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Sammanfattning 
Denna studie ämnar undersöka huruvida yrkesverksamma upplever att mångfald påverkar 

förutsättningar för lärande inom arbetsgrupper. Syftet har operationaliserats i 

forskningsfrågan “Hur upplevs mångfald påverka förutsättningar för lärande i 

arbetsgrupper?” samt dess två underfrågor “på vilka sätt upplevs mångfald vara en 

förutsättning för lärande i arbetsgrupper?” och “på vilka sätt upplevs mångfald vara ett 

hinder för lärande i arbetsgrupper?”. Det empiriska materialet har tillhandahållits med hjälp 

av kvalitativ ansats i form av semistrukturerade intervjuer samt tematisk analys. Intervjuerna 

har omfattat upplevelser och erfarenheter hos yrkesverksamma i olika branscher som besitter 

gedigen erfarenhet av arbete i grupp. För att analysera datamaterialet användes teorier om 

informellt lärande, groupthink, teamthink och kategorisering av mångfald. 

Studieresultaten visade att samtliga informanter, trots deras olika branscher, resonerar på 

liknande sätt och upplever att mångfald och heterogenitet medför stora förutsättningar för 

lärande i form av nya perspektiv, erfarenhetsutbyte  och ifrågasättande. Resultaten visade 

även att mångfald kan skapa hinder för lärande, när perspektiv och erfarenheter undanhålls på 

grund av maktskillnader och hierarkier. Informanternas erfarenheter visar att de gemensamt är 

positivt inställda till förutsättningarna för lärande inom arbetsgrupper som mångfald medför. 

Slutsatserna som dragits är att uppfattningen av huruvida mångfald påverkar lärandet beror på 

individers inställning till mångfald samt arbetets och gruppens kontext. Mångfaldsbegreppet 

är komplext och svårt att mäta, då det kan formas till att passa individers egna värderingar. 

Det påverkar hur de kan se på förutsättningar och hinder för lärande på olika sätt, till följd av 

definitionen av mångfald.  

Nyckelord: mångfald, informellt lärande, arbetsgrupp, groupthink, teamthink 
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Abstract 

This study aims to examine whether professionals experience that diversity affects the 

conditions for learning within working groups. The purpose has been operationalized in the 

research question "How is diversity perceived to affect the conditions for learning in working 

groups?" and its two sub questions "In what ways is diversity considered to be a prerequisite 

for learning in working groups?" and "In what ways is diversity considered to be an obstacle 

for learning in working groups?". The empirical material has been provided by a qualitative 

approach, in the form of semi structured interviews and thematic analysis. The interviews 

have included experiences of professionals in different industries who possess substantial 

experience of working in groups. Theories used for analyzing the empirical material are 

informal learning, groupthink, teamthink and categorizing diversity. 

The study results show that all informants, despite their different industries, reason similarly 

and feel that diversity and heterogeneity imply great learning opportunities in terms of new 

perspectives, experience sharing and questioning. The results also show that diversity can 

create barriers to learning, when perspectives and experiences are retained due to differences 

in power and hierarchies. The informants' experiences show that they are jointly positive to 

the prerequisites for learning within working groups that diversity brings. The conclusions 

drawn are that the perception of diversity is influenced by the individual's approach to 

diversity and the context of the work and the group. Diversity as a concept is complex and 

difficult to measure, as it can be tailored to the individual's own values, which affects how one 

can interpret the conditions and obstacles to learning differently, as a result of the diversity 

definition. 

Key words: diversity, informal learning, working groups, groupthink, teamthink 
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1.0 Inledning 
“Lika barn leka bäst”, sägs det. Ordspråket refererar till att människor som liknar varandra till 

sättet trivs bra ihop, de tenderar att slå sig samman när de liknar varandra i åsikter eller 

fysiska attribut. Vi är alla olika och i arbetslivet måste vi kunna samarbeta och lära av 

varandra trots våra olikheter. 

Från och med 1 januari 2017 började nya bestämmelser i Diskrimineringslagen att gälla. 

Tidigare omfattades diskrimineringsgrunderna av kön, etnisk tillhörighet och trosuppfattning, 

men den reviderade lagen omfattar nu de sju diskrimineringsgrunderna kön, könsidentitet, 

etnisk tillhörighet, trosuppfattning, funktionsnedsättning, ålder och sexuell läggning. De nya 

bestämmelserna inkluderar att arbetsgivare ska se över fördelningen av kön på arbetsplatsens 

ledande positioner och främja en jämn fördelning (Diskrimineringsombudsmannen; 

Riksdagen, 2017). De olika diskrimineringsgrunderna visar hur individer kan differera från 

varandra i olika avseenden samt att dessa inte ska behöva leda till särbehandling.  

Diversity refers to any mixture of items characterized by differences and similarities.  

Diversity is not synonymous with differences, but encompasses differences and similarities 

(Thomas, 1996, s. 10 i Hammar Chiriac & Hempel, 2013, s. 194). 

Citatet ovan beskriver hur mångfald inte behöver vara synonymt med olikheter, då både 

likheter och olikheter kan gå under mångfaldsbegreppet. Mångfaldsbegreppet är ett 

mångfacetterat och komplext begrepp då det kan definieras och uppfattas på olika sätt. Det 

finns ingen enhetlig svensk definition, men begreppet omfattar individers likheter och 

olikheter samt att dessa påverkas av vår ålder, bakgrund, utbildning, kön, värderingar och 

liknande. Det internationella begreppet för mångfald, diversity, omfattar även kön, men det 

framgår inte lika tydligt i Sverige då vi redan har ett separat jämställdhetsbegrepp (Fägerlind, 

2012, s. 6, 19). Begreppet kan, utöver olikheter i kön, ålder, sexuell läggning, etnisk och 

kulturell bakgrund samt social tillhörighet, även tolkas utifrån fler grunder i arbetslivet, där 

det även handlar om att ta fasta på olikheter i erfarenheter och kunskaper 

(Arbetsmiljöupplysningen, 2017).  

I en rapport som släpptes av fackförbundet Vision tidigare i år, redovisas data från en 

undersökning där 576 chefer besvarade hur de ser på mångfald. Resultaten visade att nio av 

tio chefer, 93 %, upplever att mångfald i arbetsgrupper främjar arbetsplatsens kreativitet och 

innovation och att mångfalden kan lösa kompetensförsörjning i framtiden. 35 % svarade att de 

är osäkra på huruvida deras handlande kan ha kommit att diskriminera medarbetare och 39 % 

saknade tillräcklig information om Diskrimineringslagens revideringar (Vision, 2017). I 

debattartikeln “Vilse i mångfalden” publicerad i Dagens Nyheter 2009, skriver skribenten om 

hur vårt språk kan upplevas vara minerat, när “invandrare” nämns, då frågor som berör var 

personen i fråga kommer ifrån kan uppfattas som upprörande. Vidare menar skribenten att 

utvecklingen gått fort och att det kan vara svårt att veta hur man ska anpassa sig till den nya 

mångfalden (Zaremba, 2009). Mångfald kan således uppfattas vara ett laddat ämne i vissa 

avseenden, dels till följd av en politisk utveckling, dels till följd av den reviderade 

Diskrimineringlagen och rådande mångfaldsideal, där det kan upplevas vara fel att vara emot 

mångfald och inkludering.  
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Enligt chefsorganisationen Ledarna, bidrar mångfald till en större chans till innovation samt 

att kompetenser tillvaratas. Mångfald i arbetslivet baseras på lika rättigheter och möjligheter, 

respekt samt bedömning av människor efter kompetens (Ledarna, 2017). Detta behandlas 

även i en artikel publicerad i Svenska Dagbladet 2014, som skriver om en svensk studie som 

undersöker huruvida mångfald i ledningsgrupper leder till ökad effektivitet. Mångfald i 

ledningsgrupper och kvotering är ett ämne i den rådande samhällsdebatten och det behöver 

inte handla om kön, utan gruppmedlemmarnas sammansättning. Samtidigt behandlas 

begreppet kompetens och dess innebörd, då det är ett av de argumenten som talar emot 

kvotering. I artikeln uttrycks att fokus bör flyttas till gruppen, då det är gruppen som utför 

arbetet och inte individens kompetens (jfr Mölne, 2014).  

I relation till kompetenser, menar forskare, praktiker och ledare att lärande i arbetslivet är av 

tyngre vikt idag än förr. Arbetslivets dynamik ställer, utifrån ekonomiska perspektiv, högre 

krav på medarbetare, då de förväntas vara anpassningsbara, besitta kunskap inom flera 

områden och ha hög autonomi. Kraven påverkar inte bara den formella utbildningen utan 

också medarbetarnas resurser till kompetensutveckling och vidmakthållande av kompetenser 

som arbetet förutsätter. Utöver den ekonomiska aspekten berör även arbetsmiljökraven de 

anställdas förutsättningar för lärande i arbetslivet. Arbetsmiljön bör främja lärande och 

utveckling hos de anställda, genom stimulerande arbete och uppmuntran av individuell 

progression. Bristen på forskning om förutsättningar för lärande beror på en svårighet 

gällande observation och beskrivning av de lärandeprocesser som många gånger sker 

undermedvetet och oavsiktligt (Ellström, 1996, s. 6-7).  

