställning av ny personal och dels 

internrekrytering såsom omplaceringar eller befordran av existerande personal (Flach 

2006). Rekryteringens betydelse inom personalstyrning belyser Sveiby (1995) genom 

att beskriva anställningar och rekryteringar som några av de viktigaste 

investeringsbeslut ett företag kan göra. Prien (1992) beskriver rekryteringsprocesser 

genom fyra generella faser vilka startar med en arbetsanalys, där företaget undersöker 

tjänsten som ska tillsättas och därigenom får en överblick över de krav den framtida 

anställde bör uppfylla. Kraven kan bestå av dels “önskvärda krav” för de egenskaper 

och erfarenheter som företaget föredrar att finna hos de sökande, dels “måste-krav” 

vilka aspiranterna är tvungna att uppfylla för att utföra arbetet (Prien 1992). När 

rollbeskrivning och kompetensprofil är klarlagt påbörjas en sökfas, i vilken företag på 

olika sätt försöker få ut information genom olika kanaler för att få kontakt med personer 

vilka kan fylla kraven och har ett intresse av att söka den aktuella tjänsten (Prien 1992). 

Flach (2006) menar att intern rekrytering företrädesvis bör användas vid planering av 

personalbehov eftersom det kan öka personalens moral och engagemang som ett resultat 
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av bättre karriärsmöjligheter inom organisationen. När ansökningar är inkomna initieras 

en urvalsfas där jämförelser mellan kandidaternas egenskaper görs och en djupare 

kontakt skapas mellan arbetsgivare och de kandidater som ansetts möta kraven bäst 

(Prien 1992). Flach (2006) beskriver denna fas som mycket känslig, där kvaliteten av 

analysen till stor del beror på lämpligheten i de bedömningsmetoder som används.  

Goda språkkunskaper i svenska är enligt Lill (2007) idag en förutsättning vid många 

tjänstetillsättningar i arbetslivet. Det har inom äldreomsorgen rekryterats personer med 

invandrarbakgrund under de senaste åren på grund av behov av olika språkkunskaper då 

antalet brukare med invandrarbakgrund ökar (Lill 2007). 

 

4.1.2 Arbetsutformning 

Chefer kan inom personalstyrning även använda sig av utformning av tjänster och 

arbetsuppgifter. Enligt Merchant och Van der Stede (2012) innebär arbetsutformning att 

personal och arbetsuppgifter matchas så varje person tilldelas de uppgifter den har bäst 

kompetens för och störst möjlighet att utföra. Personalens motivation och engagemang 

för arbetet är beroende av ledningens handlande och till vilken grad arbetsuppgifterna 

har anpassats efter individen (Flach 2006). Personalens förutsättningar att utföra 

arbetsuppgifter påverkas tillika av vilka resurser den anställde kan tillgå i form av 

information, tid och fysiska resurser såsom kläder, verktyg, beslutshjälp eller liknande 

(Merchant & Van der Stede 2012). I denna studie är personalens arbetsklädsel en 

central aspekt i chefernas mångfaldsarbete.  

Lill (2007) beskriver nyckeln i mötet mellan vårdgivare och brukare som 

kommunikationen, såväl den verbala som den kroppsliga. En omsorgsrelation kan enligt 

författaren därför stärkas genom språkmatchning, där vårdgivarens arbetsuppgifter 

anpassas till brukare som talar samma språk. 

 

4.1.3 Träning och utbildning 

Träning och utbildning av personal fungerar enligt Merchant och Van der Stede (2012) 

kompetenshöjande och gör de anställda mer motiverade och informerade om vad som 

förväntas av dem (jfr. Winterton 2007). Träning och utbildning är enligt Winterton 

(2007) en förutsättning för HRM-arbete inom organisationer och Merchant och Van der 

Stede (2012) menar att träning av personal ökar sannolikheten för att personalen gör ett 

bra jobb. Flach (2006:132) definierar kompetens som “personens förmåga att fullgöra 

en uppgift i ett givet sammanhang”. 

På grund av organisationers personalomsättning skapas ständigt behov för träning 

och utbildning då nya personer regelbundet träder in i organisationen (Flach 2006). 

Författaren menar att det vid hög personalomsättning krävs rutinutformade utbildnings- 

och introduktionssystem gällande arbetsuppgifter för att undvika resursslöseri. Företag 
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och organisationer kan även erbjuda kurser och träningstillfällen till sina anställda i 

syfte att effektivisera arbetsprestationer och bibehålla en kompetensnivå motsvarande 

arbetskraven (Flach 2006). Utbildning och träning är till stor del informell genom att 

erfaren personal anammar ett slags mentorskap för mindre erfaren personal på 

arbetsplatsen (Merchant & Van der Stede 2012). 

Enligt Lill (2007) leder utbildningar av omsorgspersonal inom olika kulturer eller 

etniciteter endast till att etnifierade föreställningar reproduceras om ”de andra”. Således 

menar författaren att ökad kunskap om etnicitet är nödvändigt för att etnicitet ska 

betraktas som något som har lika mycket med ”oss” att göra som med ”dom”. 

 

4.2 Målmekanismer 

Från den tidigare diskussionen gällande personalstyrning följer vidare en förklaring om 

mål och målens betydelse i organisationer. Målsättning i organisationer innefattar 

vanligtvis ett företags övergripande mål, finansiella lönsamhet och tillväxt (Merchant & 

Van der Stede 2012). Anthony m.fl. (2014) belyser det faktum att ekonomisk framgång 

ej bör fungera som ett enskilt mål för företag utan att målsättningar även bör upprättas 

för verksamhetens etiska aspekter, vilka kan innefatta aspekter såsom vilken 

miljöpåverkan eller arbetsmiljö företaget ska ha. Graden av måluppfyllelse är vanligast 

att mäta i kvantifierade termer då detta är enklare att följa upp (Merchant & Van der 

Stede 2012). Locke och Latham (1990) menar att mål ger människor energi och 

motivation att utföra uppgifter trots de svårigheter och krav som prestationen kräver. 

Författarna hävdar även att mål motiverar människor att hålla fast vid aktiviteter en 

längre tid och att de riktar människors fokus mot relevanta aktiviteter och beteenden. 

Utformning av tydliga mål minskar även osäkerheten kring vad som är en bra prestation 

eller inte, något som skapar ett större självförtroende för den anställde (Locke & 

Latham 1990). Merchant och Van der Stede (2012) menar att utformning av mål är en 

föreskrift för att designa ett styrsystem då målsättningen ger en bild av vilket beteende 

som är önskvärt hos de anställde. Sätts mål för högt eller bortom rimlighet för vad en 

person kan klara av kan de verka i motverkande syfte, då personen uppfattar målen som 

ouppnåeliga (Merchant & Van der Stede 2012).  

Schölin (2007) menar att målbilder gällande etnisk mångfald ofta avspeglas 

statistiskt, beräknat efter antalet personer med invandrarbakgrund på en arbetsplats, 

vilket gör att arbete gällande strukturer och normer lätt glöms bort. Även Falsafi (2004) 

hävdar att mångfald ofta presenteras kvantitativt med andel eller procentuellt antal 

kvinnor eller invandrare i en organisation. Även Pless och Maak (2004) diskuterar 

vikten av att arbeta med underliggande tankesätt och normer i mångfaldsarbetet och att 

målsättningar ej bör fokusera på nummer eller antal utan på att skapa en medvetenhet 

och förståelse. Synen på mångfald som ett arbete för ökad rättvisa och inte som ett 
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arbete för ökad kompetens inom företaget gör att de organisatoriska fördelarna med 

mångfald förbises (Falsafi 2004). 

 

4.3 Mångfald 

För att vidare förse läsaren med en djupare förståelse om begreppet mångfald och 

underlätta analys av det empiriska materialet förklaras nedan vilken innebörd mångfald 

tillskrivs inom organisationer och hur arbete kring detta kan organiseras. 

Inom biologin har mångfald sedan länge inneburit en variation av arter i ekosystemet 

och deras samverkan inom ett kretslopp (Falsafi 2004). Idag används begreppet dock 

ofta enligt författaren för att beskriva etniska olikheter bland människor, detta trots att 

begreppet har en bredare betydelse och kan diskuteras ur ett flertal olika perspektiv. De 

los Reyes (2001) menar att själva begreppet mångfald i en mänsklig kontext är diffust, 

svårdefinierat och att ytterligare diskussioner behövs rörande begreppet för att förstå 

dess mening. Begreppet härrör inte bara från skillnader i etnicitet eller ursprung utan 

även från skillnader i kön, religion, nationalitet och språk (Kossek & Lobel 1996). 

Enligt Falsalfi (2004) är fokuseringen på invandrare inom mångfaldsdebatten 

problematisk för begreppets innebörd, då fokuseringen felaktigt härrör invandrare till 

mångfald. Utifrån ett samhällsperspektiv handlar mångfald enligt Widell och Mlekov 

(2013) om hur samhället och arbetsmarknaden ser ut och hur dessa ska organiseras för 

att skapa jämlikhet och rättvisa. Det ligger i samhällets intresse att arbetsmarknaden ska 

stå till allas lika förfogande varav mångfald är ett centralt mål för integrationspolitiken, 

vilken syftar till att samexistens mellan etniska och kulturella olikheter främjas (Widell 

och Mlekov 2013; Falsafi 2004).  

Från ett organisationsperspektiv blir mångfald en fråga om affärsstrategier och 

arbetsgrupper och vilken påverkan faktorer såsom ålder, kön, etnicitet, funktionshinder 

och religion har på arbetsplatsen (Widell och Mlekov 2013). Pless och Maak (2004) 

menar att effekterna av mångfald kan ge företag komparativa fördelar genom mer 

innovativa och kreativa medarbetare. Mångfaldsbegreppet har fått en allt mer central 

roll i Sverige under de senaste decennierna och innebörden har blivit en vision vars 

fördelar har blivit något företag avser att sträva efter (De los Reyes 2001). Falsafi 

(2004) menar dock att både mångfaldens negativa och positiva sidor måste diskuteras 

och erkännas för att de verkliga effekterna av en större mångfald på arbetsplatsen ska 

synliggöras. 

Loden och Rosener (1991) beskriver mångfald genom fyra dimensioner, den interna, 

externa samt den organisatoriska dimensionen, vilka illustreras i mångfaldshjulet (se 

bilaga C). I centrum av hjulet återfinns enligt författarna personlighet, vilken innefattar 

samtliga av personens individuella aspekter såsom känslor, attityder eller 

beteendemönster. Personligheten omges av den interna dimensionen av mångfald, 



 

 27 

vilken innefattar egenskaper hos personen som kan ändras men som ofta är 

svårföränderliga såsom ålder, etnicitet eller fysisk förmåga (Loden & Rosener 1991). 

Dessa typer av egenskaper fungerar som kategorier i vilka människor med samma typer 

av interna egenskaper får gemensamma karaktärsdrag tillskrivna sig baserat på 

kategorin (Loden & Rosener 1991). Den externa dimensionen berör enligt författarna de 

egenskaper eller erfarenheter en människa besitter men ofta har större möjlighet att 

förändra såsom utbildningsnivå, språk, civilstånd eller religion. Den organisatoriska 

dimensionen fokuserar på människans arbetsmiljö och innehåller attribut såsom 

arbetsplats, arbetsfält samt hur länge en person stannat vid en institution eller 

organisation. Loden och Roseners (1991) olika aspekter representerar egenskaper eller 

områden som kan variera mellan människor och ofta blir vissa egenskaper viktigare än 

andra i ett företags mångfaldsarbete. Ett chefsarbete som på ett framgångsrikt sätt 

nyttjar de skillnader som existerar mellan människor inom de olika faktorerna har 

potential att skapa nya perspektiv, idéer och synsätt inom organisationen (Loden & 

Rosener 1991). Ett arbete som misslyckas med detta kan enligt författarna istället leda 

till missförstånd och konflikter bland personalgrupper. 

 

4.3.1 Mångfaldsstyrning 

Diskussionen gällande mångfaldsbegreppet och dess innebörd leder oss in på hur 

organisationer arbetar med mångfald och vilka effekter det kan få på arbetet, vilket 

benämns som Diversity Management (Schölin 2007). I studien kommer det dock 

fortsättningsvis benämnas som mångfaldsstyrning. Grunden till begreppet myntades 

1965 i USA då den amerikanske presidenten Johnson uppmärksammade ojämlikheter 

på den amerikanska arbetsmarknaden, vilket skulle lösas genom kvotering av 

minoritetsgrupper in i amerikanska arbetsorganisationer (Schölin 2007). Följaktligen 

blev kvoteringen, även kallad särbehandlingsprogram, omstridda där majoritetsgruppen 

på arbetsmarknaden hävdade att kvoteringen ledde till en omvänd diskriminering och 

vissa minoritetsgrupper hävdade att de inte ville bli rekryterade in i arbetsorganisationer 

endast på grund av deras ursprung (Schölin 2007). Efter att en rapport utgavs 1987 av 

Hudsoninstitutet, vilken menade att andelen av majoritetsbefolkningen som utgjorde 

den totala nyrekryteringen i arbetsorganisationer skulle sjunka, skapades diskussioner i 

näringslivet, varpå begreppet Diversity Management bildades som en potentiell lösning 

på problemet (Schölin 2007).  

Chen (2011) menar att mångfaldsstyrning är ett resultat av att länder blir allt mer 

mångkulturella och globaliserade, vilket följs av att chefer ställs inför större utmaningar 

gällande mångfaldsrelaterade frågor i sitt arbete. Mångfaldsstyrning handlar om 

ledningsarbetet kring den ökade mångfalden i dagens organisationer och samhälle och 
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efter att begreppet började ta form 1965 har det genomgått olika utvecklingsfaser (Flood 

& Romm 1996; Schölin 2007). 

Ett grundläggande antagande i ekonomiska mångfaldsmodeller är enligt Myers 

(2011) att mångfald både genererar kostnader och fördelar på arbetsplatsen. Alesina och 

La Ferrara (2005) belyser avvägningen mellan dessa och menar att nyttan med etnisk 

mångfald överstiger kostnaderna i multietniska miljöer. Kostnaden av etnisk mångfald 

inkluderar enligt Alesina och La Ferrara (2005) konflikter och produktivitetsförluster, 

där etnisk mångfald kan öka risken för våld, större konflikter samt politisk oro i 

arbetsgruppen. En varierande etnisk mix i arbetsgruppen tar dock fram olika förmågor, 

erfarenheter och kulturer, vilka kan skapa positiva sidoeffekter såsom främjande av 

produktivitet, innovation och kreativitet (Alesina & La Ferrara 2005).  

I och med dagens demografiska förändringar så måste vårdorganisationer bli mer 

kulturellt kompetenta (Weech-Maldonando, Dreachslin, Dansky, De Souza & Gatto 

2002). Författarna menar att mångfaldsstyrningen är processen som ska leda en 

organisation fram till kulturell kompetens. Dreachslin (1999:427) har definierat 

mångfaldsstyrning i vårdsammanhang som ”att ansvara för de demografiska 

förändringarna i samhället samt att förändra sociala attityder bland både patienter och 

arbetsstyrkan” (egen översättning). Amerikansk forskning har funnit att relativt få 

vårdorganisationer har implementerat mångfaldsprogram trots att organisationerna anser 

att mångfaldsstyrning är ett viktigt ämne. Weech-Maldonando m.fl. (2002) skapade fyra 

steg som amerikanska sjukhus bör anta för att initiera en mångfaldsstyrning i sin 

arbetsstyrka:  

 

1. Etablera mångfaldsutbildningar för personalen.  

2. Skapa HRM-program med mål att öka rekrytering av minoriteter på alla nivåer. 

3. Använda strukturella mekanismer såsom en kvalitetskommitté som övervakar det 

etniska mångfaldsklimatet.  

