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Sammanfattning  

Studiens syfte har varit att beskriva och analysera sektionschefers uppfattningar om och erfarenheter av 

ett trainee-program för ökad mångfald på ÅF. I studien har det undersökts dels hur sektionscheferna 

anser att trainee-programmet har fungerat, dels vilka hinder och möjligheter de beskriver i arbetet med 

kulturell mångfald. Vidare har det studerats hur sektionscheferna ser på sin ledarroll och vilka strategier 

de haft i sitt arbete med trainee-programmet. Undersökningen genomfördes genom fem kvalitativa 

intervjuer. Sektionscheferna som ingick i studien arbetar på olika orter i Sverige och de har haft minst 

en anställd från trainee-programmet i över ett år. Resultatet visar att sektionscheferna anser att trainee-

programmet i stort har fungerat bra. Olikheter berikar varandra, man kan nå fler kunders behov med 

olika kulturer i arbetsgruppen samt att man lär av varandra var möjligheter som lyftes fram. De hinder 

som beskrevs var främst kopplade till kommunikativa och språkliga hinder. Det framkom varierade 

resultat gällande sektionschefernas ledarskap där en del ansåg att de inte haft några särskilda strategier 

och andra ansåg att de anpassat sitt ledarskap mot medarbetare från trainee-programmet.  

 

Nyckelord: kulturell mångfald, ledarskap, trainee-program, interkulturell kommunikation.  
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Inledning  

År 2016 bestod ungefär 18 procent av Sveriges befolkning av utlandsfödda. Majoriteten 

av dessa är människor i arbetsför ålder och antalet procent kommer att öka upp till 22 

procent till år 2060 (SCB, 2016). Detta innebär att en förhållandevis stor andel av den 

svenska befolkningen redan idag har en annan kulturell bakgrund än svensk. På grund 

av detta är det många organisationer som ser nytta i att rekrytera en bredare mångfald 

av människor för att organisationen ska uppnå en bättre service och 

marknadskonkurrens. Genom en arbetskraft som speglar samhället kan en bättre 

service uppnås om kunder är i behov av exempelvis flerspråkig personal. En 

diversifierad arbetsstyrka kan även leda till att få större kunskap gällande hemma- och 

utlandsmarknaderna (Rönnqvist, 2008). 

Att arbeta med och leda mångfald innebär att förhålla sig till demografiska 

förändringar i samhället som i hög grad påverkar den svenska arbetsmarknaden och 

arbetslivet (Rönnqvist, 2008). Organisationer måste således kunna anpassa sig till 

förändringar som sker i nutid men även i framtiden. En ledare som arbetar med 

mångfald bör därför ha förståelse för medarbetarnas olikheter. Ledaren bör även vara 

flexibel, ha tålamod och använda sig av ett kommunikativt ledarskap. En avgörande 

faktor för att en förändring ska kunna ske i organisationen blir således en ledares 

engagemang (Rönnqvist, 2008). Det är också arbetsgivarens yttersta ansvar att arbeta 

med aktiva åtgärder gällande frågor kring mångfald där exempelvis etnisk tillhörighet 

eller religion finns representerade, d.v.s. sådant som brukar beskrivas som kulturell 

mångfald (SFS 2008:568). Ett viktigt område med aktiva åtgärder är rekrytering 

(Fägerlind, 2012). 

Frågor om hur och varför vissa värderingar, färdigheter och kunskaper uppstår, 

vidmakthålls och förändras inom och mellan individer eller exempelvis arbetsgrupper 

är frågor inom det pedagogiska problemområdet (Umeås universitet, o.d). Att 

undersöka Trainee-programmet som är ett mångfaldsarbete blir således en nödvändig 

pedagogisk forskningsfråga.  
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Syfte och frågeställningar  

Studiens syfte är att beskriva och analysera sektionschefers uppfattningar om och 

erfarenheter av ett trainee-programmet för ökad mångfald. 

 

Studiens frågeställningar är: 

• Hur uppfattar chefer att trainee-programmet på ÅF har fungerat? 

• Vilka hinder och möjligheter beskriver cheferna? 

• Hur ser de på sin ledarroll och vilka strategier har de haft i arbetet med trainee-

programmet?  
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Bakgrund 

Denna uppsats är en fortsättning på en opublicerad utredningsrapport som skrevs 

hösten 2017 under en praktik på konsult- och ingenjörsföretaget ÅF. Rapporten 

handlade om hur medarbetare som ingick i ett trainee-program upplevde sin 

psykosociala arbetsmiljö och studerades utifrån Karasek och Theorells (1990) krav-, 

kontroll och stödmodell. Trainee-programmet är del av ett mångfaldsarbete inom ÅF 

som riktar sig till att rekrytera nyanlända flyktingar med en bakgrund som ingenjörer. 

Rekryteringen sker genom en så kallad ”Diversity coach” som hittar intressanta 

kandidater som sedan slussas vidare till olika chefer som tar beslut om kandidaten ska 

ingå i arbetsgruppen. 

Resultatet av rapporten visade att de medverkande i programmet upplevde en 

psykosocial arbetsmiljö med relativt låga krav på sig, en hög kontroll över sitt arbete 

och den övervägande majoriteten upplevde även ett högt stöd från sina medarbetare 

och chefer. Utifrån rapporten drogs slutsatsen att deltagarna i traineeprogrammet 

upplevde det som Karasek och Theorell (1990) beskriver som en ideal psykosocial 

arbetsmiljö. Ett resultat som stack ut var att samtliga deltagare upplevde ett högt stöd 

från chefer. I linje med den tidigare forskning som pekar på ledarskapets betydelse för 

mångfaldsarbete (Samovar & Porter, 1994), kan det anses vara intressant att 

undersöka chefernas uppfattningar av trainee-programmet. Det mångfaldsarbete som 

bedrivs på ÅF genom trainee-programmet begränsar sig till kulturell mångfald och 

därmed kommer även denna uppsats att vara begränsad till kulturell mångfald, även 

om arbete med arbetsmiljö och aktiva åtgärder handlar om fler 

diskrimineringsgrunder och sociala kategoriseringar.  