De senaste decennierna har lärande på arbetsplatser blivit en allt vanligare diskussion när det 

gäller medarbetares kompetensutvecklingar. Arbetsplatslärandet kan ske på olika sätt, både 

formellt och informellt (Illeris, 2011, s. 3-4). Informellt lärande är ett begrepp som summerar 

lärande som uppstår i anknytning till genomförande av arbetsuppgifter (Nilsson, Wallo, 

Rönnqvist & Davidson, 2011, s. 200). Det informella lärandet påverkas av medarbetarnas 

interaktionsutrymme, som är en förutsättning för lärande och kompetensutveckling. 

Interaktionsutrymmet uttrycker sig i dialoger, diskussioner och rådfrågande av kollegor som 

kan stötta varandra vid uppkomsten av problem i arbetet (Nilsson et al., 2011, s. 84). 

Här blir denna studie relevant, då mångfald, arbete i grupper och arbetsplatslärande är ämnen 

som dominerat både forskningsfältet och samhällsdebatten. Forskningen har studerat de olika 

områdena separat eller i viss kombination, men det finns en kunskapslucka i relationen mellan 

mångfald och lärande i arbetsgrupper. Studien ämnar undersöka en relation mellan dessa 

områden, med hjälp av uppfattningar hos yrkesverksamma med erfarenhet av arbete i 

homogena och heterogena arbetsgrupper. 

1.1 Problemformulering 
Till följd av globalisering och arbetsmarknadens dynamik har nya perspektiv på arbete och 

lärande tillkommit. Medarbetares förutsättningar för lärande är av allt större vikt och 

arbetssätten går från individuellt arbete till arbete i grupp (Meena & Vanka, 2017, s. 915). 

Arbetsmarknaden och samhället influeras mer och mer av individer med olika bakgrunder, 

kompetenser och erfarenheter (jfr Zaremba, 2009), vilket medför att arbetsplatser måste 
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anpassa sig efter reviderade lagar som arbetar mot diskriminering och för en inkluderande 

arbetsplats där alla individer får chansen att växa och lära i sitt arbete (jfr Vision, 2017). 

Individers olikheter har också bidragit till ett mångfaldsideal, som resulterar i att det kan 

upplevas vara svårt att våga prata om ens inställning till och upplevelser av mångfald. Detta 

medför ett intresse och en relevans för att undersöka huruvida mångfald, arbete i grupp och 

förutsättningar för lärande kan relateras till att påverkas av varandra. Fenomenet befinner sig 

inom ramarna för mångfald och lärande i olika former. Studiens primära intresse är att 

undersöka huruvida yrkesverksammas uppfattningar indikerar på en relation mellan dessa 

områden, samt få en förståelse för hur de påverkas av varandra. 

1.2 Pedagogisk relevans 
Människors lärande pågår hela tiden, även efter avslutade formella utbildningar. Som 

arbetstagare bemöts vi av pedagogiska processer i vår arbetsmiljö. Med pedagogiska 

processer menas exempelvis undervisning, utbildning och socialisation, men även lärande och 

organisationsutveckling. Processerna kan således vara formella, informella, synliga eller 

osynliga och oavsett karaktär återfinns pedagogiska processer alltid i arbetsorganisationer (jfr 

Ellström, 1996, s. 11-12).  

Uppsala universitet definierar pedagogik som ett ämne som berör olika lärandeaspekter, 

mångfaldsaspekter och sociala processer (Uppsala universitet, 2017). Stockholms universitet 

definierar organisationspedagogik som forskning om hur individer lär och utvecklar 

kompetens (Stockholms universitet, 2017). I linje med universitetens definitioner samt 

resonemanget att människors lärande ständigt pågår, definieras pedagogik, i denna studie, 

som ett ämne som berör olika lärandeaspekter och sociala processer i arbetslivet. 

Avsikten är att undersöka upplevelser av skillnader mellan att arbeta i homogena kontra 

heterogena grupper samt huruvida mångfald upplevs som en förutsättning eller ett hinder för 

lärande i arbetslivet. Då stor betoning ligger på att undersöka upplevelser och erfarenheter av 

förutsättningar för lärande, finns en hög pedagogisk relevans. 

1.3 Syfte och frågeställning 
Studien syftar till att undersöka på vilka sätt mångfald kan upplevas påverka förutsättningar 

för lärande i arbetslivet genom att studera uppfattningar och erfarenheter hos yrkesverksamma 

i ansvariga positioner som har arbetat i både homogena och heterogena arbetsgrupper. 

För att besvara syftet konkretiseras det i följande frågeställning: 

- Hur upplevs mångfald påverka förutsättningar för lärande i arbetsgrupper? 

 

Följande underfrågor har konstruerats för att kunna besvara frågeställningarna ytterligare: 

- På vilka sätt upplevs mångfald vara en förutsättning för lärande i arbetsgrupper? 

- På vilka sätt upplevs mångfald vara ett hinder för lärande i arbetsgrupper? 
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1.4 Avgränsningar 
Det är informanternas subjektiva upplevelser och erfarenheter som är av intresse, fokus 

kommer således inte att läggas på att utvärdera hur deras arbetsplatser arbetar med mångfald 

eller förutsättningar för lärande. 
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2.0 Litteraturgenomgång 
Nedan presenteras en redogörelse för tidigare forskning som utförts inom mångfald i 

organisationer samt förutsättningar och hinder för lärande i arbete och arbetsgrupper. 

Avsnittet avslutas med sammanfattande resonemang om studiernas resultat. 

2.1 Sökprocess 
För att nå relevant forskningslitteratur såväl som teoretiska underlag användes Uppsala 

Universitetsbibliotek och databaserna ERIC - Education Resources Information Center, 

SwePub - Swedish Publications samt Education Source. Sökord som användes var bland 

annat “diversity management”, “diversity groups”, “homogeneous heterogeneous groups”, 

“förutsättningar lärande”, “lärande arbete”, “learning workplace”, “informal learning”, 

”informellt lärande” och “groupthink teamthink”. Utöver sökorden användes även namn på 

författare som skrivit om de berörda områdena, exempelvis Per-Erik Ellström och Henrik 

Kock. 

Ytterligare relevant litteratur återfanns i referenslistor på de resultaten jag hittade via 

databaserna, avhandlingar, examensarbeten samt tidigare kurslitteratur. Jag har använt mig av 

både nationella och internationella forskningsstudier för en bredare överblick över 

forskningsfältet. Forskningsresultaten är avgränsade till lärande inom arbetslivet och 

mångfald inom arbetslivet. 

2.2 Lärande 

2.2.1 Faktorer som främjar eller hindrar lärande på arbetsplatsen 
En litteraturstudie utförd det här året analyserade 18 stycken forskningsartiklar, i syfte att 

presentera en överblick över hur praxis och vägledning främjade eller hindrade lärande för 

lärlingar på arbetsplatsen. Studieresultaten utgörs av en metaanalys av de olika artiklarnas 

resultat. Till följd av de senaste årens karaktärsskifte i arbetslivet, gällande arbetsplatsen som 

lärmiljö, har intresset för arbetsplatslärande ökat (Mikkonen, Pylväs, Rintala, Nokelainen & 

Postareff, 2017, s. 1). Forskarna refererar till Eraut (2004) som menar att lärande på 

arbetsplatsen ofta sker informellt eller spontant (Mikkonen et al., 2017, s. 2). 

Studiens resultat visade att fem av 18 artiklar såg vägledning som meningsutbyte och dialog 

med andra samt eftertanke av det individuella lärandet. Flertalet artiklar påvisade att dialog 

med kollegor och överordnade bidrog till kunskapsutveckling, samt hur systematisk feedback 

från mer erfarna kollegor bidrog till att mindre erfarna deltog i diskussioner. Tre av de 18 

artiklarna nämner hur vissa överordnade arbetar med autonomi och eget ansvar, genom att 

låta de oerfarna utforska och lära sig helt på egen hand. Det sågs delvis som ett planerat 

pedagogiskt tillvägagångssätt, men samtidigt kunde det uppfattas som en bristande formell 

insats (Mikkonen et al., 2017, s. 9). Forskarna återger, utifrån de analyserade artiklarna, att 

viktiga faktorer för lärande i sin profession är att kunna känna jämlikhet och gemenskap, 

bland annat genom att inte ha hierarkier och istället ha jämlikhet gällande arbetsuppgifter och 

ömsesidiga relationer kollegor emellan för att kunna bygga respekt och tillit. För att kunna 
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utveckla sakkunskap krävs det att kollegor, oavsett ålder och rang, kan dela kunskap och 

kompetens sinsemellan. Lärandet förutsätter, förutom jämlikhet också legitimitet, autonomi 

och en trygg atmosfär (Mikkonen et al., 2017, s. 15, 18). 