4. Implementera kontrollsystem som belönar ledningen och chefer som når 

mångfaldsmål  

 

Chefer bör enligt Cox (1993) utforma verksamheten på ett sätt som möjliggör att varje 

medlem i arbetsgruppen kan prestera till dennes fulla potential. Det finns flera orsaker 

till varför organisationer måste ta hänsyn till mångfald, bland annat det faktum att 

samarbetet i etniskt olika grupper fungerar bättre än samarbetet i icke-etniska olika 

grupper (Heneman, Waldeck & Cushnie 1996; Cox 1993). Falsafi (2004) påpekar att 

mångfaldsarbetet på en arbetsplats kräver en granskning av de underliggande men 

uppenbara mekanismer som styr värderingar och att det krävs ett avståndstagande från 

systematisk kategorisering och nedvärdering av människor. Författaren menar att det 

krävs en ökad medvetenhet om hur de omtalade olikheterna kategoriseras, värderas och 
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sätts i en hierarki.  Nedan förklaras olika organisationstyper gällande mångfaldsarbete 

som existerar inom organisationer. 

 

4.3.2 Organisatorisk mångfald 

Det finns enligt Cox (1993) tre olika organisationstyper för mångfaldsutveckling: 

monokulturell, pluralistisk samt multikulturell organisation (jfr. Harvey & Allard 2002). 

I den monokulturella organisationen uppskattas och värdesätts homogenitet hos grupper 

och individer varav assimilering till majoriteten anses vara nödvändigt (Cox 1993). 

Harvey och Allard (2002) beskriver hur organisationen med denna mångfaldsstrategi 

uppmuntrar homogenitet och anpassning genom indirekta medel som regler och 

språkbruk. Det styrande skiktet inom den monokulturella organisationen består endast 

av representanter från majoritetsgruppen och existerar mångfald, återfinns den endast i 

de lägre skikten av organisationen (Cox 1993). Det som är nytt och annorlunda anses 

enligt författaren vara problematiskt och hotfullt, varav förutfattade meningar och 

stereotypifiering är vanligt förekommande inslag i samband med mångfald i 

organisationer. Den pluralistiska organisationen är ett steg ifrån den monokulturella i 

och med att ett mångfaldsarbete redan har påbörjats i den förstnämnda, vilket medför att 

den är mer heterogen där det finns utvecklade diskrimineringspolicys för att minska 

fördomar (Cox 1993). Fokus i den pluralistiska organisationen ligger enligt författaren 

på att öka förståelsen för den demografiska mångfalden i samhället, vilket dock sker 

utan att riktiga förändringar inträffat. Harvey och Allard (2002) betonar vid denna 

organisationstyp att olikheter får utrymme och att tolerans eftersträvas men att 

organisationen i grunden är densamma. Den pluralistiska organisationen har fortfarande 

utmärkande drag från majoritetens värderingar och normer och även i denna 

organisation är assimilering till majoriteten önskvärt (Cox 1993). Den multikulturella 

organisationen är författarens sista organisationstyp vilken kan betraktas som målbilden 

gällande organisatorisk mångfald, varav vi i studien ser till den multikulturella 

organisationen som målet inom organisationsutveckling. Grunden i den multikulturella 

organisationen och det som skiljer den från de två tidigare organisationstyperna är att 

olikheter betraktas som en tillgång, varav representation från olika grupper existerar i 

organisationens alla skikt och assimilering till normen inte längre är önskvärt (Cox 

1993). För att möta kraven om en multikulturell arbetsplats bör chefer därmed ha 

mångfald i beaktning vid beslutsfattandet (Heneman, Waldeck & Cushnie 1996). Med 

strategin för denna organisationstyp avser organisationen att anpassa sig och förändra 

kulturen för att återspegla den heterogena arbetsstyrkan (Harvey & Allard 2002). 

Organisationen tillvaratar kompetens och egenskaper hos varje enskild anställd, vilket 

möjliggörs av att den diskrimineringen som tidigare stoppat dem inte längre existerar 

(Cox 1993). De tre organisationstyperna illustreras i bilaga D. 
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4.4 Kultur 

Den tidigare diskussionen avseende hur mångfald hanteras i organisationer leder oss in 

på vad som uppfattas skilja personer åt från olika bakgrunder. Begreppet kultur 

definieras enligt Hofstede (1984) som sinnets kollektiva kategorisering, vilken särskiljer 

medlemmar i en grupp eller i ett samhälle från ett annat. Kultur handlar enligt Lill 

(2007) om delade gemenskaper och gemensamma betydelser och består enligt Hofstede 

(1984) av det tanke och beteendemönster som föräldrar överför till sina barn, lärare till 

sina elever, vänner till sina vänner eller ledare till sina följeslagare. Kultur reflekteras 

enligt författaren genom de kontexter eller den innebörd som människor relaterar till 

sina livsaspekter såsom livssyn, värderingar eller kollektiv tro. Ledarskap i ett samhälle 

begränsas således av dess kulturella kontexter, då det är omöjligt att koordinera och 

styra människors handlingar utan en djup förståelse för deras livssyn och värderingar 

(Hofstede 1984). Enligt Schneider och Barsoux (1997) är kultur den mest försummade 

faktorn inom styrning, vilket enligt författarna dels beror på svårigheten att erkänna 

förekomsten av kultur på arbetsplatser. Avsnittet ämnar förse läsaren med djupare 

förståelse för kultur och för att underlätta analys av det empiriska materialet förklaras 

nedan etnicitetsbegreppet, hur vi genom föreställningar ”gör” varandra och hur detta 

kan skapa stereotypiseringar av bland annat invandrare (jfr. Lill 2007).  

Hofstedes (1984) kulturella dimensioner visar på gemensamma mönster i länders 

kulturella system, vilka kan vara komplexa och svåra att beskriva i enkla termer (jfr. 

Schneider & Basoux 1997). Dimensionerna utgörs av maktdistans, 

osäkerhetsundvikande, individualism och kollektivism samt maskulinitet och 

femininitet (Schneider & Basoux 1997; Hofstede 1984). De los Reyes, Molina och 

Mulinary (2002) ställer sig dock kritiska till rangordning av människor med olika 

ursprung och etniska tillhörigheter på detta sätt, vilket enligt författarna skapar 

kategoriseringar av människor och en etnisk rangordning, vilket förklaras vidare i 

avsnitt 4.6: “Stereotypisering av invandrare”. Även Friedman och Antal (2005) 

diskuterar problematiken i Hofstedes forskning och menar att klassificering av individer 

och grupper i enstaka kulturer underlåter möjligheten för individer att tillhöra flera 

kulturer på samma gång. Författarna menar även att det finns nackdelar med att se en 

nationell kultur som ett helhetssystem för beteenden, där den direkta länken mellan 

kultur och beteende skapar en för simpel slutsats kring människors beteenden. För att 

underlätta analysering har dimensionerna individualism och kollektivism samt 

maktdistans valts ut för denna studie, vilka förklaras vidare nedan. 
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4.4.1 Individualism och kollektivism 

Dimensionen åsyftar vilken grad individer är integrerade i grupper och relaterar till 

människors “jag eller vi”-tänkande, samt till vilken grad människor i ett samhälle 

föredrar att ta hand om sig själva och sin familj (Hofstede 1984; Schnedier & Basoux 

1997). Individualism innebär enligt Hofstede (1984) att individen endast antas ta hand 

om sig själv och sin närmaste familj där det är viktigt att personen väljer sin egen väg 

och gör val baserade på sitt eget bästa. Kollektivism innebär att individen ser sig själv 

som en del av en större grupp där trygghet skapas genom att släktingar, klaner eller 

andra tillhörande grupper tar hand om varandra, varav lojalitet mot gruppen värderas 

högt (Hofstede 1984). I länder med hög kollektiv orientering värderas samarbete och 

samstämmighet i gruppen högre än individens insats och initiativ (Schneider & Basoux 

1997). 

 

4.4.2 Maktdistans 

Graden av maktdistans i en kultur reflekterar vilken grad människor i ett samhälle 

accepterar ojämlikt fördelad makt i institutioner och organisationer samt hur dessa 

samhällen formas och struktureras (Hofstede 1984; Schneider & Basoux 1997). Inom 

organisationer med hög maktdistans råder ofta hög hierarki, vilket bidrar till chefens 

auktoritet och de anställdas respekt för denna, medan det i samhällen och organisationer 

med låg maktdistans inte är önskvärt med hierarkisk ordning och status (Hofstede 1984; 

Schneider & Basoux 1997). Samhällen med hög grad av maktdistans lägger enligt 

författarna stor vikt vid respekt för den äldre människan, vilket återspeglar sig inom 

både organisationer och det sociala livet. I samhällen med hög grad av maktdistans 

tenderar människor att vilja se äldre ut än vad de är och de chockeras ofta av den 

bristande respekt för äldre människor som samhällen med låg grad av maktdistans har, 

vilka sällan tar äldre människor på allvar och ofta ger ålderdom negativa associationer 

(Hofstede 1984; Schneider & Basoux 1997). 

 

4.5 Etnicitet 

Forskning inom etnicitet har bedrivits sedan 1800-talets etnologiska forskning men har 

sedan 1960- och 1970-talen varit en egen analytisk kategori, dock har begreppet alltid 

burit på en något diffus innebörd (Puskás & Ålund 2013). Begreppet etnicitet är 

mångfacetterat med många olika möjliga tolkningar (Lill 2007). Flertalet 

etnicitetsforskare har dock kommit överens om att begreppet står i relation till kulturella 

eller sociala identifikationer som används i vardagliga, politiska eller akademiska 

sammanhang och främst berörs av faktorer som nation, religion, språk och kultur 

(Puskás & Ålund 2013; Lill 2007). 
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Lill (2007) menar att människor genom föreställningar, idéer, normer och 

värderingar skapar våra egna och varandras identiteter. Enligt Puskás och Ålund (2013) 

används etnicitet för att beskriva en grupp av människor med gemensamma kulturella 

faktorer såsom gemensamt ursprung, språk, normer, religion eller kulturella sedvänjor. 

Etnicitet ses därmed som en gruppkategori där gruppen präglas av delad kultur (Puskás 

& Ålund 2013). De los Reyes (2001) beskriver att användningen av etnicitet i 

språkbruket vanligtvis innebär att faktorer som tillhörighet, identitet, gemensam kultur, 

historia och traditioner skapar en grupptillhörighet och gör gruppen unik och olik andra.  

Etnicitet kan enligt Jenkins (1997) transfereras genom två processer av sociala 

aktörer: internt och externt. Interna aktörer definierar enligt författaren sin egen natur 

eller identitet med ”oss”, individuellt eller kollektivt, genom den interna processen och 

transfererar sin definition i sociala situationer. Processer i den externa definitionen sker 

från en omvänd riktning, ”dem”, vilket innebär att aktör A definierar aktör B i sociala 

situationer (Jenkins 1997). Om en aktör ska lyckas göra avtryck med sin externa 

definition i andra sociala aktörers liv krävs det enligt författaren att aktören har makt 

eller auktoritet. Vidare skapas identiteter genom mötet mellan den interna och externa 

processen, vilket kan ske individuellt eller kollektivt (Jenkins 1997). 

Etnicitet har enligt Lill (2007) blivit ett allt mer angeläget forskningsområde inom 

vård och omsorg i takt med en ökad invandring till Sverige. Lill (2007) menar att nya 

situationer ofta tenderar att skapa osäkerhet vilket leder till föreställningar om varandras 

identiteter och att etnicitetsbegreppet således uppfylls av en stor osäkerhet. Författaren 

menar vidare att etnicitet får olika betydelse beroende av situationen och platsen, där 

begreppet skapas i relationer mellan människor. Lill (2007) menar således att etnicitet 

”görs” genom handlingar som exemplifierar en skillnad gentemot vad som anses vara 

normalt, varav begreppet inom äldreomsorgen görs genom hur personalen pratar om 

etnicitet och förhåller sig gentemot varandra. Stereotypa föreställningar har enligt 

författaren en stor betydelse i hur personalen beskriver varandra som etniska.  

Hedberg och Petterson (2011) har studerat invandrade kvinnors företagande inom 

den svenska äldrevården och menar att etnicitet inom vården kan innebära att personer 

tillskrivs positiva egenskaper. Deras studie visar att invandrade kvinnor upplever sin 

etnicitet som en komparativ fördel inom vårdsektorn eftersom de menas ha positiva 

fördelar gentemot svenska vårdgivare. Även brukare beskrivs dela denna uppfattning 

om de invandrade kvinnornas kulturella fördelar inom vårdyrket (Hedberg & Pettersson 

2011). Författarna menar att fördelarna består i att kvinnor från andra kulturer än den 

svenska ser mer positivt på och har större respekt gentemot äldre personer. Författarna 

beskriver även en uppfattning om att invandrade kvinnor är mer kärleksfulla och 

omtänksamma, vilket ger dem fördelar gentemot svenskar inom vården. Därigenom ges 

invandrade kvinnor en profil som mer omhändertagande och deras etnicitet kan sägas 

vara en trygghet för att brukarna ska få en god vård (Hedberg & Pettersson 2011). 



 

 33 

 

4.6 Stereotypisering av invandrare 

Invandrare är föremål för vad som inom forskning och samhällsdebatter definieras i 

grupper och kategorier (Lill 2007). Invandrare har enligt Brune (2000) sedan 1970-talet 

beskrivits i media som avvikande från den svenska normen och ett slags “vi” och “dem” 

existerar där invandrare representerar “dem”, vilket enligt författaren innebär något 

exotiskt och icke-svenskt. Begreppet invandrare blir således problematiskt eftersom det 

inkluderar hundratusentals människor i en och samma kategori (Lill 2007). Synen på 

ett, ofta medialt beskrivet, perfekt svenskt samhälle leder till att det konstrueras drag 

och egenskaper som anses vara “typiskt svenska” och därmed finns även egenskaper 

som är “typiskt icke-svenska” (Brune 2000). Demografiska förändringar, fler kvinnor i 

arbetslivet och en ökad invandring från efterkrigstiden har lagt grunden till att personer 

med olika bakgrunder idag möts på arbetsplatser och i samband med dessa “nya” 

grupper på arbetsmarknaden har även en differentiering och segregering utvecklats (De 

los Reyes 2001). 

De los Reyes, Molina och Mulinary (2002) beskriver att rasifiering konstrueras 

genom att människor med olika ursprung och etniska tillhörigheter rangordnas enligt 

samhällets sociala konstruktion, där vita européer placeras högst upp på skalan och där 

personer från Afrika, Asien och Sydamerika placeras längst ner. Denna rasifiering utgår 

ifrån uppfattade olikheter som existerar om människor med olika etniciteter samt 

kategoriseringar av människor, vilket i sin tur skapar den etniska rangordningen (De los 

Reyes, Molina & Mulinary 2002). Miles (1989) menar att rasifiering skapas genom att 

vissa biologiska mänskliga drag skapar en tillhörighet i en kollektiv grupp, där personer 

med dessa drags tillskrivs hela gruppens gemensamma egenskaper. Enligt Falsafi 

(2004) leder denna gruppering och kategorisering till att attityder och fördomar 

förstärks. Trots att detta enligt författaren kan innebära att gruppen får ett högre 

erkännande och större inkludering i ett mångfaldsarbete så är individen fortfarande 

reducerad till en kategori.  