Amir Nazari, diversity coach på ÅF (personlig kommunikation, 6 september 2018), 

menar att trainee-programmet är en satsning för att rekrytera nyanlända flyktingar 

som har en ingenjörsutbildning på grund att det i Sverige idag finns ett 

kompetensbehov bland ingenjörer. Under 2015 etablerades ett samarbete mellan ÅF 

och arbetsförmedlingen i form av praktiklön och arbetsgivarstöd för varje praktikant 

som kom att börja trainee-programmet. Initiativet startade i en långsam fart då ÅF 

väntade in kandidater från Arbetsförmedlingens registerbank. I november 2015 var det 

enbart tre kandidater som presenterades av arbetsförmedlingen, varav en påbörjade 

praktik hos ÅF, men praktikprogrammet avtog snabbt därefter. Anledningen till detta 

var att programmet saknade struktur och organisation. Själva idén fanns dock kvar och 
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debatten var aktuell i samhället och massmedia eftersom det från regeringens, privata 

aktörer samt Arbetsförmedlingens sida fanns en problematik i att ta hand om de 

nyanländas kompetenser. Under mars 2016 sökte Nazari en tjänst som projektledare 

och fick då erbjudandet att leda detta projekt. Till en början när projektet tog fart igen 

så var det bara på divisionen ”Infrastructure” projektet genomfördes, men numera är 

detta ett projekt som gynnar flera divisioner på ÅF även om divisionen Infrastructure 

ensamt bekostar projektet. Då Nazari började arbeta med projektet var beskrivningen, 

syftet, målet och tillvägagångssättet redan fastlagt för trainee-programmet. Hans 

arbete fokuserades främst på att etablera nya kontakter för att kunna hitta bra 

kandidater med kompetens som ÅF efterfrågade. Idag har projektet fått en större 

uppmärksamhet. I dagsläget har 93 personer rekryterats genom Nazari och fler söker 

sig till traineeprogrammet.  

I ÅF:s likabehandlingsplan (ÅF, 2014) beskrivs mångfald som olikheter som kön, ålder, 

social tillhörighet, sexuell läggning, funktionshinder, etnisk och kulturell bakgrund, 

familjeförhållanden och utbildning. Enligt planen innebär mångfald att organisationen 

kan erbjuda kunderna vad de efterfrågar och därmed få ett högre anseende i samhället 

och bland kunder. Vidare står det i likabehandlingsplanen att mångkulturell och 

mångetnisk kompetens är viktigt för att verksamheten ska spegla hela samhället, samt 

att det leder till kvalitets- och kompetenshöjning i verksamheten (ÅF, 2014). Trainee-

programmet kan således ses som en aktiv åtgärd inom området rekrytering som ÅF 

arbetar med. Vad chefer har för uppfattning kring denna typ av aktiv åtgärd blir således 

en intressant forskningsfråga att undersöka i ett bredare perspektiv.  
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Litteratur och tidigare forskning  

Mångfald 

I en tolkning av Heery och Noon beskriver Granberg (2008) att begreppet mångfald 

betonar individualiteten bland olika människor. Mångfald kopplas enligt författaren 

till faktorer som är synliga och osynliga så som bakgrund, ålder, kön och personlighet. 

Vidare menar författaren att begreppet i arbetslivet handlar om att sträva efter ett 

accepterande synsätt i en arbetsgrupp som är sammansatt av olika slags människor 

(Granberg, 2008).  

Man kan även se begreppet mångfald utifrån två dimensioner, primär och sekundär. 

Faktorer som kön, ålder, social och etnisk bakgrund är sådana faktorer som är synliga 

för ögat, men svåra att förändra. Dessa faktorer går under den primära dimensionen. 

Den sekundära dimensionen syftar istället till faktorer som utbildning, 

yrkeserfarenhet, religion, civilstånd, inkomst samt medborgarskap. Dessa kan man 

mer eller mindre förändra och även dessa ligger till grund för människans självbild 

(Granberg, 2008, Rönnqvist, 2008, Mlekov & Widell, 2013)  

Mångfaldsarbete har på senare tid börjat rikta sig till att man ska arbeta med en 

multikulturell modell. Det innebär att arbetsplatser har som mål att se mångfald som 

en resurs genom att värdesätta olikheter som är relaterade till exempelvis kulturell 

bakgrund (Mlekov & Widell, 2013). I Skandinavien har utvecklingen av kulturell 

mångfald även börjat rikta sig mot att integrera etniska minoriteter i arbetslivet, något 

som har samlats under begreppet ”Diversity Management” (Holvino & Kamp, 2009).  

I en studie gjord av Singh, Winkel, Doan & Selvarajan (2013) beskriver forskarna hur 

vikten av medarbetarnas inställning till mångfald är avgörande för arbetet med att 

främja mångfald i organisationen. Om medarbetarna bidrar med ett positivt synsätt så 

påverkas även andra anställda positivt och det gynnar organisationen i slutändan. 

Forskarna menar även att arbetsmiljön har en stor betydelse för att mångfalden ska 

kunna tillvaratas. Det måste finnas ett accepterande synsätt för människor att vara 

annorlunda utan att bli ifrågasatta. Ett tillåtande arbetsklimat för oliktänkande blir 

således viktigt för att mångfalden ska få ta plats och kunna gynna organisationen 

positivt.  (Singh m.fl., 2013).  

Nilsson-Fägerlind (2004) beskriver hur en multikulturell grupp i organisationer 

handlar om ömsesidig utveckling. Att medarbetarnas olikheter inte ska hindra deras 
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arbete är något som författaren förklarar. Således ska inte olikheter vara ett hinder för 

att anställa kompetenta medarbetare. Genom en satsning på mångfald kan 

organisationer alltså tillvarata den potential och de resurser som finns hos alla 

individer som arbetskraften består av.  

Den 1 januari 2009 trädde nya diskrimineringslagen (SFS: 2008:568) i kraft med syfte 

att nyttja hela samhällets kompetens eftersom man hade börjat se att exkludering av 

grupper på arbetsmarknaden leder till stora kostnader för samhället. På grund av detta 

krävs bland annat ett arbete för att öka mångfalden från arbetsgivarens sida för att 

uppnå diskrimineringslagstiftningen, både inom företag liksom i samhället i stort.  

Det innebär således att mångfaldsbegreppet brukar beskrivas ur två perspektiv: ett 

organisatoriskt och ett samhälleligt (Mlekov & Widell, 2013). Kort kan det samhälleliga 

perspektivet beskrivas som att nyanlända i större utsträckning står utanför den 

svenska arbetsmarknaden än medborgare som är födda i Sverige. Det organisatoriska 

perspektivet handlar om att minska diskriminering inom företagen samt ta tillvara på 

resurser genom att dels skapa affärsstrategier, men även att skapa inkludering för 

anställda med annan kulturell bakgrund (Mlekov & Widell, 2013).  

Organisationer är beroende av personal som har kunskap inom rätt område och 

därför blir det av största vikt att rekrytera rätt person till rätt jobb. 

”Kompetensguldet” är ett begrepp som beskriver detta och innebär att arbetsgivare 

vill hitta det rätta humankapitalet för deras organisation (Jacobsen & Thorsvik, 

2014). Genom att förmedla rätt bild av sin organisation kan man med större 

sannolikhet attrahera rätt person till jobbet, Jacobsen och Thorsvik (2014) beskriver 

vidare hur en mångfald av medarbetare i en arbetsgrupp innebär en variation i form 

av olika typer av kompetens hos medarbetarna. De menar att denna variation är 

något som breddar ett företags kompetensbas och även gynnar företagets resultat. Att 

en mångfald av kompetens även skapar mer kreativitet i arbetsgruppen samt ett 

effektivare sätt att lösa problem är något som Wise (2000) betonar i en metastudie 

som hon gjort av 106 studier om mångfald.  