En summering av vad de olika analyserade artiklarna kom fram till visar att sex artiklar 

fokuserade på initiativtagande och ansvarstagande som faktorer för lärande, sex artiklar såg 

lärande som kontextuellt baserat på stödjande relationer med kollegor och tre artiklar såg 

lärande som kontextuellt baserat på en känsla av jämlikhet och gemenskap. De faktorer som 

anses hindra lärande är introvert och tröttsamt beteende, bristande arbetsetik, bristande 

resurser och produktivitet samt maktkamper (Mikkonen et al., 2017, s. 12-14).  

2.3 Mångfald 

2.3.1 Mångfald i arbetslivet 
Arbetsmarknadens demografiska utveckling har medfört att arbetsplatsen präglas mer och mer 

av mångfald. De kännetecknas bland annat av anställda av olika kön, härkomst, sexuella 

läggningar, religiösa ståndpunkter och andra diverse förmågor (Meena & Vanka, 2017, s. 

915). Kön, ålder och etnicitet är de mångfaldsaspekter som dominerat forskningen om 

mångfald (Joshi & Roh, 2008, s. 30). Fler forskare argumenterar för fördelarna som mångfald 

för med sig, såsom rekrytering av de bäst lämpade och en verksamhetskultur där alla 

anställdas kapaciteter är uppmärksammade (Mavin & Girling, 2000, s. 422). Mångfald i 

arbetslivet behandlas även av den juridiska aspekten, diskriminering är inte bara olagligt och 

oetiskt men hämmar även produktion (Lindelöw, 2008, s. 227).  

2.3.2 Mångfald i olika företag 
En studie av Kochan et al. (2003) som undersökte mångfaldsaspekterna kön och etnicitet, 

redovisar en sammanställning av flertalet utförda studier baserade på insamlad data från olika 

företag där resultaten av mångfald differerar beroende på företag. Målet med undersökningen 

var att utforska huruvida det var genomförbart att studera mångfald inom 

organisationsmiljöer. Studien redovisar resultatet av fyra företag som arbetar med 

informationsbehandling, finanstjänster och detaljhandel (Kochan et al., 2003, s. 7-8, 17). 

Resultaten från det första företaget, ett Fortune 500-företag som arbetar med 

informationsbehandling, visade att mångfalden influerade gruppernas processer, där mångfald 

i kön bidrog med ökat konstruktivt arbete och etnisk mångfald hämmade konstruktivt arbete. 

De konstruktiva grupparbetena hade positiv inverkan på prestationen (Kochan et al., 2003, s. 

8-9). Det andra företaget som arbetar inom finans, visade motsatt resultat. Mångfaldsaspekten 

etnicitet förknippades med en positiv ökning i affärer och generellt högre prestation, medan 

könsaspekten inte visade någon signifikant påverkan. Etnicitet hade således en positiv effekt 

på utförandet av arbetsuppgifter inom alla de filialer där de använde mångfald som en resurs 

för lärande och innovation (Kochan et al., 2003, s. 12). 

Det tredje undersökta företaget arbetar också med informationsbehandling, vars resultat 

visade att det inte fanns någon signifikant skillnad i huruvida kön eller etnicitet påverkar 

gruppsamarbete eller prestation. Däremot visade det sig att etnicitet påverkar målprestation 
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sämre än vad könsaspekten gör. Forskarna summerar att det tredje företaget inte visade någon 

signifikant skillnad i huruvida kön eller etnicitet påverkar gruppens prestation, men betonade 

att organisationen och kontexten spelar stor roll. Det sista företaget som arbetar inom 

detaljhandel, redovisade inga data gällande grupprocesser och kollegial interaktion. 

Resultaten visade att etnicitet inte hade någon större effekt, men att butikerna med hög andel 

kvinnor sålde mindre än butiker med anställda av fler kön. Forskarna summerar att data från 

det sista företaget inte kunde påvisa att kunderna bryr sig om kön eller etnicitet hos 

servicepersonalen (Kochan et al., 2003, s. 14-16).  

Avslutningsvis menar forskarna att majoriteten av analyserna inte visade någon negativ effekt 

på grupprocesser, men när etnicitet påvisades ha en negativ effekt, lindrades effekten av 

initiativ med fokus på utveckling. Kön visade ingen signifikant effekt på grupprocesser och de 

menar att de positiva och negativa effekterna av etnicitet beror på kontext. Betingelserna som 

förvärrat de negativa effekterna av etnicitet på prestation, förklaras med en kontext bestående 

av högt tävlingsinriktade team. Dessutom visade resultaten att könsaspekten var mindre 

problematisk än etnicitet, vilket forskarna tror beror på att vita kvinnor var 

överrepresenterade, i relation till män eller kvinnor i minoritetsgrupper, i de undersökta 

företagen. De upplever att det är svårt att producera denna typ av studie och en klar slutsats är 

att organisationer bör utveckla sina mångfaldsstrategier och utvärderingar av dem ytterligare 

(Kochan et al., 2003, s. 17).  

2.4 Arbetsgrupper 

2.4.1 Effekter av mångfald i arbetsgrupper 
Framgångsrika organisationer har ofta en förmåga att främja, uppmana och bedriva effektivt 

arbete i grupper (Erdem, 2003, s. 229). Företag och organisationer kan använda sig av olika 

tillvägagångssätt för att möta avsaknaden av lärande och kompetensutveckling. En metod är 

arbete i grupp i form av teamorganiserad produktion, som kan ha inverkan på lärande (Kock, 

2004, s. 89). Organisationer arbetar mer och mer med teamwork i större utsträckning och 

anställda jobbar mer som en gruppmedlem än som en individuellt anställd. I samband med 

detta förlitar sig organisationer på att grupperna ska generera nya, kreativa idéer. Gruppen kan 

både gynna och hämma kreativitet, beroende på kontexten. I heterogena grupper som 

kännetecknas av mångfald, flödar kreativitet och problemlösning men de lider också av en 

större risk för konflikter, då de olika åsikterna delas, samtidigt som det också ökar chansen att 

få människor att tänka olikt (Nishii & Goncalo, 2008, s. 6-7).  

Kock (2002) genomförde en studie om lärande i teamorganiserad produktion, som återfinns i 

en antologi av Ellström och Hultman (2004). Med produktionsteam menas en grupp om 

begränsat antal medlemmar som samarbetar och bär ett gemensamt ansvar för arbetsuppgifter. 

Han studerade lärande ur bland annat kontext, både yttre och inre, i form av normer, 

omgivning, samarbete, ledarskap, sociala och ekonomiska strukturer samt verksamheten 

(Kock, 2004, s. 91-93). 

Tre företag studerades och de arbetade inom verkstad, telekom och mekanik. Han beskriver 

att verkstadsföretagets team var mer homogent sammansatta än de andra, då alla är män och 
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de är lika beträffande ålder och utbildningsbakgrund. Telekomföretaget skiljer sig åt mer med 

avseende på de olika faktorerna. Kock menar att en heterogen gruppsammansättning kan vara 

mer fördelaktig för att teamet ska kunna utvecklas och jämför med teoretikern Janis teori om 

groupthink som en risk för dysfunktionalitet i homogena grupper (Kock, 2004, s. 95-97).  

Resultaten visade att de anställda i telekombolaget upplever att heterogeniteten är en fördel, 

då de kan utnyttja varandras olika erfarenheter och synvinklar. Samtidigt beskriver anställda 

inom verkstadsföretaget att de utvecklats mer till följd av att de varit homogena och har 

samma utbildningsbakgrund. En grupp som lyckas med sammansättningen av medlemmar 

kan vara homogen i fråga om kommunikation och samarbete men samtidigt heterogen nog att 

bidra med alternativa lösningar och synvinklar (Kock, 2004, s. 96-97). 

I alla studerade företag var målen inriktade på produktion. Företagen visar olika 

utvecklingsvägar och Kock (2004, s. 97, 106-107) menar att viktiga faktorer är kontexten, 

teamorganisationens utformning, enskilda aktörer och organisationsklimatet. 

2.5 Sammanfattning 
Studierna redovisade i den tidigare forskningen har undersökt förutsättningar och hinder för 

lärande i arbetslivet, forskningsresultat av mångfald i organisationer samt effekten av 

mångfald i arbetsgrupper. 

Den tidigare forskningen om lärande på arbetsplatsen visar att det finns olika typer av 

förutsättningar och hinder för lärande i arbetslivet. Mikkonen et al. (2017) studie visar att 

faktorer som förutsätter lärande är meningsutbyte, dialog och reflektion som informellt 

lärande, samt jämlikhet, gemenskap, legitimitet och autonomi. Faktorer som hindrar lärande 

är maktkamper, hämmande beteende, bristande resurser, etik och produktivitet. 

Mångfaldsforskningen utförd av Kochan et al. (2003) undersökte huruvida kön och etnicitet 

påverkade utfört arbete i grupper, med olika resultat i olika företag. Slutligen redogör 

forskarna för att majoriteten av analyserna inte visade negativa påföljder för grupprocesser, 

men att effekterna av etnicitet beror på kontext. De drog slutsatserna att den här typen av 

studie är svår att genomföra och organisationer bör förbättra sina mångfaldsstrategier.  