Ytterligare problem med kategoriseringar är enligt Lill (2007) att de främjas av 

stereotypa föreställningar om att personer tillhörande en gemensam religiös, social eller 

etnisk grupp har vissa yttre eller inre egenskaper. Problemet ligger således i att personer 

värderas som representanter för gruppen och inte som enskilda individer med 

individuella egenskaper och förutsättningar (Lill 2007). Grunden för stereotypisering 

blir därmed enligt författaren de värden, normer och levnadssätt som existerar i 

gruppen. Det är enligt författaren vanligt inom vård och omsorg att individer tillskrivs 

egenskaper som grundas på attityder, fördomar och stereotypa föreställningar vilket 

exotifierar invandrarkulturen på arbetsplatsen. 
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5 Empiri 

 

Kapitlet ämnar presentera och beskriva det insamlade empiriska material som 

huvudsakligen erhållits genom intervjuer men även rapporter, lagar och föreskrifter. 

Kapitlet inleds med en presentation av äldreomsorgen inom privat sektor följt av 

presentation av respondenterna och deras ansvarsområden. Därefter behandlar kapitlet 

personalstyrning, mångfaldsarbete samt hur cheferna diskuterar mångfald, vilket skapar 

underlag för senare analys och anses relevant för att besvara studiens forskningsfrågor 

och syfte. Slutligen sammanfattas chefernas mångfaldsarbete längst ner i kapitlet. 

 

5.1 Presentation av äldreomsorgen i privat sektor 

Äldreomsorgen utgör en omfattande del av den svenska välfärden och äldreomsorgens 

framväxt har pågått sedan förra sekelskiftet (Lill 2007). Socialtjänstlagen anger 

huvudmålen för den svenska socialtjänsten, där utrymme ges för flexibilitet (Lill 2007). 

Lagen är således enligt författaren en ramlag, utformad av Riksdagen, vilken överlåter 

ansvaret till respektive kommun att själva utforma verksamheten och skapa lokala 

lösningar. 

Enligt socialtjänstlagen är det kommunernas ansvar att erbjuda äldre personer stöd 

och tjänster såsom hemtjänst, bostad i särskilt boende eller dagverksamhet för att tillåta 

den äldre att åldras värdigt (SFS 2001:458; Regeringen 2014). Bland personer över 65 

bodde cirka fem procent permanent på särskilt boende för äldre år 2012, vilket i siffror 

motsvarar cirka 86 800 personer (Socialstyrelsen 2013). Andelen boende ökar 

procentuellt med högre ålder och bland personer över 80 bodde motsvarande 14 procent 

på särskilt boende för äldre (Socialstyrelsen 2013). Syftet med äldreomsorgen är att 

stötta den äldre för att denne i så stor mån som möjligt ska kunna leva självständigt och 

att den äldre själv ska kunna välja när och hur denne behöver Socialtjänstens stöd 

(Regeringen 2014). 

Äldreomsorgen har genomgått konkurrensutsättning sedan början av 1990-talet 

(Socialstyrelsen 2012a). Totalt 20 procent av omsorgssektorn bedrevs i privat regi 2012, 

vilket innebär att majoriteten av den svenska äldreomsorgen bedrevs i offentlig regi 

(Socialstyrelsen 2012a). Trots val av leverantör är det kommunerna som ansvarar för 

vårdens kvalitet och uppföljning (Regeringen 2014). Antalet privata utförare kan dock 

enligt Socialstyrelsen (2013) skilja sig stort kommuner emellan. I till exempel 

Vaxholms kommun stod den privata äldreomsorgen för 100 procent av utbudet 2013, 

det är dock främst i storstadsregionerna som privat äldreomsorg bedrivs (Socialstyrelsen 

2013). 50 procent av alla äldre boende i privat regi bor i kommunerna Stockholm, 

Uppsala, Linköping, Malmö, Göteborg, Solna och Helsingborg (Socialstyrelsen 2013). 
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Bilaga E visar kommuners köp av verksamhet inom omsorgssektorn mellan 2001-

2013, vilken i grafen innefattar äldreomsorg, hjälp för funktionshindrade samt individ- 

och familjeomsorg (Ekonomifakta 2014). Under 2013 köpte Sveriges kommuner drygt 

14 procent av omsorgsverksamheten av den privata sektorn, vilket innebär att 

kommunen finansierar verksamheten men att privata aktörer bedriver omvårdnaden 

(Ekonomifakta 2014). Trenden visar att äldreomsorg i privat regi växer då kommunala 

köp av omsorg från privat sektor ökar. 

 

5.2 Intervjupersoner 

Urvalet av intervjupersoner i denna studie består av sex verksamhetschefer från två 

stora företag inom den privata äldreomsorgen i Sverige. På grund av studiens 

konfidentiella behandling kommer inte intervjupersonernas namn eller arbetsgivare att 

preciseras. För att vidare underlätta läsningen kommer dessa intervjupersoner och 

företag att fiktivt benämnas i studien enligt tabell 1 nedan, där även datum för intervju 

presenteras. 

 

Intervjuperson Företag   Intervjudatum 

Magnusson Omvårdnad AB   2015-03-02 

Söderström Omvårdnad AB   2015-03-03 

Hassan Omvårdnad AB   2015-03-03 

Jansson Vårdservice AB   2015-03-05 

Svanberg Vårdservice AB   2015-03-11 

Erlandsson Vårdservice AB   2015-03-20 

 
. 

  

Tabell 1. Studiens intervjupersoner, deras respektive företag och datum för intervju 
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5.2.1 Utbildnings- och arbetsbakgrund 

Genom att beskriva samtliga intervjupersoners utbildnings- och arbetsbakgrund avser 

empirikapitlet förse läsaren med en introduktion av studiens intervjupersoner. I 

socialtjänstlagen återfinns inga specifika bestämmelser om krav på utbildning eller 

arbetsbakgrund för verksamhetschefer inom äldreomsorgen, dock anger lagen att 

vårdpersonal ska inneha lämplig utbildning och erfarenhet för att utföra uppgifter inom 

socialtjänsten (SFS 2001:453). Verksamhetschefen bör därmed ha den utbildning och 

erfarenhet som krävs för att kunna utföra de uppgifter som förväntas. Samtliga sex 

intervjupersoner i studien skiljer sig åt avseende utbildnings- och arbetsbakgrund, där 

både utbildning och antal verksamma år inom vårdsektorn varierar stort. Bland 

utbildningsbakgrunder återfinns studier till socionom, sjuksköterska, personalvetare, 

beteendevetare, fritidspedagog samt studier inom socialt arbete. Samtliga 

intervjupersoner har därmed olika utbildningsbakgrunder där en gemensam faktor är 

avklarad högskoleutbildning. Hassan har kortast arbetslivserfarenhet med fyra år inom 

vårdsektorn och Erlandsson har längst med sina 17 år. Endast Magnusson saknar 

arbetsbakgrund inom vården innan denne tillträdde som verksamhetschef, vilket 

innebär att samtliga fem resterande chefer tidigare har arbetat inom vården på 

varierande nivåer, från sjuksköterska till avdelningschef. Flertalet intervjupersoner har 

uteslutande arbetat inom privat vårdsektor och i fem av sex fall har chefen endast 

arbetat inom ett privat företag. 

 

5.3 Förutsättningar för mångfaldsarbete 
Föregående genomgång av respondenternas utbildnings- och arbetsbakgrund leder oss 

in på chefernas ansvarsområden och arbetsuppgifter, vilket syftar till att skapa 

förståelse för deras förutsättningar att bedriva mångfaldsarbete. Samtliga chefer anger 

att deras befattning innebär totalt eller yttersta ansvar över verksamheten, vilket kan 

innefatta ekonomi-, resultat-, personal- och rekrytering-, miljö- samt brandansvar. 

Cheferna anger även att deras ansvar regleras efter socialtjänstlagen samt hälso- och 

sjukvårdslagen. Utöver de lagliga restriktionerna som existerar uppger de tillfrågade 

cheferna att de i stor utsträckning har möjlighet att själva påverka och bygga upp sin 

verksamhet såsom de själva anser passande. Hassan berättar: 

 

“Jag har det yttersta ansvaret för hela boendet. Mitt ansvar berör både 

personalansvar, arbetsmiljöansvar, ett ekonomiskt ansvar, ansvar för de 

boende, HSL-ansvar. Det är reglerat både utifrån socialtjänstlagen men 

även utifrån hälso- och sjukvårdslagen. /.../ Vi driftar enheterna som ett eget 

företag.” 
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Samtliga chefer uppger att de har daglig kontakt med sina anställda dels genom att 

deras kontor återfinns mitt i verksamheten, dels att de minst en gång dagligen går runt 

på arbetsplatsen och träffar personalgruppen. Enligt Söderström påverkar detta 

kommunikationen med de anställda: 

 

Söderström: “...i och med att jag sitter mitt i verksamheten så rör jag mig 

mycket runt här och ser till så att allting fungerar. När man har hög 

närvaro är det väldigt lätt för personalen att komma även med små frågor 

om att till exempel mjölken är slut.” 

 

5.4 Mångfald i det dagliga arbetet 
Enligt Socialstyrelsen (2010a) måste samhället ta vara på, förhålla sig till och agera 

utifrån kulturell och etnisk mångfald. För att förstå verksamhetschefers 

mångfaldsarbete inom privat äldreomsorg finner vi det grundläggande att undersöka hur 

cheferna själva ser på och definierar begreppet mångfald. 

 

5.4.1 Verksamhetschefernas syn på mångfald 

Gemensamma definitioner återfinns bland de tillfrågade cheferna kring innebörden av 

begreppet mångfald, samtliga anser att begreppet innefattar faktorer utöver etnicitet 

eller religion såsom ålder, kön, ideologiska värderingar, utbildning, sexualitet eller 

samhällsklass. Flertalet respondenter anser blandningen av dessa kategorier 

representera mångfald och att det är just variationen som är viktig: 

 

Söderström: “Mångfald för mig innebär att en arbetsplats ska spegla 

samhället i stort vad gäller kön, etnicitet, ålder, ideologiska värderingar och 

sexualitet. I den bästa av världar är det en återspegling av hur samhället ser 

ut.” 

 

Jansson: “Mångfald för mig är fokus på att olikheter och variation kan vara 

positivt och ge ett mervärde. Jag tänker inte så mycket på etnicitet eller 

religion, jag tänker att man har olika typer av bakgrund, åldrar, kön, 

samhällsklasser osv. All typ av spridning och olikheter, det är mångfald för 

mig.” 

 

Även om likheter återfinns i chefernas definitioner av begreppet, vilka inkluderar 

faktorer utöver etnicitet och religion, framgår olikheter då samtliga tar upp olika 

aspekter av mångfald. Det skapas därmed ingen enhällig definition av begreppet. 
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Erlandsson menar till skillnad från Söderström och Jansson att mångfald är en fråga om 

kön: 

 

”Mångfald betyder att man har gärna hälften av varje könsgrupp. Det här 

med nationalitet spelar ingen som helst roll i den här frågan.” 

 

Samtliga chefer i studien är positiva kring mångfald och menar att det skapar mervärde 

för både vårdgivare och brukare. I resterande frågor bad vi respondenterna utgå från vår 

definition av etnisk mångfald. Hassan är den enda chefen som beskriver mångfald från 

ett kategoriserande perspektiv och berättar att det är personen och inte dess kategori 

som bör stå i centrum, vilket kopplas till socionomstudierna: 

 

”Det är jättebra att man har mångfald i hela gruppen, så man inte stirrar sig 

blind på att få en för homogen grupp. Jag vill gärna se till personen, jag är 

ju socionom så för mig är det väldigt viktigt att titta på personen och inte 

kategorin på personen.” 

  

5.4.2 Mångfaldsmål       

Verksamhetschefen ansvarar för formuleringar av mål i verksamheten samt att 

säkerställa målens uppfyllande (SOSFS 2005:12). Trots att samtliga chefer hävdar att 

de har mångfald i sin arbetsstyrka uppger fyra chefer att mångfaldsmål och riktlinjer till 

hur mångfaldsarbete ska bedrivas i dagsläget är otydliga och svårförståeliga. Dagens 

målsättningar inom mångfaldsarbetet innefattar enligt cheferna jämställdhet mellan 

könen och att motarbeta lönediskriminering, varav mål utformade utifrån ett etniskt 

mångfaldsperspektiv saknas. Tre av dessa uttrycker en önskan om att målen revideras 

och förtydligas för att vidare tydliggöra hur ett önskat mångfaldsarbete ska bedrivas. 

Magnusson uttrycker avsaknaden av mångfaldsmål samt framtidsmål som 

problematiskt: 

 

“Det finns inga mångfaldsmål här, det är inget tänk framåt. Äldreomsorgen 

kommer att se annorlunda ut om 10 år och det är inte bara mångfalden som 

förändras, det är de olika behoven som till exempel datoriseringen och att 

möjlighet till internetuppkoppling kommer önskas. Det finns inga boenden 

idag som är uppbyggda för att klara denna förändring.” 

 

Svanberg beskriver ett behov av tydligare mångfaldsmål eftersom det idag inte framgår 

hur chefen praktiskt förväntas arbeta med mångfald i verksamheten: 
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”Jag tycker att det skulle behövas mångfaldsmål därför att alla andra av 

våra policys och mål är tydligt satta gällande till exempel trakasserier och 

arbetsmiljö. Mångfalden är inte alls så tydlig. Våra mål och policys är 

något vi hela tiden ska jobba mot och då hamnar ju mångfaldsarbetet i 

skymundan.” 

 

Jansson, Svanberg och Söderström menar att avsaknaden av mångfaldsmål beror på att 

mångfaldsarbetet i deras organisationer idag sker naturligt eftersom de redan har en stor 

andel utlandsfödd personal. Det saknas enligt cheferna därmed incitament för ett 

mångfaldsarbete, varav Jansson berättar: 

 

“Jag tror inte vi behöver jobba med det så aktivt och sätta upp mål, det sker 

automatiskt, det har blivit liksom en naturlig process då vi har en stor andel 

utlandsfödda. Så det behöver inte vara så mycket styrning uppifrån och det 

sker vare sig vi vill eller inte, det kan vara en förklaring till varför vi inte 

har en så tydlig målsättning för det.” 

 

Ingen chef anger att det aktivt arbetas för att integrera befintlig utlandsfödd personal i 

verksamheten, vilket tre chefer beskriver genom att förklara integrering på arbetsplatsen 

som en naturlig process eftersom det enligt cheferna redan existerar etnisk mångfald i 

personalgrupperna. Även Hassan menar att det redan finns en mångfacetterad grupp på 

arbetsplatsen varmed integreringen sker naturligt. Söderström ger en liknande 

förklaring: 

 

“Jag tror jag får mycket gratis, det sker naturligt. Har det väl börjat komma 

in utlandsfödda är det svårt för några att tycka att det är jobbigt. Därför jag 

tror inte det är många som aktivt tänker på att arbeta med och skapa 

mångfald.” 

 

Hassan och Erlandssons uppfattningar kring mångfaldsmål skiljer sig från de övriga 

chefernas. De anser att organisationen redan utformat mångfaldsmål. Båda menar att 

mångfaldsmålen kan tolkas i företagets existerande jämställdhetsplan eller att målen 

kan skapas i den egna verksamheten om detta är något chefen själv initierar. Dock kan 

ingen av cheferna formulera målen på plats. Erlandsson beskriver att mångfaldsmålen 

tolkas under jämställdhetsplanen: 

 

“Jag tolkar det under jämställdhetsplanen men den kan jag inte utantill, den 

sätter [Vårdservice AB]. Men det kan jag inte i huvudet.” 
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Hassan ger en liknande beskrivning, dock även här utan att kunna formulera 

mångfaldsmålen: 

 

“Jag och [Omvårdnad AB] sätter dem. Jag kan sätta de mål jag vill i 

verksamheten och [Omvårdnad AB] sätter de mer övergripande målen. Men 

jag kommer inte ihåg hur de är satta eller ser ut riktigt.” 