 

Även Lassenius (2007) skriver en artikel som stärker detta perspektiv. Hon skriver 

om kulturell mångfald inom närvårdarutbildningen där hon menar att 

kompetensutvecklingen hos närvårdarna stärktes då klassrummet vart mer 

mångkulturellt. Enligt henne berodde det på att vårdarna var villiga att lära sig av 
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sina internationella kollegor och därigenom skapades ett utbyte av kompetens som 

gynnade samtliga.  

Ett arbetsteam med olika kulturell bakgrund tillför både möjligheter och svårigheter 

beroende på hur ledningen lyckas med att locka, motivera och bibehålla människor 

från olika kulturer (Mead, 2005). När ledningen lyckas leda teamet framgångsrikt 

leder det till ekonomiska och konkurrenskraftiga fördelar i problemlösning, kreativitet 

och anpassning till förändringar (Cox & Blake, 1991). Mead (2005) menar att en 

mångkulturell grupp är bra i situationer där komplexa problemlösningsuppgifter är i 

fokus, men att rutinuppgifter är en större utmaning att lösa för en mångkulturell 

grupp. Detta för att en mångkulturell grupp har en längre startsträcka innan ett 

samarbete kan etableras på grund av att olikheter måste elimineras innan samarbetet 

kan påbörjas (Mead, 2005).  

I en studie av Hur & Ruth (2010) beskriver forskarna hur en ökad mångfald leder till 

nya utmaningar men även möjligheter. De möjligheter som tas upp är att man får fler 

synpunkter och en tolerans inför olika tillvägagångsätt i arbetet som kan medföra att 

produktiviteten i arbetet går upp. De utmaningar som lyfts fram är kopplade till 

språkliga olikheter som kan leda till missförstånd eller utmaningar som kulturella 

olikheter som kan leda till kulturkrockar.  

 

Mångfaldsarbete och ledarskap 

Hamrefors (2014) beskriver att en organisations omvärld är komplex, vilket ställer 

krav på en ledares förmåga att kommunicera i förhållande till kontext. På grund av 

detta kan ett väl fungerande ledarskap vara bra i en kontext, men sämre i en annan 

kontext. Således gäller det för ledare att vara kreativa i sitt dagliga arbete för att 

ledarskapet ska vara fungerande i olika kontexter (Hamrefors, 2014).  

Hamrefors (2014) menar vidare att kulturella skillnader påverkar hur en ledare 

uppfattas. Författaren påpekar att det finns en generaliserad bild av hur ledarskapet är 

utformat i olika länder. Figuren visar exempelvis på att det i Skandinavien är 

uppskattat när ledaren är av mer informell karaktär och där medarbetare får stort 

ansvar och delaktighet i sitt arbete samt att lagarbete ses som positivt. Samtidigt visar 

figuren på att det i exempelvis Tyskland och Kina är mer hierarkiskt och där förväntas 

det snarare att ledaren är av mer auktoritär karaktär och ger sina anställda tydliga 

order.  
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(Hamrefors, 2014, s. 18)  

 

Interkulturell kommunikation och mångfaldsarbete 

Interkulturell kommunikation definieras vanligtvis som kommunikation mellan 

människor med olika etnicitet och kulturell bakgrund (Allwood & Jokinen , 2010). 

Allwood (1985) skriver om kommunikationsproblem som kan uppstå vid interkulturell 

kommunikation, på grund av olikheter som finns mellan individer med olika 

bakgrund. Författaren menar att det är viktigt att ha tålamod och förstå att det råder 

olikheter istället för att vara misstänksam och skapa en ovillighet till samarbete. Vidare 

belyser Allwood (1985) vikten i att ha ett öppet sinne och lyssna till motparten för att 

skapa en god kommunikation. En kulturellt heterogen grupp med olikheter som delar 

språk kan fortfarande vara med om missförstånd i gruppen, detta beror enligt Barry 

(2016) på att lyckad kommunikation är mycket beroende av gemenskap.  

 

När en kulturellt heterogen grupp har en lyckad kommunikation så kan det leda till att 

medarbetarnas olika perspektiv bidrar till arbetsinsatser till komplexa problem då 

gruppens olika perspektiv kan underlätta problemlösningen. Detta kan uppnås först 

då organisationer har upprättat strategier och strukturer för att den interkulturella 

kommunikationen ska fungera (Maude, 2011). På grund av att kontakten mellan olika 

kulturer i samhället har ökat så har även vikten och behovet av effektiv interkulturell 
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kommunikation ökat (Samovar & Porter, 1994). Även Lassenius (2007) betonar i sitt 

resultat att den kommunikativa förmågan är av stor vikt i en grupp med människor 

från olika kulturer som inte delar samma språk. 

En förutsättning för bra ledarskap blir således kommunikation. Att vara en bra ledare 

innebär att man bör kunna kommunicera på ett bra sätt med sina medarbetare och 

skapa en god kommunikation i gruppen. I längden kan en ledare med 

kommunikationssvårigheter även få andra problem som gör det svårt att leda gruppen 

(Samovar & Porter, 1994).  

 

Problematisering av mångfaldsarbete 

Eriksson-Zetterquist och Styhre (2007) skriver om exempel på problem som kan 

uppstå i en organisation med medarbetare från olika kulturer. De beskriver ett fall från 

1980-talet i Göteborg då en sikhisk spårvagnschaufför nekades att bära sin turban, på 

grund av att det inte ansågs passa in i företagets klädpolicy. Chauffören menade dock 

att han borde ha rätten till att bära turbanen då det råder religionsfrihet i Sverige och 

turbanen har ett religiöst ändamål. Mannen drog frågan om religionsfrihet till rättslig 

prövning. Författarna menar att detta är exempel på svårigheter som man kan stöta på 

i ett mer diversifierat samhälle.  

Andra författare som också kritiserat diversity management är Dick och Casell (2002). 

De menar att det finns en problematik i att enbart använda mångfaldsbegreppet som 

något positivt, något som de kallar ”distant cheerleading”. De förespråkar att man ska 

våga ha kvalificerade diskussioner om vad mångfald innebär i praktiken genom att ha 

en riktig inblick i lokala förhållanden och förhållanden. De beskriver: 

Rather than ‘distant cheerleading’, champions of subordinate groups need 

to begin to address some of the more contentious and uncomfortable 

aspects of workforce diversity, including a closer scrutiny and theorization 

of concepts such as ‘institutionalised sexism and racism’; the 

epistemological problem in ‘speaking’ on behalf of ‘subordinate groups’; 

the apathy with which many organizational members (including senior 

managers) appear to view diversity issues; and the possibility that 

diversity does little to further the business interests of corporations. (Dick 

& Casell, 2002, s. 973)  
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I en artikel av Naff & Kellough (2007) beskriver forskarna hur offentliga 

myndigheter de senaste åren har inlett ett brett spektrum av program för att 

hantera mångfald som syftar till att delvis öka den kulturella mångfalden. 