Resultaten av studien om mångfald i arbetsgrupper visade att de anställda i de olika 

produktionsföretagen hade olika uppfattningar om huruvida heterogenitet och homogenitet 

var fördelaktigt eller inte. Slutsatsen var att de olika produktionsföretagen visade olika 

utvecklingsvägar och det påverkades främst av kontexten.  

Både Kochan et al. (2003) och Kock (2002) drog slutsatserna att det är kontexten som 

påverkar resultaten av mångfaldsforskning. Mikkonen et al. (2017) forskningsresultat visade 

att förutsättningar och hinder för lärande på arbetsplatsen också är kontextuella, beroende på 

olika förutsättningar och hinder som påverkade utfallet av lärandet.  

Den tidigare forskningen kan således uppfattas bristfällig, då den givit olika resultat vid 

mätningarna samt att jag inte funnit studier som presenterar alternativa orsaker än att 

kontexten påverkar utfallet. Detta medför att ämnet behöver forskas mer om, på olika sätt och 

med olika metoder. Kunskapsluckan som uppstår, till följd av studiernas olika resultat, är 
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något som denna studie förhåller sig till genom att förhoppningsvis kunna fylla till viss del 

genom att finna alternativa orsaker baserat på de olika informanternas utsagor utifrån arbete i 

olika branscher, som inte är kontextberoende. Kochan et al. (2003) utförde sin studie baserad 

på olika organisationers mångfaldsarbeten, vilket gjorde den svårare att genomföra än den här 

studien. Då denna studie inte syftar till att utvärdera informanternas arbetsplatsers 

mångfaldsarbeten, reduceras riskerna för komplikationer kring eventuella rädslor för att uttala 

sig om de känsliga ämnena undviks helt och hållet.  
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3.0 Teoretiska utgångspunkter 
Nedan presenteras de teoretiska perspektiv som denna studie utgår ifrån. De olika 

perspektiven som ligger till grund för analys av data är teorier om lärande, grupper och 

mångfald. Lärandeteorierna utgår mycket ifrån pedagogen Per-Erik Ellströms informella 

lärande. Gruppteorierna utgår ifrån Irving Janis teori om groupthink samt Neck och Manz 

teori om teamthink utvecklat från groupthink. Mångfaldsteorin redogör för hur mångfald kan 

definieras och kategoriseras. 

3.1 Lärande 
Lärande och inlärning är två olika begrepp som ligger nära varandra. Inlärning associeras 

främst med ytligt nötande av information, när kunskap lärs in utan att kunskapen är 

kontextbunden. Inlärning kan således förklaras som att ta till sig information, medan lärande 

innebär en bearbetning av information och observationer som blir till ny kunskap för personen 

som lär sig (Pommer Nilsson, 2003, s. 50).  

3.1.1 Informellt lärande 
Lärande i det dagliga arbetet kan ske på olika sätt och kan delas in i två olika sorters lärande, 

formellt och informellt. Det formella lärandet uppstår i samband med utbildning och är ofta 

planerat. Det informella lärandet kan planeras men sker ofta oplanerat genom exempelvis 

erfarenhetsbaserat lärande som kan anskaffas genom delaktighet i arbetsgemenskap, 

nätverksdeltagande eller mentorskap. Majoriteten av det informella lärandet sker omedvetet 

och spontant, när vi inte avsiktligen försöker lära oss. Informellt lärande bygger på 

erfarenheter från generellt arbete (Ellström, 1996, s. 10, 13, 17).  

En förutsättning för informellt lärande är att individen i sitt dagliga arbete får möjligheten, att 

delta i arbetsgemenskapen och således anskaffa sig kunskaper och erfarenheter genom 

praktiskt arbete (Ellström, 1996, s. 18). Andra förutsättningar är möjligheter till 

erfarenhetsutbyte och reflektion, arbetsuppgifter med rum för utveckling samt en 

företagskultur som främjar informellt lärande (Ellström, 1996, s. 80).  

Även om erfarenhetsutbyte främjar lärandet, behöver det inte resultera i faktiskt lärande. Det 

krävs att det vi ska lära oss av i vår omgivning, går att observera så att vi kan upplysas om de 

konsekvenser våra handlingar kan medföra. Det förutsätter även att vi besitter kunskaper 

sedan tidigare, som kan underlätta tolkning och igenkännande av den erfarenhetens 

information. Ytterligare en förutsättning för det erfarenhetsbaserade lärandet är utrymme för 

reflektion i arbetet, för att kunna undersöka konsekvenser av det som åstadkommits. En 

kritisk reflektion medför att dolda antaganden synliggörs (Ellström, 1996, s. 74-75).  

3.1.2 Kollektivt lärande 
Erfarenhetsutbyten i arbetslivet främjar lärande, då vi samverkar med vår omgivning 

(Ellström, 1996, s. 74). En förutsättning för kollektivt lärande är att medlemmarna inom 

arbetsgrupper delar med sig av sina erfarenheter och har en tydlig kommunikation inom 
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gruppen. Lärandet uppstår när individer delar tankar och kompetens inom gruppen, som en 

kommunikationsprocess (Pommer Nilsson, 2003, s. 62).  

Ellström (1996, s. 76-77) menar att organisationer som använder sig av arbetsgrupper, kan 

använda arbetsgrupperna som ett betydelsefullt medel för att främja lärande och utbyte av 

erfarenheter. Olika arbetsgrupper fungerar olika och det kan även hindra lärandet. Faktorer 

som hindrar lärande kan utspelas i form av så kallad revirbevakning, konflikter, 

misstänksamhet, normer samt “vi och dom”-anda. Detta påverkas av gruppkonstellationer och 

sammansättning av gruppmedlemmar med avseende på bakgrund, kompetens och 

erfarenheter. Att ha en alltför heterogen grupp kan riskera konflikter på grund av 

gruppmedlemmarnas olikheter, medan en alltför homogen grupp kan tänka och bete sig 

likformigt vilket ökar riskerna för groupthink, dysfunktionalitet och likhetstänkande, som 

hindrar lärande genom dess resistans mot att lära nya saker. 

3.2 Grupper 

3.2.1 Groupthink och teamthink 
Begreppet groupthink myntades av Irving Janis, i syfte att beskriva hur människor som är 

djupt involverade i en sammansvetsad grupp kan tänka, där gruppmedlemmarnas omdömen, 

omvärldsuppfattning och effektivitet påverkas av gruppens påtryck (Neck & Manz, 1994, s. 

931). Groupthink fokuserar på gruppens negativa tankeprocesser vid beslutsfattande. Till följd 

av det förlorar gruppen förmågan att dra nytta av medlemmarnas kognitiva olikheter och 

strävar efter samförstånd för att kunna nå full överensstämmelse. För att kunna uppfattas som 

gynnsamma kan gruppmedlemmarna modifiera sina åsikter och tankar, vilket innebär att 

gruppens beslutsfattande och arbete lider av att medlemmarna vill framstå på ett visst sätt 

inför varandra (Neck & Manz, 1994, s. 933-934). Inom en grupp finns olika normer och 

kulturer och vidmakthållande av dessa kan leda till press och konformitet. I vissa fall kan 

konformitet vara något bra för gruppers prestationer, men ett exempel på negativ konformitet 

är när det förekommer i groupthink-grupper då medlemmarna undviker att tala om alternativa 

tillvägagångssätt vid beslutsfattande (Neck & Manz, 1994, s. 944). 

Janis menade att groupthink uppstår när det finns förutsättningar som främjar det, som 

exempelvis homogenitet. Några av symptomen som indikerar på groupthink är press på 

gruppmedlemmar vars åsikter inte går i enlighet med resten av gruppens eller 

gruppmedlemmars censur av egna tankar som avviker från gruppens tankar (Neck & Manz, 

1994, s. 933). När individer vill vidmakthålla ett tillstånd för att undvika konflikter, finns en 

risk för groupthink. Den kritiska reflektionen utelämnas och beteendet kan framkalla brister i 

gruppen (Hällgren, 2010, s. 97). 

Kollektivt grupptänkande, teamthink, utvecklades av Neck och Manz som ett alternativ till 

groupthink. Teamthink kännetecknas av ett positivt arbete och effektiva tankesätt och 

gruppens medlemmar arbetar tillsammans för att utföra uppgifter på ett framgångsrikt sätt. 

Några kännetecken för teamthink är exempelvis uppmuntran av skilda åsikter och perspektiv, 

möjligheten att öppet uttrycka sina åsikter och idéer samt igenkännande av 

gruppmedlemmarnas unika egenskaper. Dessa kännetecken är indikatorer på hur gruppens 



18 
 

tankeprocesser är effektiva och att arbetet fortlöper med ökad effektivitet samt förbättrad 

grupprestation. Teamthink skapar en miljö där gruppmedlemmarna inte känner behovet av att 

konkurrera med varandra, vilket medför att gruppen är konstruktiv och effektiv i sitt arbete 

(Neck & Manz, 1994, s. 940). 