 

Avsaknaden av tydligt specificerade mångfaldsmål leder därmed till att uppfattningen 

huruvida mångfaldsmål existerar eller ej skiljer sig åt mellan respondenterna, vilka 

anser att de inte existerar, är otydliga, kan skapas av chefen själv eller kan tolkas under 

jämställdhetsplanen. 

Det finns enligt cheferna inte någon granskning från kommun eller företagsledning 

gällande hur verksamheterna arbetar med mångfald. Söderström menar att det 

genomförs internkontroller i relation till mångfald genom granskning av att ingen 

kränkning förekommer på arbetsplatsen, vidare beskriver Söderström att 

utgångspunkten vid dessa kontroller är en relativt tunn målsättning och policy gällande 

jämställdhet. Cheferna beskriver att kommunen i andra avseenden genomför noggrann 

granskning av verksamheten där oanmälda besök och kontroller är vanligt 

förekommande. Dessa kontroller genomförs enligt cheferna för att säkerställa att 

upphandlingskontraktet och dess krav efterföljs, detta innefattar dock enligt Svanberg 

inte kontroller av jämställdhets- eller mångfaldsarbetet i verksamheten: 

 

“Nej vi blir inte granskade på det området, det är väl en av de få grejer vi 

inte blir granskade på (haha). Så nej det är inget jag behöver redovisa, även 

om jag gladeligen skulle göra det brukar jag säga!” 

 

5.4.3 Problem och lösningar i förhållande till mångfald 

Nedan beskrivs situationer som respondenterna beskrivit som problematiska i 

förhållande till mångfald på deras arbetsplatser och vilka lösningar som tillämpats. De 

vanligaste problemen cheferna beskriver har uppstått i samband med kommunikation, 

kulturella och religiösa konflikter, arbetsklädsel samt brukare som agerat rasistiskt mot 

personalen. 

Kommunikationsproblem som kan uppstå på grund av bristande språkkunskaper tar 

sig enligt tre chefer form av missförstånd vid instruktioner, svårigheter med 

dokumentation eller språkliga missförstånd mellan brukare och personal. Enligt 

Erlandsson existerar kommunikationsproblem då personal med icke-svensk bakgrund 

får svårigheter att kommunicera med brukare och förstå instruktioner: 
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“Ibland kan det bli lite sådär att personer med annan bakgrund än svensk 

inte förstår instruktioner eller att det är jättesvårt att höra vad personen 

säger där brukaren har svårt att kommunicera med den här personen.” 

 

Söderström menar dock att problem med dokumentation även kan uppstå med 

svenskfödd personal eftersom en skriftlig, godkänd nivå på det svenska språket inte 

heller där kan garanteras: 

 

“Ni skulle bli förvånade om ni såg hur vissa svenskfödda skriver, så det är 

inget som borde röra de människor med utländsk härkomst. De med 

utländsk härkomst med dålig svenska brukar vara väldigt noga med hur de 

uttrycker sig och sen förstår jag ju nästan alltid vad de menar.” 

 

Kulturella och religiösa konflikter har enligt två chefer uppstått vid situationer när 

personer från nationaliteter med historiskt laddade bakgrunder mötts i arbetsgrupperna 

eller i möten mellan vårdare och brukare. Magnusson beskriver en situation då två i 

personalen med olika ursprung mötts i samma arbetsgrupp och där konflikt uppstått på 

grund av ländernas laddade historia, vilket ledde till att Magnusson vidtog 

omplaceringsåtgärder: 

 

“I mina enheter finns personal av utländsk härkomst som ibland kan skapa 

konflikter i personalgrupper. När exempelvis serber och kroater möts kan 

det hetta till och då måste man se över arbetsgrupperna för kulturen kan bli 

så stark. /.../ Vid sådana konflikter flyttar jag dem till olika arbetsgrupper.” 

 

Söderström beskriver en situation då en utlandsfödd brukare fick en vårdare tilldelad sig 

vars ursprung var från en konkurrerande klan, något som ledde till att brukaren vägrade 

vård från vårdgivaren, vilket även i detta fall löstes genom omplacering av vårdgivaren 

till annan avdelning: 

 

“I höstas hade vi en brukare från en klan i mellanöstern och så rekryterade 

vi en tjej från en annan klan, men det gick inte så vi fick flytta dem till olika 

avdelningar. Det var ett problem där den boende inte accepterade 

personalen.” 

 

Problem som uppstått i samband med arbetskläder har enligt tre chefer varit när kvinnor 

i personalen vägrat bära arbetsklädsel med korta ärmar. Hygienkravet från 

Socialstyrelsen (SOSFS 2007:19) har ifrågasatts av både arbetsgivare och DO (2015b) 
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eftersom det idag finns löstagbara engångsärmar som kan bytas mellan varje 

patientmöte. DO (2015a) mottog under 2014 fler anmälningar än tidigare år från 

kvinnor som anser sig vara diskriminerade på grund av sin etnicitet och religion i 

arbetslivet, varav ett flertal anmälningar handlar om problematiken med slöja och 

täckande armar inom vården. DO (2015b) beskriver ett fall där Karolinska Institutet 

(KI) ska ha brustit i sin hantering av en students religiösa frihet: 

 

“DO har beslutat att väcka talan mot staten med anledning av att KI inte 

har tillmötesgått en muslimsk tandläkarstudents behov av att täcka sina 

armar. KI har hänvisat till sina kläd- och hygienregler. DO anser att frågan 

hade kunnat lösas utan att riskera patientsäkerheten om studenten hade fått 

bära engångsärmar.” 

 

Samtliga chefer anger att de i första hand ser till Socialstyrelsens regelverk gällande 

hygienregler varav de inte accepterar att personal bär långärmad arbetsklädsel, vilket i 

vissa fall leder till att personal får sluta. 

 

Hassan: “Tidigare var det en person som inte ville visa armarna, men vi 

jobbar ju i en bransch med hygien- och patientsäkerhet och vi måste följa 

lagstiftningen så den personen fick lämna verksamheten.” 

 

Magnusson: ”En kvinna fick nyligen sluta p.g.a. att hon vägrade ha 

arbetsklädseln (tröjan) över armbågen, vilket är ett hygienkrav från 

socialstyrelsen. Denna kvinna fick flera varningar men vägrade kavla upp 

tröjärmen och fick därmed lämna verksamheten.” 

 

Det framkommer dock att flertalet respondenter är osäkra på engångsärmar som 

lösning, dels på grund av rådande hygienföreskrifter men även på grund av att de själva 

inte upplever att det finns behov av eller kommit i kontakt med denna typ av lösning 

inom deras egna verksamheter. 

 

Hassan: “Jag har faktiskt aldrig kommit i kontakt med engångsärmar, så jag 

kan dessvärre inte svara på det.” 

 

Erlandsson: “Hos oss ska man ha kortärmat i arbetet enligt 

hygienföreskrifterna. Inga undantag är i dagsläget hos oss tillåtna.” 

 

Svanberg: “Jag har inte detta problem i min personal, utan alla har 

accepterat att det är kortärmat som gäller. De gånger det har blivit problem 
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med arbetsklädsel är när vi tar emot elever från skolan och de unga 

eleverna har svårt att hävda sig mot sina anhöriga om att det är dessa 

regler som gäller. Det har då hänt att eleven inte kan fullfölja sin praktik 

hos oss. Då pratar vi om att det ser ut så här i vården och att man kanske 

får tänka om.” 

 

Kortärmad arbetsklädsel ses således inte som ett problem i Svanbergs verksamhet 

eftersom personalen har accepterat kortärmad arbetsklädsel. Samtidigt som behovet inte 

anses existera för löstagbara engångsärmar lämnar personal sin arbetsplats och elever 

slutar sin utbildning på grund av hygienföreskriften om kortärmad arbetsklädsel. Två 

chefer ser inga hinder i att använda engångsärmar som lösning i dessa situationer så 

länge det inte begränsar arbetet eller stör brukarna: 

 

Söderström: ”Jag kan inte se några problem med att använda 

engångsärmar, eventuellt blir det en merkostnad för utföraren men i övrigt 

finns det inga hinder.” 

 

Jansson: ”Jag tycker att det är positivt att alternativet finns och så länge 

det inte stör våra brukare eller är ett hinder i arbetet så ser jag inga 

problem med detta. Vi använder det dock inte för det finns inget behov eller 

efterfrågan bland mina nuvarande medarbetare.” 

 

Magnusson beskriver även mångfalden från ett annat perspektiv, där den etniska 

mångfalden i vissa situationer verkat problematiskt för relationen mellan vårdgivare och 

brukare där personal med annat etniskt ursprung än svenskt blivit diskriminerad: 

 

“Ett problem är att de boende inte accepterar personal med annan etnicitet, 

ofta främst på grund av att det är en kulturfråga. /…/ Ibland rycker de 

gamla i de anställdas slöja för att de inte förstår varför de har mössa 

inomhus, vilket gör att personerna med slöja känner sig kränkta.” 

 

Även Jansson har uppmärksammat att diskriminering gentemot personal förekommer. 

Chefen belyser dock att önskemål från brukare om att inte bli vårdade av viss personal 

eller andra handlingar från brukare som kan klassas som diskriminerande inte tas emot: 

 

“Det finns ju tyvärr en hel del av våra äldre och deras anhöriga som har en 

del fördomar. /…/ Om en medarbetare känner obehag för att en äldre är 

uppenbart rasistisk kan jag backa i den situationen från ett 

arbetsskyddsperspektiv för medarbetarens skull och ser till att personen får 
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byta avdelning. /.../ Varje brukare har en kontaktperson och ibland kan den 

bytas ut utifrån önskemål, men ett godtagbart skäl är inte ursprung.” 

 

5.4.4 Uppfattningar om mångfaldens bidrag till äldreomsorgen 

Samtliga respondenter hävdar att mångfald har en positiv inverkan på personalgrupper 

genom att olika synsätt, erfarenheter och kompetenser tillför verksamheten. Söderström 

berättar: 

 

”En kvinna från Filippinerna har till exempel tillfört mycket, hon är en 

otrolig tillgång på att bruka gruppgemenskap och har tagit tag i sådana 

frågor i personalgruppen.” 

 

Jansson anser att problematik i personalgrupper uppstår i större utsträckning när etnisk 

mångfald inte existerar och att homogena arbetsgrupper kan bli problematiska: 

 

”Jag har större problem i personalgrupper där det inte existerar etnisk 

mångfald. Är personerna i en grupp för lika varandra blir det problem.” 

 

Jansson, Erlandsson och Svanberg anser att personal med annan etnisk bakgrund än 

svensk visar större respekt för brukare och chefen samt större arbetslojalitet och 

hjälpsamhet på arbetsplatsen än svenskfödd personal. Cheferna hävdar detta bero på 

kulturella skillnader och att andra kulturer har en helt annan syn på yrket, vilket enligt 

cheferna även ger ett bättre bemötande. Erlandsson och Svanberg uppfattar även 

personal med annan härkomst än svensk som underlättande i deras dagliga arbete ur ett 

ledarperspektiv och enligt Jansson skiljer sig svenskfödda personers inställning till 

yrket. 

 

Jansson: “Det är ju dem som kommer från en annan kultur och en annan 

religion som tycker det är ett väldigt fint och ärofullt yrke att ta hand om 

våra äldre. Man gör det där lilla extra för att det är viktigt och kul, inte 

bara för att chefen säger det utan det sitter djupare än så. Detta ger såklart 

nöjdare medarbetare och bättre arbetsklimat. /…/ Idag är det mer personer 

från mellanöstern och den typen av kultur som jobbar på äldreboenden. Så 

därför är det ju mer och mer den typen av medarbetare som vi letar efter. 

/…/ Svenska ungdomar vill inte jobba inom vård och omsorg, här har det 

nästan blivit en negativ sak att säga att man jobbar inom vården.” 
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Erlandsson: “De som är födda utomlands har generellt en helt annan syn på 

äldre vilket också underlättar, gammal är äldst och man lyssnar på vad de 

med lång livserfarenhet har att säga. /…/ Ur ett ledarperspektiv är det 

lättare att styra och arbetsleda folk som inte är födda i Sverige för chefen 

har så hög status och man jobbar utifrån de beslut som tagits.” 

 

Svanberg: “De är så hjälpsamma och omtänksamma (syftar till personal 

med utländsk härkomst), de vill att deras chef ska må bra och de kommer 

med fika och mat, de ser till mig kontant hela tiden. /…/ De gör bara som 

chefen säger och ifrågasätter sällan det.” 

 

5.4.5 Arbete för ökad mångfald 

Både Söderström och Svanberg anger att de aktivt arbetar med att intressera och 

rekrytera personer med icke-svensk bakgrund till äldreomsorgen genom besök och 

samarbeten med vuxenutbildningar och gymnasieskolor. Grunden till arbetet är att de 

båda funnit det mer och mer problematiskt att rekrytera anställda med rätt kompetens 

och att arbetslösa invandrare i Sverige innebär en stor potentiell möjlighet för den 

svenska äldreomsorgen. Söderström och Svanberg arbetar aktivt med organisationen 

Svenska För Invandrare (SFI) genom så kallad språkträning, vilket innebär att studenter 

med inriktning mot vård- och omsorg tas emot och utbildas i chefernas respektive 

verksamheter, med förhoppningen att dessa personer ska bli framtida personal. 

Söderström bedriver även samarbete med ett privat företag som hjälper nyanlända 

personer att komma ut på den svenska arbetsmarknaden genom instegsjobb där 

vårdverksamheterna står för halva kostnaden och staten för resterande. Cheferna anser 

samarbetet som väl fungerande för att intressera fler personer till arbete inom 

äldreomsorgen och för att hitta potentiella medarbetare. Svanberg anger att det i dennes 

verksamhet även arbetas för att integrera personal med utländsk härkomst genom teman 

där personal lagar mat efter deras egna kulturer, dock inte alltid uppskattat av brukarna. 

 

Söderström: ”De mångfaldsfrågor vi jobbar med är för att intressera 

människor med icke svensk bakgrund för det vi håller på med. Mitt syfte med 

det är främst att vi ser att det blir svårare och svårare att rekrytera och det 

finns en stor samhällsresurs som står utan arbete och majoriteten av dem är 

nyanlända eller andra gradens invandrare som vi måste uppmuntra inom det 

här området. /…/ Vi har samarbete med SFI genom språkträning och ett 

privatföretag som tar emot nyanlända. En kille vi har nu är från Bosnien som 

flyttade hit i somras. De får ett instegsjobb där vi delar på kostnaden och 

betalar halva delen var.” 
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Svanberg: “Vi tar emot elever som läser SFI inriktad mot vård och omsorg 

som är stadigt här en gång i veckan under hela deras studieperiod. Vi ser att 

dessa personer är våra potentiella framtida medarbetare. /…/ När vi lagar 

mat kan de utländska kvinnorna plocka in deras matkulturer så kör vi sådana 

teman ibland just för att de gamla ska få smaka på det. De tycker det är 

jättegott och lite spännande men en del tycker inte alls det är något att ha, de 

vill ju ha kålpuddingen och köttbullarna så som det alltid har varit.” 