Forskarna menar att det finns ett behov att utvärdera effektiviteten i ett sådant 

program, vilket de gjort en studie om. I resultatet fann de för det mesta att det 

inte fanns några bevis på att mångfaldsprogram har skapat en mer rättvis 

arbetsmiljö för personer med annan kulturell bakgrund, vilket således kan ses 

som kritik mot liknande program för att främja mångfalden i organisationer.   
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Metod   

Metoden för datainsamlingen för detta arbete var kvalitativ. Syftet var att granska hur 

sektionschefer uppfattar trainee-programmet och därför har undersökningarna 

genomförts genom semistrukturerade intervjuer. Kvale (1997) menar att intervjuer är 

en bra metod för att förstå hur människor uppfattar sin värld. Enligt Bengtsson (1989, 

kan det finnas flera uppfattningar av samma sak och varje uppfattning kan ses som ett 

anspråk på en sanning. Undersökningen pågick under sammanlagt nio veckor och fem 

intervjuer genomfördes under de första fyra veckorna.  Med den tidsramen gjordes en 

planering och tiden har disponerats på bästa sätt. 

 

Semistrukturerade intervjuer innebär att intervjuaren använder sig av en uppsättning 

allmänt formulerade frågor där ordningsföljden kan variera. Genom denna typ av 

intervju har forskaren en möjlighet att ställa följdfrågor om något är oklart eller om 

intervjuaren vill få en djupare förståelse för respondentens svar (Bryman, 2011). Enligt 

Bryman (2011) medför detta att respondenten kan röra sig i olika riktningar och 

därmed kan intervjuaren få en förståelse om vad respondenten anser vara mest 

relevant och viktigt.  

 

För att genomföra de semistrukturerade intervjuerna utformades en intervjuguide 

(Bilaga 2). För att fånga de områden som ansågs vara intressanta så utformades 

intervjuguiden med öppna frågor som återkopplar till syftet och som förhöll sig till 

tidigare forskning inom området. Guiden fungerade som ett stöd under intervjuerna 

och gjorde det möjligt att få information om hur de intervjuade sektionscheferna 

uppfattade traineeprogrammet.  

 

Urval  

Då studien syftar till att beskriva uppfattningar hos sektionschefer så har urvalet varit 

strategiskt (målinriktat) (Kvale, 1997). Detta betyder att urvalet genomförts på 

personer som är relevanta och uppfyllt rimliga kriterier för att delta. Det målinriktade 

urvalet bestod av sektionschefer på företaget ÅF som har haft minst en anställd som 

har ingått i trainee-programmet. Urvalet har även, till den mån det har varit möjligt, 

begränsats till chefer som har haft nyanlända medarbetare i sin arbetsgrupp under en 

längre tid, d.v.s. över ett år, för att därmed haft mer tid och möjlighet att skapa sig en 
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uppfattning om och erfarenhet av traineeprogrammet. Det har även varit en geografisk 

spridning på sektionscheferna, för att eventuellt kunna fånga variationer i svaren 

utifrån storlek på orten som kontoret befinner sig i.  

 

De utvalda sektionscheferna kontaktades via mail. I informationsmailet fanns 

information om att intervjuerna skulle spelas in för att underlätta analysen av 

resultatet. Trots det gjordes en extrakoll innan intervjuerna att detta var okej för 

respondenterna, vilket samtliga ansåg. Eftersom intervjuerna spelades in kunde fokus 

förbli på vad som sades under intervjun. Att spela in intervjuer är enligt Repstad 

(2008) en stor fördel och ett viktigt verktyg inför analysfasen i en uppsats, detta då 

man undviker misstaget att gå på intervjuarens anteckningar eller minne.  

För att säkerställa att textutformningarna på frågeställningarna uppfattats på rätt sätt 

av respondenterna och att svaren därmed gav svar på respondenternas uppfattningar 

och upplevelser så genomfördes en pilotintervju. Efter pilotintervjun togs en fråga bort 

från intervjumallen. Pilotintervjun ingick även i datamaterialet.  Därefter genomfördes 

telefonintervjuer med fem respondenter.  

 

Bearbetning och analys av data 

För att underlätta efterarbetet så har så mycket som möjligt antecknats under 

intervjuernas gång. Trots att en del antecknades redan under intervjuerna så behövdes 

en genomgång göras efter varje intervju för att anteckna sådant som missats, detta 

genom att lyssna på intervjuerna en gång till och göra en transkribering av materialet. 

Transkriberingen tillsammans med anteckningarna under intervjuerna utgör den 

huvudsakliga empirin för uppsatsen. 

Vidare valdes att kondensera materialet, för att sedan tematisera och hitta kategorier 

för att vidare kunna nå en djupare analys (Kvale, 1997). Kategorierna som skapades 

var ”chefers allmänna uppfattningar av att ha kulturell mångfald i organisationen”, 

”fördelar/möjligheter med kulturell mångfald”, ”hinder med kulturell mångfald”, ”hur 

trainee-programmet har fungerat” samt ”ledarrollen och strategier”. Till sist gjordes 

försök att identifiera mönster i empirin. Kodningen skedde initialt öppen, d.v.s. att leta 

efter det centrala i nästan varje mening, för att vidare se om det går att finna ytterligare 

underteman. Alla teman ställdes mot varje intervjufråga samt mot 

syftet/frågeställningarna för att se om och hur de besvaras. Utifrån detta gjordes försök 
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att identifiera mönster som varit till användning i arbetet. På så sätt presenteras de 

delar av intervjun med mindre relevans som komprimerade referat och uppenbara 

avvikelser som inte ansågs vara användbara för analysen undveks. Genom detta 

tillvägagångsätt blev materialet mer hanterbart och en större överblick över insamlade 

data erhölls. För att verifiera tolkningarna har en kontrollbedömare fått placera 

kodningarna i givna teman för att se om det överensstämmer med den initiala analysen 

(Kvale, 1997). Föreliggande uppsats har även att skickats till respondenterna innan 

publicering för att säkerställa anonymiteten och att inget som är skrivet går att härleda 

till en specifik individ. Genom att skicka uppsatsen innan publicering så kan 

respondenterna verifiera resultaten, d.v.s. att en respondentvalidering har utförts 

(Bryman, 2011). 

 

Tillförlitlighet och äkthet 

För att uppnå tillförlitlighet och äkthet i en uppsats finns ett antal kriterier att uppnå 

(Bryman, 2011). Att hantera tillförlitligheten i en studie går att göra på flera sätt, men 

här har de som ansetts vara mest relevanta för den här undersökningen använts.  