3.2.2 Gruppsammansättning 

En mångfald av människor kan utgöra en heterogen grupp och inom en grupp kan mångfald 

uttrycka sig i individer med olika kön, ålder, etnisk och social härkomst, kunskap och tidigare 

erfarenheter. Gruppens styrka är individernas olikheter, då problem kan tacklas utifrån olika 

perspektiv (Jans, Postmes & Van der Zee, 2012, s. 1145). 

I en grupps begynnelsefas, när den formas, använder gruppmedlemmarna attribut såsom 

demografiska karaktäristika för att dela in andra gruppmedlemmar i subgrupper. Ju färre 

subgrupper som bildas, desto mer homogena är dem. Alla typer av attribut, som skiljer 

gruppmedlemmarna åt, kan resultera i skiljelinjer inom gruppen. Till ytliga attribut hör ålder, 

kön och härkomst och till djupare attribut hör personlighet, åsikter, utbildningsnivå och 

attityder (Nishii & Goncalo, 2008, s. 3-4). En grupp med starka skiljelinjer kännetecknas av 

homogena subgrupper vars medlemmars demografiska attribut går i linje med varandra. När 

individer kan identifiera sig med andra individers likheter, förväntar de sig att få stöd från 

dem. Till följd av det är det psykiskt tryggare att yttra sina idéer då rädslan av göras till åtlöje 

minskar. Medlemmar i homogena subgrupper kan uppleva press att anpassa sig efter de andra 

medlemmarnas idéer, vilket kan medföra att gruppernas åsikter och idéer blir snarlika. 

Subgrupper inom den stora arbetsgruppen som inte kommunicerar kan drabbas av groupthink 

(Nishii & Goncalo, 2008, s. 6-8).  

Ellström (1996, s. 77) menar att gruppsammansättningen påverkar förutsättningarna för 

lärande och föreslår att gruppsammansättningen bör sträva efter både variation och likheter. 

En variation i bakgrund, kön, kunskap och erfarenheter är att eftersträva, samtidigt som en 

likheter i attityder och personliga egenskaper också är att eftersträva. Lärandet främjas av att 

ha fördomsfrihet mot att tycka olika och att göra fel, såväl som att uppmuntra kritisk 

reflektion. 

3.3 Mångfald 
Tillämpningen av mångfaldsteorin i denna studie utgår ifrån huruvida informanterna upplever 

att det finns någon mångfald.  

3.3.1 Whaleys kategorisering av mångfald 

Baserat på mångfaldsaspekter har Whaley (1998) utvecklat en modell för kategorisering av 

mångfald. Modellen är grundad på observerbarhet och mätbarhet, se figur 1.  

Cell 1 utgör surface-level diversity, de enkelt observerbara aspekterna av mångfald som 

exempelvis ålder och kön. Dessa aspekter mäts genom att fråga. 

Cell 2 omfattas av mångfaldsaspekter som är svårare att observera, som exempelvis etnisk 

och social tillhörighet och religion. Dessa aspekter går att mäta genom att fråga och kallas för 
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working-level diversity då de är av stor vikt för gruppens arbetsinsatser. Aspekterna i denna 

cell skulle kunna återfinnas i både cell 2 och 4, beroende på hur känsligt det kan vara för 

individer att utelämna den informationen via frågor. De placerades i cell 2 baserat på dagens 

öppna samhälle. 

Cell 3 består också av working-level diversity då aspekterna beteenden, vanor och 

samarbetsförmågor kan observeras enkelt men är svårare att mäta. 

Cell 4 omfattas av djupa mångfaldsaspekter, deep-level diversity, som inte går att observera 

eller mäta. Aspekterna kan uppfattas som personliga, exempelvis personlighet, attityder och 

värderingar. Modellen kan användas vid kategorisering av mångfaldsaspekter som är av 

betydelse för arbetet i gruppen (Whaley, 1998, s. 6-7). 

 

Enkelt observerbart  Mindre observerbart 

Figur 1. Modell för kategorisering av mångfald, fritt utifrån Whaley, 1998, s. 5. 

3.4 Sammanfattning 

De teoretiska utgångspunkterna fokuserar på det informella lärandet och hur lärande kan 

uppstå utanför planerade lärsituationer samt av att dela med sig av erfarenheter inom en 

grupp. Informellt och kollektivt lärande uppstår när gruppmedlemmar reflekterar, diskuterar 

och interagerar med varandra. Det kan bidra med ökad förståelse för både gruppmedlemmar 

och dess arbetsuppgifter. För att lärandet ska kunna ske informellt och kollektivt, krävs en del 

förutsättningar som främjar att lärandet kan uppstå, såsom interaktion, dialog, 

erfarenhetsutbyte och och delaktighet i arbetsgemenskap.  

Teoriavsnittet beskriver vidare två perspektiv på grupper, groupthink och teamthink som är 

två olika fenomen. Groupthink är en grupps dysfunktionella sätt att betrakta situationer som är 

svåra att hantera, vilket kan leda till inre konkurrens. Teamthink kännetecknas av positivitet 



20 
 

och effektivitet och skildrar hur gruppen skapar tankesätt som är kreativa och realistiska i 

förhållande till arbetet. Det medför att gruppen bearbetar motgångar och utmaningar och 

minskar risken för inre konkurrens inom gruppen. Groupthink och teamthink kännetecknas av 

att gruppsammansättningen antingen är homogen, eller heterogen med inslag av mångfald.  

Mångfald som begrepp är svårdefinierat och omfattar de olikheter som finns individer 

emellan, såsom ålder, kön och härkomst, men också perspektiv, kognition, bakgrunder och 

utbildning. Med hjälp av Whaleys kategorisering av mångfald, kan mångfaldsaspekter delas 

in i olika celler för att enklare skilja dem åt samt definiera mångfald inom en grupp. Den 

kognitiva mångfalden beskriver en mångfald i tankar, perspektiv och beteenden, snarare än de 

fysiska attributen. De bakgrunder som medföljer de fysiska attributen, exempelvis etnisk 

tillhörighet, påverkar den inre, kognitiva mångfalden, då individer med olika bakgrunder 

också har olika perspektiv, beteenden och tankar. De teoretiska begrepp som kommer att 

användas som analytiskt perspektiv i resultat- och analysavsnittet är informellt lärande, 

kollektivt lärande, gruppsammansättning, groupthink, teamthink, surface-level diversity, 

working-level diversity och deep-level diversity. 
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4.0 Metod 
Följande avsnitt beskriver valet av metodansats samt varför metodvalet anses vara bäst lämpat 

för studien utifrån syftet och frågeställningarna. Därefter presenteras urvalet och dess 

tillvägagångssätt följt av en beskrivning av hur datamaterialet bearbetats och analyserats. 

Studiens kvalitetsmått kommer att diskuteras och avslutningsvis reflekterar jag kring min 

metod och redogör för hur jag haft etiska aspekter i åtanke under studiens genomförande.  

4.1 Metodansats 

Med syftet som utgångsläge har jag valt intervjuer som metod, då studien ämnar undersöka 

relationen mellan mångfald och lärande utifrån ett kvalitativt perspektiv och utgår ifrån ett 

tolkande synsätt (jfr Bryman, 2008, s. 40). Informanternas egna upplevelser och erfarenheter 

är centrala och de studeras delvis utifrån ett fenomenologiskt tolkningsperspektiv, i syfte att 

kunna skapa förståelse för hur informanterna skapar mening och förstår sin omvärld genom 

sina uppfattningar. I denna studie försöker jag återge informanternas egna perspektiv (jfr 

Bryman 2008, s. 32-33). 

Databearbetningen och analysen utgår således både från en fenomenologisk ansats, för att 

studera fenomenet från informanternas synvinklar för att utforska hur informanterna hänför 

mening till fenomenet på olika sätt, samt tematisk analys för att se olika mönster i 

informanternas utsagor som kan tolkas med hjälp av teoretiska begrepp och tidigare 

forskning.  

4.1.1 Intervjun som metod 

Intervjuer ger möjligheten att nå intervjupersonens upplevelser, känslor och tankar och de kan 

anpassas för att få fram informationen man söker. Fördelen med intervjuer är att eventuella 

språkliga hinder kan undvikas, genom att förklara närmre och ställa följdfrågor vid otydliga 

svar, då intervjun också kan ge oss förståelse för hur människor med olika bakgrunder 

formulerar och fattar sig. Ännu en fördel med intervjuer är att det oftast är mindre bortfall än 

vid andra metoder såsom enkäter (Kylén, 2004, s. 9-10). Jag valde således intervjuer som 

metod mot bakgrund av mina frågeställningar och teoretiska perspektiv, för att nå 

informanternas subjektiva upplevelser och erfarenheter av hur de upplever relationen mellan 

mångfald och lärande, som lättare nås med intervjuer än exempelvis enkäter. 

Det finns olika typer av intervjuer och till denna studie har jag använt mig av 

semistrukturerade intervjuer, som består av en blandning av styrda frågor och öppna frågor 

anpassade efter informanternas svar för att samla djupare datamaterial.  