 

5.5 Styrningsverktyg i förhållande till mångfald 

5.5.1 Rekrytering 

Samtliga chefer anger att det inom deras ansvarsområden ingår personal- och 

rekryteringsansvar för den egna enheten. Verksamhetschefernas breda ansvarsomfattning 

innebär enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2005:12) således att 

flera delar i verksamheten är upp till cheferna själva att utforma, vilket återges i 

respondenternas skilda beskrivningar av hur bland annat rekryteringsprocessen är 

utformad och vilka kompetenskrav som finns. Rekryteringsprocessen hos de tillfrågade 

cheferna skiljer sig åt i såväl sökprocessen som gallringen av kandidater. Gemensamt för 

samtliga är nyttjandet av internrekrytering via företagets intranät eller via kontakter inom 

företaget. Svanberg är dock ensam om att endast rekrytera via kontakter eller internt, 

resterande fem chefer annonserar även jobbannonser externt via Arbetsförmedlingens 

platsbank eller företagets egen hemsida. Samtliga chefer anger att de främst är aktiva i 

rekrytering av tillsvidareanställda medan de driftansvariga sköter anställning av 

timvikarier. 

Gällande kravprofil vid urval av lämpliga kandidater har samtliga chefer ett 

gemensamt uttalat behov av att anställda vårdpersonal med undersköterskeutbildning, 

vilket enligt respondenterna regleras i avtalen med kommunen. Gällande språkkrav 

skiljer sig cheferna åt, Hassan och Svanberg ställer inte krav på språkkunskaper i svenska 

medan resterande fyra chefer menar att personalen måste klara av dokumentation samt 

tydlig kommunikation på det svenska språket. Samtliga chefer anger att deras respektive 

krav tydliggörs tidigt i rekryteringsprocessen för att undvika vidare missförstånd. 

Därutöver läggs stor vikt vid personlig lämplighet, något som majoriteten av 

respondenterna beskriver som “rätt inställning till uppdraget”. Vidare beskriver samtliga 

att de utför någon form av urval, där de bäst lämpade kandidaterna väljs ut för intervju 

och där gallringen av kandidater skiljer sig åt. 
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Erlandsson: “Ofta annonserar vi och får in cirka 100 ansökningar per 

annons som vi sätter in. Vi läser först igenom alla ansökningar, och de som 

verkar intressanta bjuder vi in till gruppintervjuer. Sedan väljer vi ut de vi 

vill rekrytera, antalet varierar beroende på behov. /.../ För mig är det 

väldigt viktigt att de har rätt inställning till uppdraget och att jag känner att 

de överensstämmer med [Vårdservice AB] värdeord.” 

 

Ingen av de tillfrågade cheferna anger att de har mångfald i åtanke under 

rekryteringsprocessens olika faser. Jansson förklarar att detta beror till stor del på att det 

idag är svårt att hitta personal varav mångfald inte är en prioriterad fråga vid 

rekrytering: 

 

”Man måste klara av att dokumentera på svenska och att kommunicera med 

våra äldre på ett tydligt sätt. Vi har brukare med andra bakgrunder och 

behov, någon talar bara arabiska och där har vi en jättestor fördel med 

personal som talar arabiska. Men det finns inte med i åtanke när vi 

rekryterar just nu. Skulle vi få in fler brukare som bara talar finska skulle vi 

kanske eftersöka personal som är finskspråkiga, så vi anpassar rekryteringen 

efter behov. Just nu är det ganska svårt att rekrytera så vi har inte direkt ett 

stort utbud att välja emellan. Hade vi haft det hade jag haft större möjlighet 

att tänka på de aspekterna. Idag får det bli som det blir.” 

 

5.5.2 Arbetsutformning och lösningar 

Fem chefer menar att samtliga i personalgruppen har en likartad arbetsutformning där 

personal sällan matchas med olika arbetsuppgifter. Situationer uppstår däremot då 

personal inte vill utföra specifika arbetsuppgifter på grund av religiösa eller kulturella 

skäl, exempelvis då kvinnor inte vill duscha män, vilket enligt Erlandsson brukar lösas 

genom omfördelning av arbetsuppgifter och anpassning av arbetsuppgifter: 

 

“Alla gör samma saker, men sen har man ju ansvarsområden och de kan ju 

vara utifrån vad man själv tycker är intressant och roligt. /.../ I vissa 

kulturer får inte kvinnor tvätta nedre regioner på män, men det brukar oftast 

lösa sig genom omfördelning av arbetet.” 

 

Utöver det påpekar Jansson, Erlandsson och Söderström att den anställdes intresse eller 

utbildningsbakgrund i vissa fall kan styra vilket ansvarsområde denne får samt att 

personal kan matchas mot brukare avseende faktorer som språkkunskaper och 

personkemi. Jansson hävdar dock att likartat arbete för samtliga i personalgruppen var 
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vanligare förr och att det idag, utöver ansvarsområde och matchning mot de boende, har 

övergått till att kompetens och intresse mestadels styr utformningen av 

arbetsuppgifterna bland personalen: 

 

“Förut har det varit mer att alla ska göra samma saker. Senaste tiden har 

jag börjat specificera att om en person är duktig på en sak, har intresse 

eller kompetens kan den få utföra de arbetsuppgifterna.” 

 

Socialstyrelsen är tydlig gällande fysiska resurser såsom kläder vid direktkontakt med 

patienter inom hälso- och sjukvården. Vårdgivaren måste bära arbetsklädsel bestående 

av en överdel med ärmar som slutar ovanför armbågen för att möjliggöra korrekt 

handdesinfektion, där händer och underarmar ej får vara besmyckade med klocka eller 

smycke (SOSFS 2007:19). Vidare diskussion gällande hygienkrav återfinns i avsnitt 

5.4.3: “Problem och lösningar i förhållande till mångfald”. Söderström menar att 

hygienkraven är viktiga och att dessa krav tydliggörs redan vid rekryteringen: 

 

“Vi är tydliga redan vid rekryteringen med de hårda hygienkraven, och vi 

har ingen avsikt att anpassa arbetet eller hygienkraven utefter religion.” 

 

5.5.3 Träning och utbildning 

Samtliga chefer anger att nyanställd personal genomgår introduktionsutbildning där 

antalet dagar och utbildningens omfattning varierar beroende på personens tidigare 

erfarenheter samt hur snabbt den nyanställde lär sig företagets arbetsrutiner och 

arbetssätt. Introduktionsperioden innefattar enligt cheferna genomgång av rutiner, 

verksamhetssystem, dokumentationssystem samt kvalitetsledningssystem där den 

nyanställde går bredvid sin handledare, en ordinarie i personalen, under en 

individanpassad tidsperiod.  

Eftersom all utbildning för den nyanställde i viss mån är individanpassad och 

utformas efter individens behov anser cheferna att ingen skillnad görs på personer som 

är födda i Sverige eller i annat land. Erlandsson är ensam om att beskriva att behovet av 

utbildning hos personal med utländsk härkomst kan vara större i den mån 

språksvårigheter existerar, vilket innebär att personen behöver mer utbildning för att 

komma in i arbetet: 

 

“För mig kan det ibland krävas mer insatser om någon kommer in som inte 

är så bra på det svenska språket och då krävs ju mer utbildning, vilket krävs 

mer nu än tidigare i och med att fler invandrare kommer till Sverige”  
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Enligt Hassan är det i begränsad mån som denne kan erbjuda sin personal utbildning, 

något som Magnusson och Söderström instämmer till genom att de endast nämner 

introduktionsperioden för nyanställda samt arbetsplatsträffsutbildningar (ATP), en form 

av värderingsutbildning, att tillgå som exempel på utbildningar. ATP tillämpas även av 

Jansson, Svanberg och Erlandsson och inträffar var fjärde vecka där personal utbildas 

och uppdateras om företagets värdeord. Dessa tre chefer menar dock att det finns 

massvis med utbildningar att tillgå och anger att personalen utöver 

introduktionsperioden och ATP även kan genomgå internutbildningar i ergonomi samt 

hygien- och sårvård där sjuksköterskor utbildar de övriga i personalgruppen. Dessa 

chefer menar att de själva kan bestämma vilka typer av utbildningar som ska hållas och 

att de främst försöker utbilda personalen för att uppfylla aktuella specialbehov på 

enheten.  

 

5.6 Sammanfattning av mångfaldsarbete 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att chefernas mångfaldsarbete skiljer sig åt. 

Likheter och olikheter kan utläsas i uttryck kring mångfald och mångfaldens bidrag till 

verksamheten där samtliga ser positivt på mångfald i personalgrupperna samt att ingen 

av cheferna har mångfald i åtanke vid rekrytering. Ytterligare en likhet ses i synen på 

hygienkrav och lösningar relaterade till detta där ingen av cheferna kan tänka sig att 

anpassa arbetsklädseln utefter kultur eller religion som inte tillåter korta ärmar, varav 

ingen använde sig av löstagbara engångsärmar som lösning. Samtliga chefer har någon 

gång upplevt problem i förhållande till mångfald relaterat till kommunikationsproblem, 

kulturella eller religiösa konflikter, arbetsklädsel samt rasistiska ageranden av brukare 

gentemot personal.  

Tydliga skillnader kan utläsas gällande kompetenskrav inför rekrytering i form av 

språkkunskaper samt själva rekryteringsprocessen, där cheferna skiljer sig åt gällande 

utformning. Söderström och Svanberg arbetar även aktivt för att intressera utlandsfödd 

personal genom samarbete med SFI. Även skillnader i utbildning och träning kan 

utläsas mellan cheferna där Erlandsson var ensam om uppfattningen att utlandsfödd 

personal kan kräva större insatser under introduktionsperioden främst på grund av 

språksvårigheter. Utformning av arbetsuppgifter skiljer sig åt, där Jansson menar att 

intresse och kompetens mestadels styr arbetsfördelning medan övriga chefer menar att 

alla i personalen utför samma eller likartade arbetsuppgifter men att personal med viss 

kultur eller religion kan matchas med brukare vid fördelning av ansvarsområde. Även 

uppfattningen huruvida mångfaldsmål existerar i verksamheten skiljer sig åt, där Hassan 

och Erlandsson menar att det existerar mångfaldsmål i deras respektive verksamheter. 

Söderström, Jansson och Svanberg beskrev anledningen till avsaknaden av dessa 
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mångfaldsmål vara på grund av att integrationen sker naturligt i verksamheten varav 

mångfaldsarbetet enligt Jansson inte behöver någon styrning från verksamhetschefen. 
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6 Analys 

 

Följande kapitel avser att presentera det empiriska materialet med den teoretiska 

referensramen som grund. Analysen är utformad efter studiens syfte och 

forskningsfrågor där respondenternas arbete med mångfald belyses. 

 

6.1 Uttryck kring mångfald 

I studiens empiriska presentation framgår både likheter och olikheter av chefernas 

uttryck kring mångfald. Chefernas definitioner av mångfald skiljer sig åt och vid 

diskussioner rörande begreppet framkommer olika bilder av vad mångfald anses 

representera. Erlandsson menar exempelvis att det handlar om kön medan Söderström 

menar att samhället ska spegla befolkningssammansättningen. Dessa skilda tolkningar 

stämmer överens med att begreppet anses svårdefinierat med en diffus innebörd samt 

mångfacetterat med många olika möjliga tolkningar (De los Reyes 2001; Lill 2007; 

Puskás & Ålund 2013). Endast Hassan beskriver kategorisering av människor som ett 

fenomen inom begreppet som denne vill undvika, vilket visar på grundläggande 

kunskaper som chefen själv hänvisar till sin socionomutbildning. Därmed kan 

utbildningsbakgrund anses påverka chefernas uttryck kring mångfald. Vidare har 

diskrimineringsfall upprättats med grund i etnisk tillhörighet, varav ämnet kan anses 

vara av känslig karaktär och kan påverka chefernas definitioner av begreppet.  

I studiens empiriska presentation framgår även likheter av chefernas uttryck kring 

mångfald i form av att samtliga chefer anser begreppet innefatta fler aspekter utöver 

religion och etnicitet såsom kön, ålder, sexuell läggning, ideologiska värderingar, 

utbildning och samhällsklass i linje med Loden & Roseners (1991) tre dimensioner. 

Respondenterna nämner den interna och externa dimensionen samt personlighet vid 

definiering av begreppet. Den externa dimensionen belyses mest frekvent i samband 

med mångfald i form av religiös tro och språkkunskaper. Främst har faktorer rörande 

religion, språkkunskaper, attityder och beteendemönster använts för att diskutera 

mångfald i verksamheten, vilket kan tolkas som att respondenterna anser dessa faktorer 

ha störst inverkan på organisationen och ledarskapet.  

Ytterligare gemensam faktor som kan urskiljas från chefernas uttryck kring mångfald 

är samtligas positiva inställning till begreppet i verksamheten, vilket står i linje med vad 

forskare som De los Reyes (2001) kommit fram till som menar att mångfald har blivit 

ett begrepp som nästan enbart bemöts med positiva reaktioner. Enligt Myers (2011) är 

det i organisatoriska mångfaldsmodeller ett grundläggande antagande att mångfald både 

genererar kostnader och fördelar på arbetsplatsen, vilket kan kopplas till chefernas 

resonemang gällande personal med utländsk härkomst. Kostnader som diskuteras 

innefattar konflikter, missförstånd samt problematik som uppstått i samband med 
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gällande regelverk. De fördelar som cheferna anser tillkomma med personal med 

utländsk härkomst innefattar bättre gruppgemenskap, högre brukarnöjdhet och en 

respektfull inställning till yrket samt ett bättre klimat för chefen som ledare. Vi 

konstaterar att cheferna anser mångfald ge mervärde till samtliga involverade i 

verksamheten genom bättre gemenskap och högre omtänksamhet till brukare och 

chefer. Chefernas uppfattningar om mångfaldens bidrag till arbetsplatsen kan därmed 

anses överväga de problem som upplevs i relation till mångfald i linje med vad forskare 

som Alesina och La Ferrara (2005) kommit fram till, vilka menar att nyttan med etnisk 

mångfald överstiger kostnaderna i multietniska miljöer.  

Chefernas upplevelser kring mångfaldens bidrag till arbetsplatsen samt de problem 

de upplever kan uppstå i samband med mångfald kan vidare kopplas till 

stereotypifiering och kategorisering av grupper. Jansson, Erlandsson och Svanberg 

tillskriver personal med utländsk härkomst gemensamma egenskaper i form av 

omhändertagande, respektfulla och bra gruppmedlemmar samt benämner den tillskrivna 

gruppen som ”dem”. Lill (2007) menar att människor genom föreställningar, idéer, 

normer och värderingar skapar våra egna och varandras identiteter och att etnicitet 

”görs” genom handlingar som exemplifierar en skillnad gentemot vad som anses vara 

normalt i linje med chefernas språkbruk. Även forskning av Jenkins (1997), De los 

Reyes, Molina och Mulinary (2002), Friedman och Antal (2005) samt Falsafi (2004) 

står i linje med chefernas kategorisering av personal med utländsk härkomst då de 

värderas som representanter för hela gruppen och inte som enskilda individer med 

individuella egenskaper. Lill (2007) ställer sig kritisk till att cheferna därmed ”gör” 

personernas identitet och kategoriserar dem som en homogen grupp som avviker från 

normen, från cheferna själva och från det svenska samhället eftersom personer med 

utländsk härkomst i samhället inkluderar hundratusentals olika individer. Författaren 

menar att det inom vård och omsorg är vanligt förekommande att personer tillskrivs 

egenskaper som grundas på attityder, fördomar och stereotypa föreställningar. Enligt 

Hedberg och Pettersson (2011) kategoriseras ofta invandrade kvinnor inom vården som 

mer omtänksamma, kärleksfulla och respektfulla gentemot äldre vilket kan kopplas till 

chefernas beskrivningar av invandrare som grupp då chefernas kategorisering ger 

personal med utländsk härkomst positiva tillskrivningar och karaktärsdrag, varav de 

även anses vara bättre vårdutövare än svenskar. Respondenternas beskrivningar av 

etnisk mångfald har vidare tydlig koppling till Hofstedes (1984) dimensioner. Tre 

chefer anger att personal från andra länder är bättre på att skapa gruppgemenskap och 

ett trevligt arbetsklimat vilket i sin tur påverkar arbetsgruppen i enlighet med hög grad 

av kollektivism (Hofstede 1984; Schneider & Basoux 1997). Det ligger även i 

respondenternas uppfattningar att svenskfödd personal inte har samma relation och 

respekt för äldre vilket innebär att de har en annan syn på yrket, vilket stämmer överens 

med låg grad av maktdistans (Hofstede 1984; Schneider & Basoux 1997). De 
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egenskaper som personal med utländsk härkomst tillskrivs ger även enligt författarna 

cheferna en underlättande arbetsmiljö och en högre position i enlighet med hög grad av 

maktdistans. I enlighet med Jenkins (1997) möjliggör chefernas maktposition även ett 

lyckat avtryck i andra sociala aktörers liv med sin externa definition av personer med 

utländsk härkomst. 