Enligt Guba och Lincoln (1985) är ett kriterium för kvalitet äkthet (citerad i Bryman, 

2011). För att nå äkthet bör man ge läsaren en så rättvis bild som möjligt om den 

sociala verklighet som studerats. Eftersom det, som tidigare nämnt, har valts att ha en 

geografisk spridning på urvalet, samt att både positiva och negativa åsikter tagits med 

för att få en så realistisk bild av situationen som möjligt, så har det yttersta gjorts för 

att säkerställa kriteriet rättvis bild. I uppsatsen har både en generell bild av åsikter och 

uppfattningar redovisats, men även de åsikter som stuckit ut har tagits med i viss mån.  

För att ta reda på om deltagarna i studien har fått en bättre förståelse av sin sociala 

situation så har Guba och Lincholn (1985, citerad i Bryman 2011) ett kriterium som 

kallas ontologisk autenticitet. Detta kriterium, tillsammans med kriteriet pedagogisk 

autenticitet, som handlar om att deltagarna fått en bättre bild av andras upplevelser, 

uppfylls då respondenterna i efterhand har fått chansen att läsa den fullständiga 

studien. Katalytisk autenticitet och taktisk autenticitet är två kriterier där man i det 

förstnämnda kriteriet ställer sig frågan om undersökningen har gjort att deltagarna 

kan förändra sin situation och i det andra frågar man sig om deltagarna enklare kan 

vidta lämpliga åtgärder. Dessa kriterier har uppfyllts då det i resultatet bland annat 

framkom att kommunikationen var bristfällig. Här kan rapporten fundera som ett stöd 
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för ledningen samt Diversity coachen i deras arbete med trainee-programmet för att 

göra arbetet bättre för de inblandade.  

 

Etik 

När en studie genomförs finns det flera olika etiska aspekter man bör vara medveten 

om. Bryman (2011) beskriver fyra etiska krav, informaionskrav, konfidentialitetskrav, 

nyttjandekrav och samtyckeskrav som är viktiga i forskningssammanhang. I ett 

informationsmail som skickades ut till sektionscheferna angående studien beskrevs 

studiens syfte, att studien var frivillig och anonym samt att all insamlad information 

endast används till studien. Genom detta mail uppnåddes informationskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. I början av intervjuerna informerade 

jag även att det är dem själva som bestämmer om eller på vilka frågor de vill svara på 

samt att de när som helst fick avbryta intervjun, på detta sätt uppfyllde jag även 

samtyckeskravet.  

Eftersom denna uppsats behandlar ett ämne som kan upplevas som känsligt har det 

förtydligats för respondenterna att deras deltagande varit anonymt, men även förklarat 

att alla möjliga uppfattningar och reflektioner kring ämnet är välkomna. Genom att 

föra en kort diskussion kring detta innan telefonintervjuerna har förhoppningsvis en 

öppenhet och tillit till respondenten skapats som har gjort intervjuerna mer givande.  
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Resultat och analys 

Hur uppfattar chefer att trainee-programmet på ÅF har fungerat? 

I resultatet framkom det att majoriteten av respondenterna anser att trainee-

programmet har fungerat bra. Framförallt har Diversity coachens arbete lyfts fram som 

något positivt där flertalet anser att Diversity coachens roll har varit till stor hjälp kring 

framförallt administration med migrationsverket och myndigheter. Andra tankar och 

åsikter som framkom var exempelvis att vissa respondenter lärt sig med tiden hur de 

ska leda i en kulturell mångfald, en del menade att de lärt sig av sina misstag och 

därmed har trainee-programmet blivit bättre med tiden. Någon ansåg att man måste 

vara realistisk i sina förväntningar av vad programmet kan erbjuda och att programmet 

har varit så bra som man kan förvänt sig. Respondenten uttryckte: ”Programmet har 

fungerat Så bra som man kan förvänta sig, jag tycker programmet i sig är jättebra 

för att bryta mönster och tabun men jag tror inte att det har resulterat i högre kvalitet 

och kompetens, än.” (Sektionschef C) 

Majoriteten av respondenterna uttryckte att programmet är en viktig satsning för 

samhället och att olikheter i form av olika kulturella bakgrunder berikar 

organisationen och arbetsgruppen. Denna åsikt går i linje med den tidigare forskning 

som gjorts inom ämnet där Nilsson-Fägerlind (2004) beskriver hur man som en 

organisation kan genom en satsning på mångfald tillvarata den potential och de 

resurser som finns hos alla individer som arbetskraften består av.  

De åsikter som framkom gällande vad programmet varit bra för var att det är bra att 

man är olika, det skapas en acceptans för olikheter i arbetsgruppen, de övriga i 

arbetsgruppen får en insikt om olika kulturer samt att det skapas intressanta 

diskussioner vid fikarummet då man ser på problem på olika sätt. Detta synsätt på 

mångfald går att koppla till den tidigare forskning som gjorts inom ämnet där även 

Singh m.fl. (2013) tar upp att medarbetarnas inställning till mångfald är avgörande för 

arbetet med att främja mångfald i organisationen. Genom att sektionscheferna anser 

att olika kulturella bakgrunder berikar arbetsgruppen kan man anta att synsättet 

således är positivt, vilket i sin tur gynnar främjandet av mångfald i organisationen. En 

respondent ansåg däremot att det är helt beroende på individnivå. Hen menade att det 

var irrelevant vad man har för kulturell bakgrund och att det i arbetet inte märktes vad 

man hade för kulturell bakgrund.   
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Vilka hinder och möjligheter beskriver cheferna? 

Det största hindret som alla respondenter lyft fram under intervjuerna har främst varit 

kopplade till kommunikativa och språkliga hinder, något som även går i linje med de 

utmaningar som Hur & Ruth (2010) tar upp i sin artikel. En respondent menade dock 

att detta inte inneburit ett hinder för hen som ledare utan snarare ett hinder för den 

nyanlända.  En annan respondent menar ”Kommunikation och språk har varit hinder, 

om man kan härleda det till kultur alltså. Men språket är ett hinder” (Sektionschef 

A). Språkliga och kommunikativa hinder som tagits upp har varit av olika karaktär. 

Flertalet respondenter menar att anledningen till att språket varit ett hinder på ÅF 

beror på att de arbetar i en konsultverksamhet där kunderna ställer krav på det svenska 

språket. Vilket innebär att en konsult som kommit in genom trainee-programmet och 

inte kan prata svenska riskerar att inte få uppdrag. Andra anledningar till att språket 

har varit ett hinder har enligt en respondent berott på att inkörningsperioden varit 

längre för de som kommit genom trainee-programmet på grund av att dokument om 

t.ex. svenska standarder är svåra att läsa om man inte kan språket fullt ut.  