4.2 Urval 
Urvalet bestod av sex informanter som alla har många års arbetslivserfarenhet av att arbeta i 

grupp. För att nå informanterna använde jag mig av ett bekvämlighetsurval genom mitt eget 

kontaktnät, samt ett gatekeeper-urval där jag hade en kontaktperson som hjälpte mig nå 

informanter med de kvaliteter jag sökte för att kunna genomföra studien (jfr Ahrne & 

Svensson, 2011, s. 95). 
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De informanter som kontaktats och intervjuats arbetar inom olika branscher och har 

erfarenheter av att arbeta i olika typer av grupper i olika sammanhang. Den tidigare 

forskningen pekar på att både mångfald och lärande som utfall i grupper beror på kontexten. 

Då informanterna är erfarna och arbetar inom olika branscher och olika kontexter skedde 

urvalet utifrån en princip om bredd. Jag sökte efter informanter som inte delade liknande 

bakgrunder för att kunna hitta gemensamma nämnare som inte beror på kontexten, vilka 

motiverar den kvalitativa ansatsen då dessa kan finnas djupare än vad kvantitativa enkätsvar 

kan visa.  

I syfte att fylla en kunskapslucka i forskningen har samtliga informanter valts ut då de besitter 

värdefulla erfarenheter av arbete i olika branscher. Informanterna har gedigen 

arbetslivserfarenhet av att arbeta i grupp och när de beskriver sin uppfattning av 

gruppkonstellationerna svarar flera av dem utifrån en generalisering av alla grupper de arbetat 

i under sina år som yrkesverksamma. 

4.2.1 Presentation av informanter 
Informanterna anonymiseras med bokstäverna IP som förkortning för intervjuperson samt 

varsin siffra. Tabellen nedan visar informanternas kön, befattning och bransch samt antal år 

informanterna varit yrkesverksamma inom arbetsgrupper.  

 

4.3 Genomförande 
Till de semistrukturerade intervjuerna skapades en intervjuguide som skulle användas. 

Intervjuguiden som datainsamlingsinstrument bestod av förbestämda intervjufrågor med 

utrymme för öppna frågor och följdfrågor. Frågorna i intervjuguiden konstruerades utifrån 

teorierna, studiens syfte samt frågeställningar och komplicerade teoretiska begrepp 

operationaliserades till vardagligt språk för att undvika missförstånd (jfr Bryman 2008, s. 415; 

Lantz, 2007, s. 50). Intervjuguiden delades upp i tre områden, inledande bakgrundsfrågor, 

frågor baserade på gruppkonstellation, homogenitet och heterogenitet samt frågor om 

förutsättningar och hinder för lärande. Frågorna ställdes i olika ordning beroende på vad 

informanten berättade, då flera frågor kunde besvaras i ett utlåtande.  

Informanterna valde intervjutid och plats och samtliga intervjuer skedde i mötesrum på deras 

respektive arbetsplatser. Intervjuerna varade mellan 30-60 minuter. Trost (2010, s. 65) avråder 

intervjuer från att ske på informantens arbetsplats, för att denne ska kunna känna sig 

obesvärad när hen besvarar frågorna. Då studien inte undersöker eller utvärderar 

informanternas arbetsplatser, utan endast deras subjektiva erfarenheter av nuvarande och 
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tidigare arbeten i grupp, ansåg jag att de valda intervjuplatserna passade ändå, då det även var 

lättast för informanterna.  

Inledningsvis återberättade jag studiens syfte och tillhandahållen samtyckesinformation. 

Därefter bad jag om en tillåtelse för inspelning (jfr Kvale & Brinkmann, 2014, s. 107-108) 

och intervjuerna spelades in med röstinspelningsfunktionen på mobiltelefon i syfte att kunna 

transkribera intervjupersonens svar och för att kunna återgå till hur intervjupersonen uttryckte 

sig samt för att underlätta analysen (jfr Bryman, 2008, s. 428-430).  

4.4 Databearbetning och analys 
De inspelade intervjuerna transkriberades till dataskriven text (jfr Bryman, 2008, s. 430) med 

undantag för ljud och korta ord såsom “eh”, “mm” och liknande, för att datamaterialet skulle 

vara mer sammanhängande och enklare att analysera samt för tydligare citeringar i 

resultatavsnittet.  

Bryman (2008, s. 527-528) menar att en tematisk analys, som är ett vanligt tillvägagångssätt 

för databearbetning i kvalitativa studier, fokuserar på vad som sägs, istället för vilket sätt det 

sägs på. En tematisk analysmetod söker efter, analyserar och identifierar mönster i data 

(Braun & Clarke, 2006, s. 79). Det empiriska materialet kodas och kan delas in i kategorier 

och teman. Ett tema kan representera ett mönster i den insamlade datan som har en relation till 

forskningsfrågan (Braun & Clarke, 2006, s. 83).  

Under databearbetningen började jag med att läsa de transkriberade intervjuerna och koda 

med olika färgmarkeringar och anteckningar (jfr Braun & Clarke, 2006, s. 84). Kodningen 

utgick ifrån allt som kunde vara av intresse och både likheter och olikheter i intervjuutsagorna 

inkluderades. De teoretiska begreppen bidrog till att hitta mönster i datamaterialet. 

Tematiseringen var komplex till följd av att flera av temana och informanternas uttalanden 

gick ihop i varandra och skulle kunna diskuteras under flera teman på grund av dess likheter. 

Efter bearbetning av de olika temana, framgick att vissa teman var irrelevanta medan andra 

saknades eller slogs ihop. När temana setts över namngavs de och därefter påbörjade jag 

redovisningen av resultaten (jfr Braun & Clarke, 2006, s. 91, 93). Slutresultatet blev åtta 

teman som behandlar likheter och skillnader i informanternas intervjuutsagor. 

4.5 Kvalitetsmått 
Olika forskare använder olika begrepp för att beskriva kvalitativa studiers kvalitet, som bland 

annat tillförlitlighet, trovärdighet och äkthet (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 295; Bryman, 

2008, s. 352) Enligt Kvale och Brinkmann (2014, s. 295) kan begreppen validitet och 

reliabilitet användas ändå och formuleras om för att passa kvalitativa studier.  

4.5.1 Validitet 
Validiteten beskriver hur väl metoden studerar vad som avses studeras (Kvale & Brinkmann, 

2014, s. 296). Om relevant datamaterial insamlats utifrån studiens frågeställningar, bidrar det 

till en högre validitet, då validitet även berör studiens relevans och aktualitet (Larsen, 2009, s. 

80).  
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De intervjuer som genomförts har bidragit till en stor mängd relevant datamaterial samt en 

genuin bild av hur informanterna resonerar och resultaten visar en förskjutning i förståelse för 

mångfaldsbegreppet, som framstod längre fram under intervjuns gång. Hade metoden utgått 

ifrån exempelvis enkäter, hade validiteten kunnat vara sämre då det är ett laddat ämne. Det 

medför risken att respondenterna troligtvis inte hade varit helt ärliga eller haft svårt att 

beskriva hur de ser på mångfald, som lättare kan beskrivas i ett intervjusamtal där tilltro 

byggs upp. 

4.5.2 Reliabilitet 
Studiens reliabilitet talar för hur tillförlitlig studien är samt huruvida en reproducerad studie 

skulle ge samma resultat. Faktorer som kan försämra studiens reliabilitet är olika intervjuare 

vid olika tillfällen och huruvida intervjupersonerna ger samma eller olika svar på frågorna vid 

olika tillfällen (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 263). 

Samtliga informanter i denna studie har fått besvara samma intervjufrågor med snarlika 

följdfrågor och då de inte fått exakt samma följdfrågor resulterar det i en lägre reliabilitet. 

Fördelen med följdfrågorna är att kunna nå djupare inom ämnet och således få ett datamaterial 

av högre kvalitet, vilket också kan göra studien mer reliabel (jfr Kvale & Brinkmann, 2014, s. 

224-226). Vid en reproducering av denna studie skulle den troligtvis generera liknande 

resultat, då urvalet varit brett och innefattar informanter som arbetar inom olika branscher, 

som trots det besvarat frågorna på liknande sätt som visar gemensamma knytpunkter i 

resultatet, vilket också ökar reliabiliteten. Det finns således en stor chans att liknande teman, 

som överskrider informanternas enskilda perspektiv och subjektiva upplevelser, skulle kunna 

uppenbara sig i intervjuer med andra personer. 

4.6 Generaliserbarhet 
Studiers generaliserbarhet påverkas av möjligheten att generalisera studieresultaten till andra 

miljöer, populationer och omständigheter (Ahrne & Svensson, 2011, s. 20, 28). 

Generaliserbarheten kan visas genom komparationer av den egna studien med andra, liknande 

studier. En annan metod är att undersöka huruvida resultaten kan generaliseras till andra 

områden, vilket inte blir relevant för just den här studien, då studien inte undersöker 

branschspecifika uppfattningar av arbete i arbetsgrupper. Nackdelen med dessa metoder är att 

det inte går att säkerställa generaliserbarheten, då resultaten inte kan förutspås med säkerhet 

(jfr Ahrne & Svensson, 2011, s. 29).  