 

6.1.1 Det sker naturligt 

Samtliga chefer anger att de ser positivt på mångfald i verksamheten (jfr. De los Reyes 

2001) och att det ger ett mervärde för chefen, personalen och brukarna. Trots detta är 

det inga chefer som anger att de har mångfald i åtanke varken vid rekrytering eller 

verksamhetsplanering. Fyra respondenter beskriver mångfald som en redan existerande 

faktor och integration som en naturlig process i deras verksamheter. Enligt tre 

respondenter leder detta i sin tur leder till att mångfaldsarbete och målarbete kring 

mångfald anses vara onödigt eftersom incitament saknas. Vi belyser åter två citat av 

Söderström och Svanberg. 

 

Svanberg: “Jag tror inte vi behöver jobba med det så aktivt och sätta upp 

mål, det sker automatiskt, det har blivit liksom en naturlig process då vi har 

en stor andel utlandsfödda. Så det behöver inte vara så mycket styrning 

uppifrån och det sker vare sig vi vill eller inte, det kan vara en förklaring till 

varför vi inte har en så tydlig målsättning för det.” 

 

Söderström: “Jag tror jag får mycket gratis, det sker naturligt. Har det väl 

börjat komma in utlandsfödda är det svårt för några att tycka att det är 

jobbigt. Därför tror jag inte det är många som aktivt tänker på att arbeta 

med mål och skapa mångfald.” 

 

Från citaten utläses att integration sker naturligt eftersom utlandsfödd personal redan 

existerar och ett flertal chefer uttalar sig på liknande sätt kring integration och mångfald 

på arbetsplatsen. Enligt Söderström blir det följaktligen svårt för befintlig personal att 

motsätta sig anställandet av ny utlandsfödd personal. Mångfalden blir således svår att 

motarbeta och därmed behöver chefen inte arbeta aktivt med mångfald eftersom 

integrationen sker naturligt.  

Vi anser att det inom forskningen saknas begrepp för detta synsätt gällande 

mångfaldsarbete och därmed introducerar studien begreppet ”naturlig 

integrationsprocess”, vilket innebär en uppfattning om att integrering sker utan chefens 

inblandning eftersom mångfald redan anses vara en existerande faktor. ”Den naturliga 

integrationsprocessen” uppfattas således i det här fallet av cheferna som att en viss andel 
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utlandsfödd personal på arbetsplatsen skapar en väl fungerande integrationsprocess. 

Ingen av cheferna nämner att reflektion bedrivs kring underliggande normer, strukturer 

eller tankesätt gällande mångfald eftersom flertalet anser att den existerande mångfalden 

skapar en naturlig integration. Vidare bedrivs ingen vidare reflektion av Söderström 

kring att personal inom organisationen skulle kunna tänkas motsätta sig anställandet av 

utlandsfödda, vilket vi anser vara en anledning till att arbeta med mångfaldsfrågor. 

Falsafi (2004) beskriver att ett mångfaldsarbete kräver reflektion och ökad medvetenhet 

kring hur olikheter tillskrivs kategorier och värderas, varav granskning krävs av de 

mekanismer som styr dessa värderingar. Studien finner att lite eller ingen av denna typ 

av reflektion eller arbete bedrivs av de tillfrågade cheferna, vilket visar likheter med 

Schölins (2007) resultat från den kommunala sektorns äldreomsorg. 

 

6.2 Mångfaldsmål 

Studiens empiriska presentation visar på att chefernas uppfattningar kring mångfaldsmål 

i verksamheterna skiljer sig åt. Merchant och Van der Stede (2012) hävdar att mål är ett 

krav för att skapa ett styrsystem. Flertalet av cheferna anser att det inte existerar tydliga 

mångfaldsmål i deras verksamheter och Svanberg beskriver avsaknaden av 

mångfaldsmål som problematiskt eftersom det innebär att andra tydligt uppsatta mål 

istället prioriteras. Vi antar således att det råder osäkerhet kring vad organisationen bör 

arbeta med gällande mångfald i linje med Locke och Lathams (1990) teori, vilka hävdar 

att avsaknaden av mål minskar energin och motivationen hos personalen samt ökar 

osäkerheten kring vad som är ett önskvärt beteende. 

Samtidigt är det enligt Socialstyrelsen (SOSFS 2005:12) verksamhetschefens ansvar 

att formulera mål i verksamheten och följa upp dessa, vilket tyder på skillnader i var 

cheferna och Socialstyrelsen anser att ansvaret för målsättning i verksamheten 

föreligger. Ansvaret för målsättning i verksamheten är således enligt Socialstyrelsen 

verksamhetschefernas ansvar medan cheferna själva anser att målsättningen är 

bristfällig. Då resterande målsättning i verksamheten sker från högre instans i 

organisationen tolkas chefernas uttalande om bristfällig målsättning gällande mångfald 

som en indikation på att även denna bör ske från en högre instans. 

Trots att två chefer anger att det existerar mångfaldsmål i deras verksamhet är det 

ingen av dessa som kan formulera målen på plats eller beskriva deras utgångspunkt, 

varav detta tolkas som att målen är otydliga, svårförståeliga eller att ingen större vikt 

läggs vid att arbeta med frågan. En chef som anser att mångfaldsmål redan existerar 

menar att dessa kan skapas i verksamheten om chefen själv vill i enlighet med 

Socialstyrelsen (SOSFS 2005:12). Eftersom cheferna anger att de driver sina 

verksamheter som egna företag finns utrymme för målsättning av denna typ av mål om 

chefen själv intresserar sig för frågan. Fyra chefer beskriver avsaknaden av mål som 
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naturligt eftersom mångfald på arbetsplatsen redan existerar baserat på andelen 

utlandsfödd personal. Detta är enligt tre chefer förklaringen till varför vidare arbete med 

mångfald saknar incitament samt varför mångfaldsmål saknas. 

Synen på mångfald ur ett numeriskt perspektiv kan enligt Falsafi (2004) innebära att 

strukturer och normer som kan fungera diskriminerande på en arbetsplats förbises. En 

chef beskriver att mångfald handlar om att arbetsstyrkan ska spegla samhället och 

därmed ha procentuellt lika stor representation av personal med utländsk härkomst på 

arbetsplatsen som i samhället. Chefernas beskrivningar om en redan existerande 

mångfald i termer av en viss andel utlandsfödd personal samt synen på arbetsstyrkan 

som en återspegling av samhället har tydlig koppling till Schölins (2007) tankar kring 

att mångfaldsarbetet ofta hamnar i ett kvantitativt perspektiv. Författaren menar att 

antalet personer som inte tillhör normen ofta utgör bilden av hur bra eller dåligt 

mångfaldsarbete en organisation bedriver. 

Det existerar enligt cheferna ingen granskning av mångfaldsarbetet i verksamheterna 

från kommun eller företagsledning, vilka genomför noggranna kontroller av andra delar 

i verksamheten. Weech-Maldonando m.fl. (2002) menar att ett steg för initiering av 

mångfaldsstyrning i arbetsstyrkan är att skapa ett kontrollerande organ, exempelvis en 

kvalitetskommitté med uppdrag att övervaka det etniska mångfaldsklimatet. Införande 

av en liknande kommitté kräver att organisationen har tydliga, mätbara eller subjektiva, 

mål gällande mångfald, vilka ska ge incitament till arbete med mångfald samt skapa 

underlag för uppföljning. Målsättning kan därmed tolkas som grundläggande för att 

initiera ett aktivt mångfaldsarbete. I detta fall anser vi att det finns möjlighet för 

kommun eller företagsledning att verka som kontrollerande organ av mångfald i 

verksamheten. 

 

6.2.1 Organisatorisk nivå 

Då den multikulturella organisationen anses vara målbilden för ett organisatoriskt 

mångfaldsarbete (Cox 1993) finner vi en analys av var chefernas organisationer 

befinner sig avseende mångfaldsarbete idag relevant. Enligt Heikkilä, Sarvimäki och 

Ekman (2007) är den västerländska äldreomsorgen anpassad efter samhällets majoritet 

där verksamheten i största möjliga mån tillgodoser majoritetens behov. Samtliga chefer 

anser att mångfald är positivt för deras verksamhet och värdesätter detta, dock är det 

viktigt att undersöka huruvida organisationens underliggande värderingar och strukturer 

eftersträvar en anpassning till majoriteten eller värdesätter olikheter i personalgruppen. 

I rekryteringen måste vårdorganisationer eftersträva vissa normativa språkkunskaper 

i det svenska språket eftersom detta är ett krav enligt patientjournallagen (SFS 

1985:562). Detta kräver med indirekta medel att personer måste anpassa sig till en viss 

homogenitet genom regler och språkbruk vilket Harvey och Allard (2002) beskriver i 
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den monokulturella organisationen. Detta innefattar även det regelverk kring klädsel 

som sätter specifika krav på korta ärmar. Samtliga chefer anger att de i personalfrågor 

främst handlar utifrån Socialstyrelsens regelverk varav korta ärmar ej tillåts trots att 

användning av engångsärmar som lösning enligt DO (2015b) inte riskerar 

patientsäkerheten. Benägenheten till att använda alternativa lösningar i form av 

engångsärmar är låg eftersom flertalet chefer anser att behov saknas. Det skapas därmed 

en indirekt assimilering till normen genom språkkrav och klädkoder i enlighet med den 

monokulturella organisationen (Harvey & Allard 2002). Dock behöver detta inte 

innebära att cheferna medvetet försöka skapa en homogenitet i personalgruppen, utan 

att de i första hand ser till det regelverk som existerar. Studien har funnit att 

stereotypisering av personal förekommer, vilket presenterats i avsnitt 6.1: ”Uttryck 

kring mångfald”. Cox (1993) beskriver att det nya och annorlunda anses vara 

problematiskt och hotfullt i den monokulturella organisationen, varav förutfattade 

meningar och stereotypiseringar är vanligt förekommande inslag.  

Chefernas beskrivningar har som visat likheter med den monokulturella 

organisationen, dock går även ett antal likheter att urskilja med den pluralistiska 

organisationen genom att ett mångfaldsarbete har påbörjats (Cox 1993). Den 

pluralistiska organisationen eftersträvar tolerans och utrymme för olikheter samtidigt 

som organisationen i grunden är densamma som den monokulturella, eftersom 

majoritetens värderingar och normer fortfarande är önskvärda (Harvey & Allard 2002; 

Cox 1993). Svanberg och Erlandsson anger att det finns policys inom organisationen 

mot diskriminering och för ökad jämställdhet mellan könen, vilket tyder på att ett visst 

mångfaldsarbete initierats. Tre chefer anger att de kan matcha personal mot brukare i 

relation till språkkunskaper, religiösa eller kulturella skäl vilket visar på att 

organisationen tillämpar en viss anpassning. Däremot anger samtliga respondenter att 

personalens arbetsklädsel inte avses anpassas eftersom de följer Socialstyrelsens 

regelverk, vilket innebär att organisationen i vissa fall är anpassningsbar, i andra inte. 

Chefernas verksamheter kan därmed tolkas som en kombination av den monokulturella 

och pluralistiska organisationen eftersom olikheter mellan människor ännu inte 

tillvaratas på bästa sätt och organisationen har inte ambitionen att anpassa sig efter och 

återspegla den heterogena arbetsstyrkan i enlighet med den multikulturella 

organisationen. Diskussionen gällande hur organisationen arbetar med mångfald leder 

oss in på vilka förutsättningar cheferna har att påverka verksamheten och dess 

mångfaldsarbete. 
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6.3 Personalstyrning 

Enligt Merchant och Van der Stede (2012) syftar personalstyrning till att säkerställa att 

personalen är kapabel att utföra sina uppgifter med de givna resurserna. Anthony m.fl. 

(2014) anger att chefer kan använda sig av personalstyrning för att öka personalens 

motivation att utföra sina arbetsuppgifter på ett tillfredsställande sätt, varav 

respondenterna enligt Socialstyrelsen (SOSFS 1997:19) ansvarar för målsättning i 

verksamheten samt att förse personal med de resurser som behövs för att utföra arbetet 

på ett motiverat sätt. Detta leder oss in på de utvalda styrningsverktygen: rekrytering, 

arbetsutformning och fysiska resurser samt utbildning och träning. 

 

6.3.1 Rekrytering 

Samtliga chefer arbetar med både intern och extern rekrytering för att tillgodose behov 

av personal i sina verksamheter och de är positiva till användandet av internrekrytering 

eftersom att det innebär en lägre kostnad och mindre risk då personen sedan tidigare 

befunnit sig inom organisationen. Enligt Flach (2006) bör internrekrytering främst 

användas vid planering av personalbehov för att ge bättre förutsättningar till 

karriärmöjligheter för personalen, vilket enligt författaren ger upphov till större 

engagemang och högre moral. Chefernas rekrytering inom organisationen kan därmed 

ses som en gynnsam faktor för att öka de anställdas motivation. 

Vidare anger samtliga chefer att majoriteten av personalen enligt deras avtal med 

kommunen måste ha undersköterskeutbildning i enlighet med Priens (1992) “måste” 

krav i rekryteringsprocessens första fas, arbetsanalysen. Fyra chefer anger även goda 

kunskaper i svenska som ett krav. I arbetsanalysen ingår även enligt författaren 

“önskvärda krav”, vilka flertalet av cheferna anger som personlig lämplighet eller 

tidigare arbetslivserfarenhet. Enligt Jansson eftersöks personal med specifika 

språkkunskaper vid rekryteringen beroende på verksamhetens behov, vilket stämmer 

överens med Lills (2007) beskrivning om att personer med invandrarbakgrund 

rekryteras inom äldreomsorgen på grund av behov av olika språkkunskaper. Utöver 

internrekrytering eftersöks ny personal enligt cheferna externt genom 

arbetsförmedlingens hemsida eller företagets egen hemsida. Priens (1992) tredje fas, 

urvalsfasen, beskriver cheferna olika. Söderström kategoriserar sina kandidater efter 

olika kriterier medan andra chefer väljer ut kandidater främst efter personlig lämplighet.  

Ingen av de tillfrågade cheferna anger att de har mångfald i åtanke under 

rekryteringsprocessens faser, varav rekrytering som styrningsverktyg inte påverkas 

avsevärt av mångfald. Jansson förklarar detta genom att det idag är svårt att rekrytera 

personal till äldreomsorgen och att det inte finns utrymme att ha faktorer såsom 

mångfald i åtanke i rekryteringsprocessen. Dock påvisar studien att ett visst arbete 

bedrivs av chefer för att öka mångfalden i verksamheten med grund i att cheferna 
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upplever rekrytering av ny personal som svårt i dagsläget. Söderström och Svanberg 

samarbetar med SFI genom att deras verksamheter tar emot elever som praktiserar och 

lär sig yrkeskunskaper i kombination med språkkunskaper i svenska. Detta ger eleverna 

en första kontakt med det svenska arbetslivet och cheferna anser att detta är ett bra sätt 

att finna framtida medarbetare. Det existerar därmed ett arbete för att proaktivt attrahera 

invandrare till äldreomsorgen.  