Andra hinder som lyfts fram under intervjuerna var att vissa kulturer som är långt ifrån 

den svenska kulturen även medför åsiktsskiljaktigheter som måste tas itu med, det blir 

således en så kallad kulturkrock. En respondent beskriver: 

En syrisk och svensk person är så olika utifrån uppväxt och hur man är 

fostrad, det gör att kommunikationssvårigheterna kan vara svåra. Man 

använder ett helt annat kroppsspråk i vissa kulturer och har andra åsikter 

vilket blir väldigt tydligt ibland. (Sektionschef B) 

En annan respondent säger: 

Det finns större kulturella skillnader än vad man tror inom vissa kulturer 

och man måste våga prata om det här utan att döma någon. Risken i 

Sverige är ofta att man blir för blåögd och naiv och inte har en rimlig 

förväntan. Vi har haft en från trainee-programmet som det inte fungerat 

med på grund av att kulturkrocken har blivit för stor och åsikterna inte 

stämde överens. Det har tagit energi från hela arbetsgruppen. 

(Sektionschef C) 

Åsikten i ovan citat bekräftar Dick och Casells (2002) åsikt om att man måste våga 

adressera kulturella problem som en mångkulturell grupp kan hamna i istället för att 
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enbart hylla mångfaldsbegreppet. Det som författarna beskriver som ”distant 

cheerleading”.  

De fördelar med att ha en kulturell mångfald som lyftes fram under intervjuerna var 

främst kopplade till att man med en kulturell mångfald kan nå fler kunders behov 

genom att representera samhället på ett bättre sätt. En respondent uttryckte ”Man gör 

affärer med dom man gillar, man gillar ofta människor som är lik en själv och det 

innebär att vi kan nå affärer med en kulturell mångfald.” (Sektionschef D) Denna typ 

av åsikt lyftes fram av majoriteten av respondenterna och är i linje med den tidigare 

forskning som gjorts inom ämnet där Rönnqvist (2008) påpekar att man genom en 

arbetskraft som speglar samhället kan nå en bättre service om kunder exempelvis är i 

behov av flerspråkig personal. Rönnqvist (2008) menar även att man genom en 

diversifierad arbetsstyrka kan få större kunskap gällande hemma- och 

utlandsmarknaderna, vilket också var en åsikt som framkom bland respondenterna.  

När frågan om respondenterna kan se en tydlig koppling mellan kulturell mångfald i 

organisationen och affärsnytta ställdes så höll majoriteten inte med. En del menade att 

det beror på att det kortsiktigt är kvalitetsförsämrande, men att det i längden kommer 

att höja kvaliteten. Att en mångkulturell grupp kan leda till fördelar i problemlösning, 

kreativitet och anpassning till förändringar är någon som tas upp i Cox & Blake (1991) 

artikel. Forskarna menar dock att detta görs först när ledningen lyckas leda teamet 

framgångsrikt, vilket även kan vara en förklaring till ovannämnda åsikter från 

respondenterna. Att lära sig att leda en mångkulturell grupp kan ta tid och kan därmed 

vara anledningen till att det främst är ur ett långsiktigt perspektiv som en 

mångkulturell grupp leder till fördelar ur kvalitetssynpunkt. En respondent beskriver: 

”Rent affärsmässigt är det kvalitetsförsämrande ur ett kortsiktigt perspektiv, det är 

dock en investering som ska öka kvaliteten långsiktigt.” (Sektionschef C) Den här 

typen av åsikt går även i linje med den tidigare forskning som gjorts av Mead (2005) 

som menar på att en mångkulturell grupp har en längre startsträcka då man först 

måste reda ut olikheterna i den heterogena gruppen. Vidare menar författaren att då 

gruppen kommit en bit in på samarbetet så har den en fördel i att lösa komplexa 

problem eftersom olikheterna bidrar till att medarbetarna ser på problem på olika sätt. 

En annan respondent uttryckte: 

En sak jag vill lyfta är att den som är snabbast att hitta koden att jobba 

tillsammans i en kulturell mångfald kommer bli otroligt lönsam och 
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framgångsrik och vi är på början att knäcka den koden. Trainee-

programmet är bara en början på något stort. (Sektionschef D) 

Det citatet som ovan uttrycker behandlas även av Maude (2011) som beskriver att 

medarbetarnas olika perspektiv bidrar till att lösa komplexa problem först då 

organisationer har upprättat strategier och strukturer för att den interkulturella 

kommunikationen ska fungera. Samma respondent beskriver i intervjun: 

Vi har behövt avbryta en från trainee-programmet för att 

kommunikationen inte fungerade, jag upplevde att vi inte förstod vad vi 

menade. Ska du få ett förtroende för någon så måste du förstå den 

personen och det kan vara svårt. Jag upplever att jag har vågat bli mer 

rak i min kommunikation i och med misslyckandet att vi fick avbryta, men 

nu är vi på rätt väg. (Sektionschef D) 

Respondenten kan således vara ett bra exempel på det som Allwood (1985) lyfter i sin 

forskning. Allwood (1985) skriver om kommunikationsproblem som kan uppstå vid 

interkulturell kommunikation, på grund av olikheter som finns mellan individer med 

olika bakgrund. Han menar att det därför blir viktigt att ha tålamod och förstå att det 

råder olikheter istället för att vara misstänksam och skapa en ovillighet till samarbete. 

Vidare belyser Allwood (1985) vikten i att ha ett öppet sinne och lyssna till motparten 

för att skapa en god kommunikation, något som citatet ovan har illustrerat.  

 

Hur ser de på sin ledarroll och vilka strategier har de haft i arbetet med 

trainee-programmet?  

När frågan om respondenterna behövt anpassa sitt ledarskap gentemot de som kommit 

in genom trainee-programmet ställdes så framkom det varierade svar. Några ansåg 

inte att de anpassat sin ledarroll gentemot de som kommit in genom trainee-

programmet över huvud taget, någon ansåg att hen anpassat sitt ledarskap men att det 

inte beror på att medarbetaren har en annan kultur utan att det är något som hen gör 

med alla sina anställda, så kallat situations anpassat ledarskap som hen uttryckte. 

Flertalet beskrev dock att de har varit mer stöttande i sitt ledarskap samt att de har 

haft mer frekvent uppföljning för att säkerställa att medarbetaren med en annan 

kulturell bakgrund har förstått uppgiften rätt.  
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Andra tankar kring hur en mångkulturell grupp har påverkat ledarskapet som togs upp 

var av en respondent som upplevt skillnader i hur man uppfattar ledare i olika kulturer. 