Larsson (2009, s. 28, 31) är kritisk mot att en del forskare uttrycker att vissa studier inte är i 

behov av generalisering då de är av värde ändå. Han argumenterar för svårigheter i 

generalisering av kvalitativa studiers resultat och menar att det många gånger beror på att 

kontextens resultat inte går att dra som slutsats för andra kontexter utom den undersökta. Om 

man däremot utgår ifrån det argumentet, finns inget intresse för kvalitativa studier kvar.  

Studien måste således påvisa förmågor för generalisering.  

Informanterna i denna studie resonerar på liknande sätt trots olika branschvanor. 

Studieresultaten skulle kunna generaliseras vid komparation med liknande, utförda studier 

eller nya studier ifall denna skulle replikeras (jfr Ahrne & Svensson, 2011, s. 28-29). De 
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resultat denna studie genererar bidrar till att fylla en liten del av kunskapsluckan i 

forskningen, men skulle bidra ytterligare om resultaten skulle vara generaliserbara i 

förhållande till andra kontexter. 

4.7 Etiska överväganden 
I svensk forskning finns olika vetenskapsetiska principer som bör följas, såsom 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet innebär att de individer som deltar i studien ska ha blivit informerade om 

syftet med undersökningen och de olika delarna som ingår, samt att deltagandet är frivilligt 

med rätten att avbryta när de vill. Samtyckeskravet handlar om att undersökningens deltagare 

medverkar i studien på egna villkor, de får bestämma och vårdnadshavare ska godkänna 

minderårigas deltagande. Konfidentialitetskravet berör hur de medverkande deltagarnas 

uppgifter behandlas. Undersökningens deltagare ska försäkras om att personuppgifter förvaras 

utom räckhåll för obehöriga. Nyttjandekravet säkerställer att den insamlade datan som berör 

enskilda individer enbart används i undersökningen och inte till något annat än i 

forskningssyfte. För att bedriva etisk forskning och försäkra sig om att medverkande deltagare 

inte kommer till skada eller bedras, är det viktigt att följa de etiska principerna och inte brista 

i samtycke (Bryman, 2008, s. 131-132). 

I den här undersökningen har jag utgått ifrån de vetenskapsetiska principerna och de 

medverkande deltagarna fick inledningsvis ett samtyckesformulär via e-post, där de 

informerades om studiens syfte och metod, hur deras personuppgifter skulle behandlas i 

enlighet med gällande lagstiftning (Personuppgiftslagen 1998:204) samt att ljudinspelning 

skulle raderas om de så önskade. Samtliga informanter godkände samtyckesformuläret, 

muntligt eller skriftligt och i början av varje intervju återupprepades samtyckesinformationen. 

Efter intervjutillfällena har jag utgått ifrån de etiska principerna i mitt förhållningssätt under 

hela skrivprocessen samt vid lagring av deras uppgifter då endast jag haft tillgång till dessa. 

4.8 Metodreflektion 
Den här undersökningen har utgått ifrån kvalitativa intervjuer som metod, vilket jag ansåg var 

den mest relevanta metoden för att besvara studiens syfte. Intervjuerna gav mig en stor inblick 

i hur arbetsgruppers lärande och effektivitet kan se olika ut beroende på kontext och 

gruppkonstellation. Metoden gav mig utrymme att formulera öppna frågor anpassade utifrån 

informanternas svar, vilket resulterade i stor flexibilitet och preciserad och relevant data i 

form av djupare svar. Eventuella kommunikativa och språkliga missförstånd kunde korrigeras 

genom att förklara intervjufrågor ytterligare och informanternas egentliga uppfattningar 

framgick tydligare längre fram i intervjuerna. Resultaten hade påverkats stort om studien haft 

en kvantitativ ansats, validiteten hade troligtvis kunnat påverkas negativt av större risk för 

oärliga svar och språkliga missförstånd vid otydliga frågor hade inte kunnat korrigerats. 

Nackdelen med kvalitativ ansats är att enkäter hade givit mig möjlighet att nå större andel 

informanter, däremot upplever jag att det i detta fall inte anses vara en nackdel då jag inte var 

ute efter en stor mängd svar som kan generaliseras till andra populationer, utan djupet av de 

subjektiva erfarenheterna. Ytterligare en nackdel är att kontaktpersonen jag haft tillgång till 

under genomförandet av denna studie, kan ha valt ut personer som kan ge ett visst svar eller 
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som känner sig tvungna att delta i studien. Dessa faktorer har jag inte kunnat påverka, förutom 

att ha en stor tilltro till kontaktpersonen och informera deltagarna om sin rätt att avbryta samt 

att deras identiteter kommer att förbli anonyma i studien.  

Gällande studiens kvalitetsmått anser jag att både reliabiliteten och validiteten är god då jag 

strävat efter objektivitet, fått en genuin bild av informanternas resonemang, fått relevant 

datamaterial samt funnit gemensamma knytpunkter i materialet trots informanternas olika 

branschområden, vilket jag tror en reproducerad studie också skulle kunna finna. Däremot kan 

validiteten påverkas negativt av att jag är ensam uppsatsskrivare utan infallsvinklar av en 

uppsatspartner samt faktumet att jag inte genomförde en pilotintervju. Genom att ställa 

följdfrågor har svaren fått ökad trovärdighet, vilket jag anser höjer studiens validitet. Det kan 

dock påverka reliabiliteten negativt då en reproducering av studien inte kommer kunna 

använda exakt samma intervjufrågor då de varit semistrukturerade. Trots eventuellt lägre 

reliabilitet och svårare generalisering och reproducering, ansåg jag att semistrukturerade 

intervjuer var bäst lämpade för att få det djupet av svar som behövdes för att besvara syftet.  

Reliabiliteten stärks av att samtliga intervjuer genomförts av samma intervjuare, däremot 

behövde flera informanter tid på sig att fundera kring vissa frågor och vad de skulle ge för 

svar. Vid en reproducering av studien skulle svaren troligtvis inte skilja sig från de svar som 

samlats in till denna studie, men vid en reproducering med samma informanter, skulle 

informanterna möjligtvis kunna utveckla sina svar ytterligare genom att ge intervjuaren mer 

data, då de haft längre tid på sig att fundera ut svar. 
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5.0 Resultat och analys 
I detta avsnitt presenteras resultat och analys av det tematiserade empiriska materialet, med 

utgångspunkt i frågeställningen “hur upplevs mångfald påverka förutsättningar för lärande i 

arbetsgrupper?” och dess två underfrågor: “på vilka sätt upplevs mångfald vara en 

förutsättning för lärande i arbetsgrupper?” och “på vilka sätt upplevs mångfald vara ett 

hinder för lärande i arbetsgrupper?”. Resultatet analyseras och tolkas med hjälp av de olika 

teoretiska begreppen som analytiskt perspektiv. 

5.1 Förskjutning i mångfaldsförståelse 
Mångfaldsbegreppet är centralt i denna studie, men det är ett svårdefinierat begrepp och man 

kan ha olika uppfattning om vad det innebär. Informanterna förklarade tidigt i intervjun hur de 

såg på mångfald och visade både likheter och olikheter i sina svar.  

Mångfald för mig det är inte bara etnicitet, det är ålder, det är kön, det är funktionsvariation, det är 

religion… många tycker ju att mångfald bara är etnicitet, sen är det ju mycket som berörs idag i 

samhället vi är i (IP3). 

Numera ser jag mångfald… både etnicitet, genus, allting, mångfald det är på något sätt allting som gör 

oss till individer (IP5). 

IP3 och IP5 uttrycker att de betraktar mångfald i enlighet med de mångfaldsaspekter som är 

omtalade i samhället, som också nämns i den reviderade Diskrimineringslagen. Till skillnad 

från dem, beskriver resterande informanter mångfald som mer än så och inkluderar aspekter 

som olika bakgrunder, infallsvinklar, åsikter, värdegrunder, erfarenheter, kompetenser, 

beteenden, kommunikativ förmåga, kulturell bakgrund och utbildning.  

Många tänker fysiska attribut snarare än… om en kille är från Peru och en tjej är från Sverige… så kan 

de ju ha, egentligen, väldigt liknande tankar och då kanske folk skulle säga att det är en heterogen 

grupp, men det vet jag tusan om det är... men många tänker nog så (IP1). 

IP1 och IP6 tycker att en grupp kan vara homogen trots att gruppmedlemmarnas fysiska 

attribut skiljer sig åt. IP1 problematiserar hur de mest förekommande mångfaldsaspekterna 

inte alltid räcker för att täcka begreppet, då han anser att mångfald innebär mycket mer än så. 

Enligt Whaleys kategorisering av mångfald, beskriver IP1 cell 1, surface-level diversity, som 

är de enkelt observerbara aspekterna av mångfald. Informanten uttrycker i sitt citat att man 

trots olika fysiska attribut kan ha mycket liknande tankesätt. I cell 2-4, working-level- och 

deep-level diversity, återfinns de mångfaldsaspekter som är svårare att observera och som 

oftast kommer inifrån, som det enligt informanten kan finnas en avsaknad av. Uttalandet kan 

tolkas som att gruppen inte nödvändigtvis behöver vara heterogen bara för att 

gruppmedlemmarna är av olika kön, ålder och härkomst, surface-level diversity. Längre fram i 

intervjun utvecklar informanterna sina perspektiv och både IP3 och IP5, vars uppfattning av 

mångfaldsbegreppet skilde sig åt från resterande informanters till en början, visade sig inte 

skiljas åt så mycket trots allt. 