 För att initiera mångfaldsstyrning menar Weech-Maldonando m.fl. (2002) att ett 

företag under rekryteringsprocessen aktivt måste rekrytera personer från samhällets 

minoriteter till alla nivåer i organisationen i linje med den multikulturella 

organisationen (Cox 1993; Harvey & Allard 2002). Idag påverkas mångfalden i 

rekryteringsprocessen genom att kravprofiler i form av goda språkkunskaper i svenska 

och existerande klädkrav tydliggörs tidigt i rekryteringsprocessen samt att en subjektiv 

bedömning görs gällande passande kandidater. I denna typ av bedömning är det möjligt 

att underliggande tankesätt och värderingar omedvetet påverkar uppfattningen om den 

sökande (Falsafi 2004). Mångfald kan således genom kravprofiler och subjektiva 

bedömningar påverkas av rekryteringsprocessen. 

 

6.3.2 Arbetsutformning och fysiska resurser 

Flertalet chefer anser att arbetsutformningen till stor del är likartad för samtlig personal 

med undantag för ansvarsområde och matchning mellan vårdgivare och brukare. 

Merchant och Van der Stede (2012) menar att personal och arbetsuppgifter bör matchas 

så personalen tilldelas uppgifter de har kompetens och störst möjlighet till att utföra. 

Endast Jansson anger att personalens arbetsuppgifter styrs efter intresse eller 

kompetens. Arbetsutformningen kan enligt cheferna i viss mån anpassas om en person 

av religiösa skäl inte kan utföra vissa arbetsuppgifter vilket löses genom omfördelning 

av arbetsuppgifter. Två chefer har även löst situationer där personer med olika 

nationaliteter inte kommit överens på grund av ländernas konfliktfyllda historia genom 

omplacering. En chef beskriver även att denne från ett arbetsskyddsperspektiv löst 

situationer genom omplacering när brukare uppträtt rasistiskt. 

Enligt Merchant och Van der Stede (2012) påverkas personalens förutsättningar att 

utföra sina arbetsuppgifter av de resurser som finns att tillgå, däribland fysiska resurser 

såsom arbetskläder. Hälften av cheferna har upplevt problem med arbetskläder då 

personal vägrat bära arbetsklädsel med korta ärmar och där personal eller elever lämnat 

verksamheten på grund av detta. DO (2015b) hävdar att liknande situationer kan lösas 

genom engångsärmar utan att riskera patientsäkerheten, vilket ingen av cheferna nämner 

som lösning. I enlighet med Merchant och Van der Stede (2012) kan därmed 

personalens förutsättningar att utföra sina arbetsuppgifter begränsas i de fall där 
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motstridigheter råder mellan regelverk och personalens religiösa tro eller kulturella 

identitet. 

Mångfalden kan därmed påverka arbetsutformning och arbetsutformningen kan 

påverka mångfalden. Enligt fem av sex chefer utför personalen likartade arbetsuppgifter 

med undantag för personer som på grund av religiösa eller kulturella skäl inte kan eller 

vill arbeta med specifika sysslor eller personer, vilka kan få möjlighet till omfördelning 

av arbetsuppgifter eller arbetsgrupper. Däremot finns inga undantagsfall gällande 

fysiska resurser där alla förväntas bära kortärmad arbetsklädsel. Undantag kan därmed 

göras gällande arbetsutformning men inte för fysiska resurser, vilket beror på att 

cheferna finner stöd från det aktuella regelverket. Beslutet att låta personal byta 

arbetsuppgifter är mer en fråga om flexibilitet för organisationen, vilket inte anses 

riskera patientsäkerheten såsom arbetsklädseln, varav det är ett beslut 

verksamhetschefen kan fatta utan att ha lagen i åtanke. Styrningen påverkas således av 

mångfald genom att dess arbetsutformning är i behov av större flexibilitet för att 

tillgodose olika behov hos personalen. Vidare påverkas mångfalden av fysiska resurser 

genom att regelverk hindrar personer som av religiösa eller kulturella skäl inte bär 

kortärmat utesluts från äldreomsorgen.  

 

6.3.3 Utbildning och träning 

Samtliga chefer sållar bort de kandidater i rekryteringsprocessen som inte möter 

utbildningskraven och säkerställer därmed i ett tidigt skede att personalen har den 

kompetens som krävs för att arbeta i verksamheten. Hälften av cheferna upplever att 

utbildning finns att tillgå i begränsad mån medan resterande menar att personal med 

specialkompetens erbjuds ett flertal utbildningar. Enligt Socialstyrelsens (2012b) 

riktlinjer är det verksamhetschefens ansvar att förse personalen med den 

kompetensutveckling som svarar mot verksamhetens behov samt att personalen har den 

kompetens som behövs för att utföra de uppgifter som krävs. Chefernas diskussioner 

kring utbildning och träning i verksamheten kan dock tolkas som att resurser för 

utbildning och kompetensutveckling svarar mot verksamhetens behov. 

Merchant och Van der Stede (2012) menar att utbildning verkar kompetenshöjande 

och ökar motivationen bland personalen, vilket även Flach (2006) förespråkar genom att 

organisationer på grund av att ny personal ständigt träder in i organisationen behöver 

träning och utbildning. Socialstyrelsen (2012b) anser att introduktionsperiod för ny 

personal är nödvändig för att ge god vård och omsorg och Flach (2006) hävdar även att 

rutinutformade introduktionssystem till arbetsuppgifter är nödvändiga i en organisation 

för att minska resursslöseri, vilket stämmer överens med de rutiner som cheferna förser 

nyanställd personal med. Erlandsson menar att personal med utländsk härkomst kan 

kräva mer utbildning då språkliga svårigheter skapar barriärer för snabb inlärning. 
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Flertalet chefer hävdar dock att introduktionsperiodens tidsomfattning är beroende av 

individens erfarenheter och kunskaper, varav språkkunskaper i detta fall endast utgör en 

av flera faktorer som kan påverka introduktionsperiodens tidslängd. 

Hälften av cheferna utbildar sin personal även efter introduktionsperioden beroende 

på personalens arbetsuppgifter. Vi kan dock inte konstatera ett samband mellan 

utbildning, träning och mångfald då de förstnämnda kan variera beroende individens 

förutsättningar. Flertalet chefer beskriver att introduktionsperioden har varierande längd 

beroende på individen, varav andra faktorer än språk även kan påverka utbildningens 

tidsomfattning.  

Första steget i Weech-Maldonando m.fl. (2002) fyra steg för implementering av 

mångfaldsstyrning inom vården är att förse personal med mångfaldsutbildningar med 

målet att öka kvaliteten inom sektorn samt att underlätta interkulturella möten mellan 

patienter och vårdare. Vi anser dock inte att personal bör utbildas inom olika etniciteter 

eller kulturer eftersom detta enligt Lill (2007) endast leder till reproducerade 

föreställningar om ”de andra”. Således anser vi det viktigare att implementering av 

mångfaldsutbildningar resulterar i en ökad kunskap bland personalen om 

normbildningar, stereotypifieringar och att etnicitet betraktas av personalen som något 

som har lika mycket med ”oss” att göra som med ”dom” (jfr. Lill 2007). 

Implementering av dessa typer av utbildningar anser vi vara möjliga att applicera 

eftersom verksamhetscheferna har mandat att utbilda sin personal som de önskar. 

 

6.4 Mångfaldsstyrning 

Mångfaldsstyrning innebär att se hur chefer styr personal med fokus på olika 

egenskaper utifrån den heterogenitet som existerar i arbetsgrupper (Schölin 2007). Detta 

kan vidare jämföras med styrningens mål, vilket är att skapa incitament för personer att 

handla för organisationens bästa intresse och att möjliggöra förutsättningar för detta 

(Merchant & Van der Stede 2012). Styrningen åsyftar även elimineringen av de tre 

främsta orsakerna till att oönskade beteenden uppstår: brist på ledarskap, 

motivationsproblem samt personliga begränsningar (Merchant & Van der Stede 2012). 

Författarna anger att brist på ledarskap uppstår då personal inte vet vad som förväntas 

av dem och därmed arbetar på ett oönskat sätt. Samtliga chefer anger att deras 

respektive krav tydliggörs tidigt i rekryteringsprocessen vilket stämmer överens med 

Merchant och Van der Stede (2012), vilka menar att chefen genom att tidigt i 

rekryteringsprocessen tydliggöra krav kan undvika problem som tillkommer på grund 

av brist på ledarskap. Vi anser därmed att samtliga chefer arbetar med tydliga krav och 

riktlinjer i sin verksamhet, vilket enligt cheferna är viktigt för att undvika framtida 

missförstånd och problem. Situationer har dock uppstått då personal inte följt dessa 

regler med anknytning till religion eller kultur, varav cheferna anger att personalen fått 
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lämna arbetsplatsen med undantag för vissa fall såsom omplacering till ny arbetsgrupp 

vid personalkonflikter. Nackdelen med dessa krav kan dock vara att de kan verka 

diskriminerande för vissa grupper där kraven på kläder och arbetsuppgifter inte är 

genomförbara på grund av religiösa eller kulturella skäl. Styrningen fungerar därmed 

bra för den stora majoriteten men kan verka problematiskt för personer med religion 

eller kultur som skiljer sig från den svenska normen. Motivationsproblem uppstår enligt 

Merchant och Van der Stede (2012) när organisationens mål inte stämmer överens med 

individens mål. I detta fall är det möjligt att organisationens mål överensstämmer med 

individens och studien har inte undersökt personalens syn på frågan. Personliga 

begränsningar innebär att en anställd med hög motivation och full förståelse för 

organisationens förväntningar kan få svårigheter att utföra sina arbetsuppgifter på grund 

av begränsad kunskap, för lite träning eller fysiska begränsningar som hindrar individen 

(Merchant & Van der Stede 2012). Personliga begränsningar kan således även kopplas 

till språkkrav och klädkoder.  
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7 Avslutning 

 

I studiens avslutande kapitel presenteras slutsatser med utgångspunkt i studiens syfte och 

forskningsfrågor. Avslutningsvis presenterar kapitlet studiens bidrag till 

samhällsdebatten och forskningen samt förslag till vidare forskning. 
 

 

7.1 Slutsatser  

 

Hur uttrycker sig verksamhetscheferna kring mångfald? 

Studien presenterar både likheter och olikheter i chefernas definitioner av mångfald. 

Samtliga chefer anser begreppet innefatta fler aspekter utöver religion och etnicitet 

såsom kön, ålder, sexuell läggning, ideologiska värderingar, utbildning och 

samhällsklass i linje med Loden & Roseners (1991) tre dimensioner. Ingen enhällig 

definition av begreppet erhölls dock vid intervjuerna, vilket kan liknas med att begreppet 

anses mångfacetterat med många olika tolkningar och svårdefinierat med en diffus 

innebörd (Lill 2007; De los Reyes 2001; Puskás & Ålund 2013). Vi konstaterar även att 

cheferna har olika erfarenheter och kunskap från begreppet, varav Hassan belyser 

kategorisering som ett fenomen denne vill undvika vid tal om mångfald. Chefen 

hänvisar sina kunskaper kring kategorisering inom mångfaldsbegreppet till sin 

socionomutbildning, vilket kan tolkas som att utbildningsbakgrund kan vara en påverkar 

faktor avseende uttryck kring mångfald.  

Studien visar att tydliga likheter kan utläsas i form av chefernas positiva inställning 

och uttryck kring mångfald i deras respektive verksamheter. Vi konstaterar att cheferna 

anser mångfald ge mervärde till samtliga involverade i verksamheten genom bättre 

gemenskap och högre omtänksamhet till brukare och chefer. Mångfaldens bidrag till 

arbetsplatsen kan tolkas överväga de problem som upplevs i relation till mångfald i linje 

med vad forskare som Alesina och La Ferrara (2005) kommit fram till, vilka menar att 

nyttan med etnisk mångfald överstiger kostnaderna i multietniska miljöer. Chefernas 

upplevelser kring mångfaldens bidrag till arbetsplatsen samt de problem de upplever kan 

uppstå i samband med mångfald kan vidare härledas till stereotypifiering och 

kategorisering av grupper. Vår studie visar att det förekommer fall av chefer som 

stereotypiserar både utlandsfödd och svenskfödd personal. Tre chefer tillskriver personal 

med utländsk härkomst särskilda egenskaper samt benämner gruppen som ”dem”. 

Cheferna värderar således personal med utländsk härkomst som representanter för den 

tillskrivna gruppen och inte som enskilda individer med individuella egenskaper och 

”gör” därmed personernas identitet, i linje med vad forskare som Jenkins (1997), Lill 

(1997), De los Reyes, Molina och Mulinary (2002), Friedman och Antal (2005) samt 
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Falsafi (2004) kommit fram till. Chefernas externa kategoriseringar av personal med 

utländsk härkomst visar likheter med Hofstedes (1984) kategoriseringar av grupper i 

enlighet med hög grad av kollektivism och maktdistans. Med grund i chefernas 

hierarkiska position i organisationen föreligger därmed risk i enlighet med Jenkins 

(1997) för att chefernas externa definition av den tillskrivna gruppen gör avtryck i deras 

respektive personalgrupper. Chefernas tillskrivningar ger personer med utländsk 

härkomst således egenskaper som anses lämpliga för vårdyrket och kan liknas med Lills 

(2007) argument för en etniskt kodad arbetsmarknad 

Studien kommer även fram till att stereotypisering av svenskfödd personal 

förekommer då tre chefer upplever att inställningen till omsorgsyrket skiljer sig åt 

mellan utlandsfödd personal och svenskfödd personal. Det ligger i dessa chefers 

uppfattning att svenskfödd personal inte delar samma positiva inställning till yrket, 

chefen och brukarna som personal med utländsk härkomst, vilket stämmer överens med 

Hedberg och Petterssons (2011) studie gällande kategorisering av invandrade kvinnor 

och svenskar inom vården. Vi menar att chefernas uppfattning kan härledas till att de 

anser personal med utländsk härkomst underlätta ledningsarbetet och att svenskar i 

större grad ifrågasätter deras beslut och auktoritet. 

 

Existerar mångfaldsmål på personalnivå och hur motiveras detta?  

Studiens empiriska material visar att målsättning kring mångfald är bristfällig eller 

saknas i chefernas respektive verksamheter. Det framkommer att ingen chef kan 

formulera tydliga mångfaldsmål för verksamheten trots att två chefer anger att de 

existerar, vilket kan tolkas som att målen kring mångfald är otydliga eller obefintliga, att 

tillräcklig kunskap om målens innebörd saknas, är bristfällig eller att ingen större vikt 

läggs vid att arbeta med frågan. Vi konstaterar att cheferna driver sina verksamheter som 

egna företag med stora möjligheter till egen målsättning. Enligt chefer erhålls 

målsättning för deras respektive verksamheter från deras överordnade i organisationen, 

varav vi tolkar detta som att cheferna anser att även mångfaldsmål bör initieras från en 

högre instans. Enligt Socialstyrelsen (SOSFS 2005:12) föreligger dock ansvaret för i 

verksamhetens målsättning hos verksamhetschefen. Studien påvisar därmed att det 

existerar motsättningar avseende vem som bör initiera mångfaldsmål i verksamheten och 

var ansvaret för målsättningar i verksamheten föreligger. Vidare kan studien konstatera 

att avsaknaden av mångfaldsmål leder till att mångfaldsarbetet blir en lågt prioriterad 

fråga i verksamheterna och skapar osäkerhet kring hur ett mångfaldsarbete bör bedrivas i 

linje med Locke och Lathams (1990) målteorier. 