Hen beskriver: 

Jag hade två anställda från Östeuropa, det vart ibland nästan komiskt, de 

stod nästan givakt när jag kom för att jag var chef. Om jag sa något så var 

det nästan lagen, de skulle aldrig ifrågasätta något jag sa men jag kan ju 

långt ifrån allting. Det är en stor skillnad från Sverige där man ibland 

nästan ifrågasätter allt som chefen säger. (Sektionschef A) 

Respondentens upplevelse går att koppla till Hamrefors (2014) modell över hur 

ledarskap är utformat i olika länder. Figuren visar, likt respondentens uppfattning, att 

det i Skandinavien är uppskattat när ledaren är av mer informell karaktär och där 

medarbetare får stort ansvar och delaktighet. Samtidigt visar figuren på att det i 

exempelvis Tyskland och Kina är mer hierarkiskt och där förväntas det snarare att 

ledaren är av mer auktoritär karaktär och ger sina anställda tydliga order. Denna typ 

av ledarskap av mer hierarkisk karaktär med tydliga order har även beskrivits av en 

annan respondent som ansåg att arbetet i den mångkulturella gruppen förbättrats 

sedan hen blivit mer direkt och rak i sin kommunikation.  
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Diskussion  

Metoddiskussion  

Syftet med denna uppsats har varit att beskriva och analysera sektionschefers 

uppfattningar om och erfarenheter av trainee-programmet som bedrivs på ÅF. För att 

undersöka syftet så genomfördes semistrukturerade intervjuer med sektionschefer på 

ÅF.  

Intervjuer har genomförts med en respondent i taget. Ett medvetet val gjordes i början 

av undersökningen att intervjuerna skulle genomföras med sektionschefer som haft 

medarbetare från trainee-programmet i minst ett år. Detta för att säkerställa att 

sektionscheferna hunnit bilda sig en uppfattning. En geografisk spridning på 

respondenterna gjordes även i början av undersökningen, för att eventuellt fånga 

variationer i svaren beroende på stationeringsort. Detta för att undersöka ifall storlek 

på ort har bidragit till fördelar eller nackdelar ur en integrationssynpunkt. Utifrån 

resultatet kunde dock inga skillnader beroende på ort skönjas. Vid en undersökning 

med fler respondenter är det möjligt att ett sådant resultat hade visats däremot, men 

då tidsramen för arbetet inte tillät fler intervjuer har det inte funnits tillräckligt med 

data för att påvisa någon geografisk påverkan.  

Ett annat val som gjordes innan intervjuerna var att inte skicka ut frågorna på förhand. 

Detta val togs för att man som respondent inte ska hinna förbereda sina svar för mycket 

innan intervjun. Frågorna som ställdes är av känslig karaktär och för att få en möjlighet 

att spegla verkligheten i så stor utsträckning som möjligt gjordes detta val. Att skicka 

ut frågorna på förhand har även sina positiva sidor då respondenten då får en möjlighet 

att reflektera och möjligtvis ge ett mer utförligt svar, men som tidigare nämnt var detta 

ett medvetet val.  

 

Resultatdiskussion 

Det framkom initialt att cheferna var nöjda med trainee-programmet, men vid vissa 

riktade frågeställningar senare i intervjuerna kom även mindre positiva aspekter fram. 

Det var en trend att det var lättare för respondenterna att nämna hinder snarare än 

möjligheter. En anledning till detta skulle kunna vara känsligheten att prata om ämnet. 

Att inte vara för ett mångfaldsarbete kan i dagens samhälle anses vara olämpligt och 

detta är något som därför kan ha påverkat resultatet. Innan intervjuerna fördes dock 
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en diskussion kring syftet med arbetet där betoning låg på att alla åsikter är välkomna, 

att ha en sådan diskussion innan intervjuerna bidrog förhoppningsvis till att 

respondenterna vågade uttrycka deras åsikter så mycket som möjligt. En annan 

anledning till varför fler respondenter hade en tendens att lyfta fram hinder snarare än 

möjligheter med att ha en mångkulturell grupp kan bero på att det är lättare att förstå 

och relatera till människor som är lik en själv. På grund av detta kan man tänka att det 

är lätt hänt att en respondent lättare minns något som varit ett hinder i arbetet snarare 

än det som gynnats av programmet. Olikheterna gör det således tydligt för vad som blir 

ett hinder i arbetet.  

Vid frågor gällande chefernas ledarskap gentemot de som kommit in genom trainee-

programmet framkom varierade svar. En del ansåg att de inte anpassat sitt ledarskap 

på grund av olika kulturer, andra såg tydliga skillnader i hur en med en annan kultur 

vill bli bemött av sin ledare och därför ändrade hen sitt ledarskap. En möjlig anledning 

till dessa varierade svar kan vara att det är svårt att betrakta sig själv som ledare. Kan 

det vara så att man anpassar sitt ledarskap mot alla individer, oavsett kulturell 

bakgrund? En annan anledning kan vara att olika individer har olika mycket av sin 

kulturella bakgrund med sig in i det nya arbetet och att det därför behövs olika 

anpassningar av ledarens ledarskap. En individ som ännu inte hunnit anpassa sig till 

den svenska kulturen kanske kräver mer anpassning av ledaren.  

Kunskapsbidraget för detta arbete har varit att öka förståelsen för hur ett 

mångfaldsarbete har bidragit till möjligheter för en arbetsgrupp samt ett företag, men 

vad mångfaldsarbetet har haft för hinder är även något som lyfts fram. Genom en ökad 

förståelse för detta kan fler företag börja arbeta med mångfaldsprogram och 

förhoppningsvis kan detta arbete vara en vägledning och hjälp.  
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Förslag till vidare forskning 

Mångfald är ett aktuellt ämne i dagens samhälle och i och med globaliseringen börjar 

samhället bli mer mångkulturellt. I ett mångkulturellt samhälle kommer vi att stöta på 

denna typ av trainee-program allt mer och vetskapen kring hur vi hanterar ett mer 

mångkulturellt samhälle kommer att bli allt mer viktigt. Att undersöka fler program 

för ökad mångfald hade därför varit intressant och ett förslag till vidare forskning, 

genom att jämföra fler organisationers trainee-program kan man skilja vad som 

fungerat bra och mindre bra i ett sådant program och hanteringen av mångkulturella 

organisationer blir således lättare att förstå.  
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Cox, T. H., & Blake, S. (1991). Managing cultural diversity: Implications for 

organizational competitiveness. The Executive, 5(3), s. 45-56. 

Dick, P., & Casell, C (2002) Barriers to managing diversity in the UK constabulary: The 

role of discourse. Journal of Management Studies, s. 953-976. 

Ehn, B., & Löfgren, O. (2001). Kulturanalyser. Malmö.  

Eriksson-Zetterquist, U., & Styhre, A. (2007). Organisering och intersektionalitet. (1. 

uppl.) Malmö: Liber. 

Fägerlind, G. (2012). Mångfald i praktiken - handbok för verksamhetsutveckling. 

Uppl. 2:1. Malmö: Liber.  

Granberg, O. (2011). PAOU: personaladministration, HRM och 

organisationsutveckling. 8., [rev. och utök.] utg. Stockholm: Natur och kultur. 

Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). Naturalistic inquiry. Beverly Hills, Calif.: Sage 

Publ. 

Hamrefors, S. (2014). Kommunikativt ledarskap: den nya tidens ledarskap i 

värdeskapande nätverk. (2. uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

Hur, Y. Ruth, A., & Strickland, S. (2010). Managing diversity: does it matter to 

municipal governments?. International Journal of Public Sector Management, 23(5), 

s. 500. Doi: 10.1016/j.scaman.2009.09.005 

https://umea-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/fulldisplay?docid=TN_swepuboai:gup.ub.gu.se/131465&context=PC&vid=UmUB&lang=en_US&search_scope=default_scope&adaptor=primo_central_multiple_fe&tab=default_tab_umub&query=any,contains,Allwood%20%20J.%201985.%20Intercultural%20communication.%20Go%CC%88teborg:%20University%20of%20Go%CC%88teborg%20%20Dept%20of%20Linguistics%20&sortby=rank&facet=tlevel,include,peer_reviewed&mode=Basic&offset=0
https://umea-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/fulldisplay?docid=TN_swepuboai:gup.ub.gu.se/131465&context=PC&vid=UmUB&lang=en_US&search_scope=default_scope&adaptor=primo_central_multiple_fe&tab=default_tab_umub&query=any,contains,Allwood%20%20J.%201985.%20Intercultural%20communication.%20Go%CC%88teborg:%20University%20of%20Go%CC%88teborg%20%20Dept%20of%20Linguistics%20&sortby=rank&facet=tlevel,include,peer_reviewed&mode=Basic&offset=0


 

24 
 

Holvino, E., & Kamp, A. (2009). “Diversity management: Are we moving in the right 

direction? Reflections from both sides of the North Atlantic”. Scandinavian Journal of 

Management, 25(4), s. 395-403. Doi: 10.1016/j.scaman.2009.09.005 

Jacobsen, D., & Thorsvik, J. (2014). Hur moderna organisationer fungerar (4). 

Stockholm: Studentlitteratur. 

Kvale, S. (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur. 

Lassenius, Y. (2007). Kulturell mångfald, en utmaning för lärare inom 

närvårdarutbildningen. Vård i norden. 2/2007. Publ. No. 84 Vol. 27 No. 2 pp 14–20. 

Lindmark, A., & Önnevik, T. (2011). Human resource Management – Organisationens 

hjärta, 2. Uppl., Stockholm: Studentlitteratur. 

Maude, B (2011). Managing cross-cultural communication : principles and practice. 

Houndmills, Basingstoke Hampshire; New York: Palgrave Macmillan. 

Mead, R. (2005). International Managment- Cross-cultural dimensions. Oxford: 

Blackwell. 

Naff, KC., & Kellough, J. (2007). Ensuring Employment Equity: Are Federal Diversity 

Programs Making a Difference? International Journal of Public Administration, 

26(12), S. 1307-1336. doi: 10.1081/PAD-120024399 

 
Recascino Wise, L., & Tschirhart, M. (2000). Examining empirical evidence of 

diversity effects: How useful is diversity research for public-sector managers? Public 

Administration Review, 60(5), S. 386-394. Doi: 10.1111/0033-3352.00102 

Repstad, P. (2008). Närhet och distans – Kvalitativa metoder i samhällsvetenskap, 

4. Uppl., Stockholm: Studentlitteratur.  
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Bilaga 1 - Informationsmail 

Hej! 

 

Mitt namn är Dalia Mohammad och jag skriver ett examensarbete på 

personalvetarprogrammet i Umeå. Jag har tidigare praktiserat på ÅF:s HR-

avdelningar. Under praktiken gjorde jag en undersökning om hur medverkande i ÅF:s 

”Trainee-program for new Immigrated Engineers” upplevde sin psykosociala 

arbetsmiljö. Eftersom jag ansåg att detta var ett intressant ämne så har jag nu i samråd 

med Amir Nazari (Diversity coach på ÅF) valt att fördjupa mig ytterligare i ”trainee-

programmet” genom mitt examensarbete.  

 

Syftet med den här studien är att beskriva sektionschefers uppfattningar av trainee-

programmet som bedrivs på ÅF. Eftersom du har minst en anställd som blivit 

rekryterad genom trainee-programmet skulle jag väldigt gärna vilja intervjua dig kring 

din uppfattning av programmet.  

 

Intervjuerna sker på telefon och kommer att spelas in för att jag ska ha en möjlighet 

att analysera materialet, men ditt deltagande är självklart frivilligt. Alla som deltar i 

studien kommer att vara anonyma. Den insamlade data som jag får in kommer enbart 

att användas för forskningsändamål och uppsatsen kommer att publiceras på nätet via 

Umeås Universitet. Du kommer även att ha möjlighet att ta del av uppsatsen innan den 

publiceras.  

 

Hör gärna av dig till mig på telefonnummer .. om du har några frågor. Jag kommer att 

kontakta dig under morgondagen för att se om intresse för att delta finns.  

 

Med vänlig hälsning,  

Dalia 

 



 

 

Bilaga 2 - Intervjuguide 

Kulturell mångfald: 

1. Vad innebär begreppet kulturell mångfald för ÅF? 
2. Har du sett några fördelar med att ha en kulturell mångfald här på ÅF? I så fall 

vilka? 
3. Kan du se en koppling mellan mångfald och affärsnytta i organisationen? Hur 

ser den i så fall ut? 
4. Om fokus ligger på enbart kompetens i mångfaldsarbetet, ser du då några 

hinder? 
5. Hur skulle du säga att kommunikationen har fungerat i och med en kulturell 

mångfalden?  
6. Har du några tankar kring om det finns något som chefer i allmänhet inte 

tänker på när det gäller mångfaldsarbete?  

Trainee-programmet: 

7. Traineeprogrammets satsning sägs enligt ÅF:s likabehandlingspolicy leda till 
kvalitets- och kompetenshöjning i verksamheten. Hur ställer du dig till det?  

8. Har du upplevt några risker med trainee-programmet, om ja hur har det yttrat 
sig och hur bör de bemötas?  

9. Finns det andra anställda i din sektion som talar samma språk som någon från 
trainee-programmet? Om ja, vad har det inneburit?  

10. Hur anser du att trainee-programmet har fungerat på ÅF, i stora drag?  
11. Finns det något som jag inte frågat angående trainee-programmet som du vill 

att jag tar med mig?  

 
Egna erfarenheter: 

12. Vad innebär ditt arbete som sektionschef på ÅF, i stora drag? 
13. Hur många i din arbetsgrupp kommer från trainee-programmet och hur länge 

har dessa arbetat med dig? 
14. Hur många anställda har du i din sektion? 
15. Hur ser du på din ledarroll och har du behövt anpassa den mot medverkande i 

trainee-programmet? 
16. Har du behövt tillämpa nya strategier i ditt ledarskap?  

Avslutande fråga: 

Finns det något jag inte tagit upp i frågeställningarna eller något som du känner att du 
vill framföra angående dina erfarenheter, kulturell mångfald eller trainee-
programmet? 

 

 