Forskning av Falsafi (2004), Schölin (2007) samt Pless och Maak (2004) visar att 

mångfaldsarbetet ofta utvärderas numeriskt efter antalet anställda som inte tillhör 

normen, vilket stämmer överens med tre chefers förklaring till varför mångfaldsmål 
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saknas i verksamheterna. Enligt dessa chefer finns det redan utlandsfödd personal i deras 

respektive verksamheter vilket föranleder att incitament saknas för mångfaldsmålens 

existens. Flertalet chefer motiverar detta genom att det idag redan finns en mångfald i 

deras verksamheter och att denna skapar en ”naturlig integrationsprocess”. Vår studie 

introducerar därmed ett begrepp till forskningen, ”den naturliga integrationsprocessen”, 

vilket innebär en uppfattning om att integrering sker utan styrning uppifrån eftersom 

mångfald redan existerar på arbetsplatsen och blir svår att motsätta. Vi ser dock det 

faktum att chefer anser motsättningar mot anställande av utlandsfödd personal existera 

som ett incitament till att aktivt arbeta med mångfaldsfrågor i verksamheten och 

ifrågasätter därmed chefernas uppfattning om att mångfaldsarbetet sker naturligt och är 

utan behov av chefens inblandning. 

I studien kan konstateras att Socialstyrelsens existerande regelverk skapar normativa 

krav som är svåra för chefer att motsätta sig. Studien visar att chefernas verksamheter är 

en blandning mellan den monokulturella och pluralistiska organisationen. För att uppnå 

målbilden för organisatorisk mångfald och den multikulturella organisationen krävs det 

att de studerade organisationerna anpassar sina kulturer, gällande bland annat lösningar 

för arbetsklädsel, efter det heterogena samhället för att inkludera samtliga individer i 

arbetsstyrkan. Detta kan möjliggöras genom revidering av Socialstyrelsens regelverk. 

Därmed är vi samstämmiga med Grön Ungdoms uttalande (Rasmusson & Fogelberg 

2014) gällande att myndigheten behöver utreda och komma med nya riktlinjer kring 

hygien och arbetskläder inom vården som tar hänsyn till religionstillhörighet. Vidare ser 

vi positivt på tre av Weeck-Moldonando m.fl. (2002) steg i termer av att etablera 

mångfaldsutbildningar för personalen, initiera en övergripande ledning som övervakar 

det etniska mångfaldsklimatet samt implementera mångfaldsmål och incitamentsystem 

för att uppnå målbilden gällande organisatorisk mångfald. 

 

Hur interagerar personalstyrning och mångfald med varandra?  

Studien visar att utformning av rekryteringsprocesser skiljer sig åt mellan samtliga 

chefer och det framgår att inga chefer har mångfald i åtanke inför eller under 

rekryteringsprocessen. Rekryteringsprocessens påverkan på mångfald synliggörs genom 

olika krav som ställs på sökande kandidater vid rekrytering. Dessa krav innefattar 

språkkunskaper samt hygienregler. Vi anser även att den subjektiva bedömningen av 

lämpliga kandidater kan påverka mångfalden i och med att stereotypisering och 

kategorisering ofta sker omedvetet i linje med Falsafi (2004). Studien påvisar även 

interaktion mellan rekrytering och mångfald genom att två chefer arbetar proaktivt med 

att attrahera utlandsfödd personal till vårdyrket genom samarbete med SFI samt en chef 

genom samarbete med ett privat företag. 
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Interaktion mellan arbetsutformning och mångfald kan i studien utläsas genom 

matchning mellan personal och brukare efter varierande preferenser såsom 

språkkunskaper och personkemi. Det konstateras att majoriteten av cheferna eftersträvar 

likartad arbetsutformning för samtlig personal, med undantag för fall där arbetsuppgifter 

går emot den religiösa tron, vilket cheferna främst hänvisar till kvinnors möjlighet att 

duscha män. Studien visar därmed att faktorer rörande etnisk mångfald kan påverka 

chefernas val av personalens arbetsuppgifter och arbetsutformning. I studien framgår 

även att fysiska resurser påverkar mångfalden genom situationer då personal upplevt 

hygienföreskrifter som går emot religion eller kultur. Enligt två chefer har personal 

lämnat arbetsplatsen på grund av hygienkravet och en chef menar att elever avslutat sin 

vårdutbildning av samma skäl, vilket enligt DO (2015b) kan lösas genom löstagbara 

engångsärmar. Det konstateras att ingen av cheferna använder eller har kommit i kontakt 

med engångsärmar och att den gemensamma inställningen gentemot lösningen är att 

behovet saknas. Vi argumenterar dock för att det finns behov av denna typ av lösning 

eftersom personal har lämnat sina arbetsplatser och elever inte slutfört sina 

vårdutbildningar på grund av att alternativ saknas. Chefernas beskrivningar av avsaknad 

av behov för engångsärmar kan härledas från att personal i behov av detta inte längre 

finns kvar i verksamheten, inte vill söka sig till vården eller att befintlig personal i 

verksamheten som skulle kunna vara i behov av engångsärmar har informerats om 

hygienkravet och accepterat detta.  

I studien framgår att ingen interaktion mellan utbildning, träning och mångfald. 

Endast en chef nämner att mångfald kan påverka utbildning i form av språkliga 

svårigheter, vilket kan anses kräva längre introduktionsperiod. Flertalet chefer hävdar 

dock att introduktionsperioden är individanpassad och därmed kan bero på andra 

faktorer. 
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7.2 Bidrag till samhällsdebatten 

Weech-Maldonando m.fl. (2002) anser att vårdorganisationer måste bli mer kulturellt 

kompetenta i och med samhällets demografiska förändringar. Studien skildrar hur sex 

chefer inom privata äldreomsorgen i Sverige idag arbetar med mångfald i sitt 

verksamhetsarbete samt hur de uttrycker sig kring mångfald. Vi kan åskådliggöra ett 

behov av anpassning och utvärdering av Socialstyrelsens riktlinjer och föreskrifter samt 

existerande regelverk efter det heterogena samhället för att möjliggöra för 

vårdorganisationer att inkludera samtliga individer i arbetsstyrkan. Inkludering av fler 

personer inom omsorgen kan bli en nödvändighet eftersom det framtida behovet av 

arbetskraft inom äldreomsorgen ökar (Zetterberg Grünewald 2015) samt för att vända 

trenden av det ökade antalet fall som upprättats med etnisk tillhörighet som 

diskrimineringsgrund (DO 2015a). Vi kan konstatera att medvetenheten kring 

löstagbara engångsärmar är låg varav vi med studien vill öka kunskapen kring denna typ 

av lösning för att möjliggöra arbete inom vården för alla personer, oavsett religion eller 

kultur. 

 

7.3 Studiens forskningsbidrag 

Studien har undersökt hur verksamhetschefer uttrycker sig kring och hanterar mångfald 

i personalen från ett personalstyrningsperspektiv. Vår studie har genom en skildring av 

chefernas uttryck kring mångfald och deras arbete med begreppet bidragit med 

ytterligare kunskap till forskningen i form av ett åskådliggörande av underliggande 

värderingar och tankesätt. Det har påvisats att stereotypisering av både utlandsfödd och 

svenskfödd personal förekommer, vilka anses ha olika syn på och respekt för yrket. 

Studien har vidare fokuserat på hur cheferna praktiskt arbetar med mångfald i 

verksamheterna. I studien framgår att cheferna till stor del kan påverka och utforma den 

egna verksamheten, vilket flertalet chefer beskriver som att vara egen företagare och 

driva sina egna enheter. Studien påvisar att avsaknaden av tydliga mångfaldsmål har 

resulterat i att chefernas mångfaldsarbete hamnar i periferin och att endast två chefer 

genom samarbete med SFI och ett privat företag arbetar för att intressera och rekrytera 

utlandsfödda medarbetare. Avsaknaden av mål kan vidare motiveras av de rådande 

motsättningarna mellan Socialstyrelsen och cheferna avseende var ansvaret för 

målsättning i verksamheten föreligger. Således bidrar även studien med att påvisa ett 

behov av större medvetenhet och kunskap kring verksamhetschefers ansvar för 

målsättning och måluppföljning i den egna verksamheten. Redogörelsen för chefernas 

mångfaldsarbete skapar ett forskningsunderlag som visar interaktionen mellan mångfald 

och chefernas verksamhetsarbete, vilket möjliggör för förbättringsarbete, reflektion och 

analysering. 
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7.4 Förslag till vidare forskning 

Denna studie har fokuserat på att undersöka verksamhetschefers uttryck kring och 

hantering av mångfald i personalstyrkan. Genom studiens utgångspunkt från chefernas 

beskrivningar har vi under studiens gång stött på ett flertal faktorer som även vore av 

intresse att studera utifrån andra perspektiv. Ett återkommande fenomen för studien är 

chefernas uppfattning om den naturliga integrationsprocessen samt den uppfattade 

avsaknaden av behov för mångfaldsarbete och mångfaldsmål i verksamheten. Vi anser 

att en intressant vidare forskning vore att undersöka huruvida personalen uppfattar 

behov av mångfaldsarbete och mångfaldsmål på arbetsplatsen. Den naturliga 

integrationsprocessen kanske således endast existerar utifrån chefernas perspektiv om 

personalen känner behov av och incitament för ett aktivt mångfaldsarbete.  

Löstagbara engångsärmar som lösning på situationer där kulturella aspekter eller 

religiös tro går emot kortärmad arbetsklädsel är något som DO lyft fram 2015 och som 

ingen av cheferna kommit i kontakt med, trots det faktum att tre av dessa upplevt 

situationer då personal eller elever fått sluta på grund av de rådande kraven för 

arbetsklädsel. DO (2015b) kan konstatera att engångsärmar inte påverkar 

patientsäkerheten, vilken är orsaken till varför lagen om kortärmad arbetsklädsel finns. 

Eftersom vi inte ser några hinder för verksamhetschefer att använda löstagbara 

engångsärmar inom äldreomsorgen vore det intressant att undersöka attityder och 

möjligheter kring implementering av lösningen i vårdorganisationer. Vi anser även att en 

intressant utgångspunkt för vidare forskning är att undersöka hur personer som av 

religiösa skäl inte vill bära kortärmad arbetsklädsel ser på regelverket och hur detta 

påverkar deras inställning till att arbeta inom vården. 
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Bilaga A – E 
 

Bilaga A 

Mail till verksamhetschefer 
 

 

Hej, 

 

Vi heter Josefin och Sofia och är två studenter från Linköpings universitet. Vi skriver till 

dig i och med att vi just nu skriver vår D-uppsats på Internationella 

civilekonomprogrammet. Våra tidigare studier grundar sig främst i ämnena 

ekonomistyrning och organisation. Tanken med forskningen är att den ska rika sig mot 

mångfald i personalsammansättningen på äldreboenden, hur denna hanteras och hur 

detta påverkar verksamhetsarbetet. 

 

Därför undrar vi om du vill ställa upp på en intervju (ungefär 60 minuter) gällande din 

roll som verksamhetschef, med frågor som berör hur du ser på och hanterar mångfald 

bland personalen? Frågorna består av en allmän del för att sedan behandla mer specifika 

organisationsfrågor och slutligen frågor rörande mångfald. Om du vill ställa upp skulle 

det vara till stor hjälp för vårt arbete.  

Under intervjun kommer vi att anteckna och spela in samtalet för att möjliggöra 

transkribering. Dina uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt i vår studie, dvs. vi 

kommer inte att skriva ut ditt namn eller din organisation. Om så önskas får du gärna ta 

del av det transkriberade materialet och även resultatet för studien. 

Ifall du är intresserad fungerar följande datum för oss: XX 

Vid frågor eller funderingar ta gärna kontakt med oss via telefon eller mail: 

Josefin Larsson  0702711027  josla828@student.liu.se 

Sofia Eriksson  0738055485  sofer854@student.liu.se 

Ha en fin dag! 

 

Med Vänliga Hälsningar 

Josefin Larsson & Sofia Eriksson 

Linköpings universitet 

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI) 



 

 

Bilaga B 

Intervjuguide till verksamhetschefer 

 

Allmänt: 

1. Vad har du för utbildningsbakgrund? 

2. Vad har du för yrkesbakgrund? 

3. Har du varit anställd inom flera äldreboenden eller verksamheter?  

4. Har du endast arbetet inom privat sektor? 

5. Vad är din befattning idag?  

6. Vilka ansvarsområden innefattar din befattning? 

7. Vilken funktion svarar du till?  

8. Hur många anställda finns på ditt äldreboende? 

9. Hur mycket kontakt har du med dina anställda? (telefonkontakt, mailkontakt, 

fysiskt närvaro) 

10. Hur mycket kontakt har du med dina överordnade? (telefonkontakt, mailkontakt, 

fysiskt närvaro) 

 

Organisations/styrningsfrågor: 

1. Hur ser din rekryteringsprocess ut för att anställda vårdpersonal? 

2. Vilka krav måste en nyanställd person uppfylla? 

3. Vilka rutiner finns för nyanställda 

4. Hur utbildas personalen och vilka utbildningar finns att tillgå? 

5. Matchar ni de anställda med olika uppgifter eller göra alla samma uppgifter? 

6. Vilken är, enligt din uppfattning, det viktigaste målet att arbeta mot i din 

verksamhet? 

 

Mångfald: 

1. Vad innebär mångfald för dig? 

(Förklara vår definition av mångfald och be respondenten utgå ifrån denna i 

resterande frågor) 

2. Hur arbetar du med mångfald idag? (Be om exempel) 

3. Hur ser mångfalden ut bland personalen i din verksamhet? 

4. Vilka nationaliteter finns representerade på ditt äldreboende bland personalen? 

5. Hur påverkar mångfalden ditt dagliga arbete? 

6. Har du mångfald i åtanke inför och under rekryteringsprocessen? 

7. Har du mångfald i åtanke i annan planering av verksamheten? 

8. Vad är din uppfattning om mångfald i arbetsgrupperna och hur det fungerar rent 

praktiskt? 



 

 

9. Har det enligt skett någon förändring i personalsammansättningen gällande 

mångfald under de senaste åren? 

a. Vad har denna förändring inneburit? 

10. Har det skett någon förändring i ditt mångfaldsarbete inom din verksamhet och 

ansvarsområden de senaste åren? (resurser, arbetssätt, mål, planering osv.) 

11. Blir ditt mångfaldsarbete granskat? 

12. Hur arbetar du för att integrera utlandsfödd personal på äldreboendet? 

13. Vad är din inställning till användning av engångsärmar? 

14. Använder du denna typ av lösning i din verksamhet idag? 

a. Om ja, hur upplever du att det fungerar? 

b. Om nej, varför inte? 

15. Finns tydliga mångfaldsmål i din organisation? Vem sätter dessa? 

  a. Om ja, hur formuleras dessa? 

  b. Om nej, varför finns det inte det? 

 

Efter intervju: 

Går det bra om vi mailar dig för kompletterande frågor? 

Har du tips på en ytterligare verksamhetschef inom företag X eller företag X som vi kan 

kontakta för intervju i samma ämne? 

  



 

 

Bilaga C 

Mångfaldshjulet med den interna, externa och organisatoriska 

dimensionen samt personlighet i hjulets centrum 

 

Källa: Loden & Rosener 1991 

  



 

 

Bilaga D 

Tre organisationstyper för mångfaldsutveckling: den monokulturella, 

pluralistiska och multikulturella organisationen 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Cox 1993; Harvey & Allard 2002 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Bilaga E 

Kommuners köp av verksamhet inom omsorgssektorn,  

2001 – 2013 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Ekonomifakta 2014 

  



 

 

 