Jag vet ju att dynamiska grupper… med olika kön, ålder och så vidare… man har ju olika infallsvinklar 

och sånt… (IP3). 



28 
 

Om två människor har samma åsikt, samma bakgrund, så är jag nog helt överflödig i en grupp, för då är 

det ingen grupp, då är det bara ja-sägare… jag tror det är jätteviktigt att vi har olika kompetenser (IP5).  

Till en början skilde sig informanternas uppfattningar av mångfald och slutligen kan det 

konstateras att samtliga informanter betraktar mångfaldsbegreppet relativt liknande och menar 

att det innebär mer än bara surface-level diversity. Detta indikerar på en fördel med en 

kvalitativ studie i form av djupintervjuer, då informanternas egentliga och utvecklade 

uppfattning inte framgick förrän längre in i samtalet.  Informanterna börjar med abstrakta 

fraser som att mångfald gör oss till individer, för att vidare resonera kring konkreta fördelar 

med viss sorts mångfald såsom att affärerna drar nytta av en kulturell kompetens. 

IP5 beskriver att han som ledare i sin grupp besitter flest erfarenheter i gruppen, då han varit 

verksam inom branschen länge, vilket medför att han redan vet vilka metoder som passar och 

fungerar och därmed sällan provar nya metoder själv. Han menar att han försöker lyssna på de 

andras idéer och vill att de bidrar och provar nytt, även om han själv inte gör det. När 

informanten talar om sin inställning till att prova nya tillvägagångssätt, visar han en 

medvetenhet om risker för groupthink som medföljer när gruppmedlemmar inte tillåts dela 

sina tankar, som även utgör ett hinder för lärande.  

Shipping är den mest konservativa branschen jag någonsin kommit i kontakt med … de har aldrig 

behövt ändra sig … jag är verkligen stockkonservativ i mitt arbete, jag provar inte nya metoder, det är 

min största svaghet … men ju mer vi gör saker på olika sätt här, desto större chans har vi att få igenom 

saker … till och med det här med intervjun är ju jättebra, det är ju en självrannsakan (IP5).  

Informantens uttalande visar en intressant upptäckt, att individer kan tänka på mångfald i vaga 

termer men också ändra sina uppfattningar genom att konkretisera dem i längre samtal, som 

de kan komma underfund med under samtalets gång. I detta fall talade IP5 om mångfald som 

surface-level diversity, innan han sedan började beskriva fördelarna med olikheter i perspektiv 

och tankar, working-level- och deep-level diversity. 

Arbetar man internationellt och har kunder i… säg Iran, då är det ju jättebra att ha en iranie i gruppen, 

det är nästan dumt att inte ha det och bara ta personer som bott och levt i Sverige alla sina år (IP3). 

Om man jobbar i globala sammanhang … i min roll idag, så är det ju ofta oskrivna regler, det är ofta 

kulturellt baserat, där man genom att man gör vissa saker signalerar vissa saker, oskrivna lagar, regler, 

som man känner in på det sättet, som jag som person inte har en aning om, men i grupp kanske en 

kollega till mig som… ‘det finns en anledning till varför den inte valde lammet, okej bra då gör inte jag 

heller det’ (skratt) (IP1). 

Både IP1 och IP3 skildrar fördelarna med att ha en heterogent sammansatt grupp och vilka 

fördelar det kan medföra i olika situationer. En situation som nämns är när gruppmedlemmars 

kulturella bakgrunder kan bidra till en ökad förståelse och lärande samt effektivitet och 

produktivitet, då gruppen inte begår misstag som kan hämma framsteg och utveckling. De 

menar att om man inte har olika bakgrunder där gruppmedlemmar med specifik kunskap kan 

upplysa resterande gruppmedlemmar, så kan gruppen begå stora misstag i globala 

sammanhang utan att ens vara medveten om det. Informanterna resonerar kring fördelarna 

med mångfald och beskriver aspekter som effektivitet och produktivitet, något annat än 

rådande mångfaldsideal som rättvisa och demokrati. Resonemanget kan upplevas 
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instrumentalistiskt, då påståendet inte betraktas som rätt eller fel, utan istället bedöms baserat 

på dess effektivitet. 

5.2 Lika leker utan motstånd 
Informanterna är ense om hur de karaktäriserar en generellt homogen grupp och de menar att 

gruppmedlemmarna är lika varandra på något sätt. Likheterna kan vara fysiska attribut, 

bakgrunder eller kognitiva förmågor, alla mångfaldsaspekter som beskrivs i Whaleys celler 1-

4, och de medför att gruppmedlemmarna har gemensamma beröringspunkter.  

När jag säger homogen så tänker jag att man har samma synsätt eller värdegrunder, man får kämpa för 

att bryta mönster (IP1).  

Att bryta mönstret som IP1 beskriver, indikerar att homogena grupper har ett fast sätt att vara 

på, till följd av gruppmedlemmarnas likheter. Uppfattningen om huruvida likheterna i 

homogena grupper är gynnsamma eller problematiska skiljer sig åt mellan informanterna.  

Det är ju mycket bekvämare att jobba i en homogen grupp … jag blir farlig i homogena grupper, jag får 

inte jobba med massa ja-sägare som tycker likadant, jag tycker att det är bra att jobba med motstånd … 

det är bra att det blir lite friktion och diskussioner, då blir det skarpare, både våran argumentation och 

vårt sätt att tänka (IP2). 

IP2 beskriver varför han anser att likheterna är negativa och menar att det är för att 

gruppmedlemmarna tycker likadant utan motstånd. Samma uppfattning delas av andra 

informanter som också menar att det är negativt då gruppmedlemmarna inte ifrågasätter 

varandra och därmed inte heller drivs till att tänka annorlunda när alla redan delar samma 

synsätt.  

Att likheterna är problematiska, ja det är glasklart för mig, att heterogena grupper ger bättre resultat, det 

går ju inte ens att jämföra i min värld, det är inte ens nära ... men ofta så fastnar man på samma saker, 

det är det klassiska när man pratar om homogent, det blir inte den här kreativa konflikten. Det blir den 

här klappa på ryggen, ‘fan vad duktiga vi är’. Det kan ju vara trevligt, men jag vet inte om det är så bra 

för själva arbetet (IP1). 

I citatet talar IP1 om en utebliven kreativ konflikt som uppstår när gruppmedlemmar bekräftar 

varandra och inte ifrågasätter varandras perspektiv och åsikter. Med hjälp av de teoretiska 

begreppen kan det konstateras att det verkar finnas en medvetenhet om, och oro för 

groupthink. Utifrån informanternas upplevelser, verkar de homogena grupperna de beskriver 

dras med groupthink, då likheterna inom gruppen resulterar i att gruppen arbetar för ett 

samförstånd när ifrågasättandet inte sker. Informanten menar att homogena grupper inte 

presterar på samma nivå som en heterogen grupp skulle kunna, på grund av 

gruppmedlemmarnas likheter.  

Jag tycker att en välfungerande heterogen grupp producerar mer, men det betyder inte att det inte finns 

välfungerande homogena grupper, för det gör det ju (IP1). 

IP1 fortsätter utveckla varför den heterogena gruppen är mer effektiv, men menar även att det 

beror på mer än bara gruppkonstellationen. Om en homogen grupp lyckas undvika groupthink 

genom att tillvarata på de, om än få, olikheter som faktiskt finns inom gruppen, kan den vara 

välfungerande och på så vis också producera mer. Informanten menar således att det är fler 

faktorer som spelar in i gruppens effektivitet, såsom huruvida gruppen, oavsett 
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sammansättning, är välfungerande eller inte. En välfungerande homogen grupp skulle kunna 

utveckla teamthink, om den arbetar på rätt sätt.  

IP3 beskriver att de är majoriteten kvinnor av olika åldrar i gruppen med endast en man i den 

homogena gruppen hon arbetar i. Hon upplever inte att likheterna är problematiska, utan 

betonar att de alla besitter olika kompetenser och att det bidrar till dynamik i homogeniteten, 

men uttrycker att hon ändå känner en avsaknad av olikheter.  

... dynamik utifrån ålder, kön och etnicitet, det kunde bli mycket bättre, det kan man ju se som lite 

tråkigt … men för mig som kommer från ett annat land, jag är ju väldigt svensk men samtidigt så har 

jag mitt ursprung från ett annat land, så känner jag ändå att jag saknar kanske lite mer etniciteten (IP3). 

Tidigare beskrev hon mångfald utifrån surface-level diversity, nu beskriver hon hur 

homogeniteten inte är negativ då gruppmedlemmarna differerar i kompetenser, som kan 

tolkas som working-level diversity. Hon jämför med en heterogen grupp hon arbetat i tidigare 

och beskriver att gruppmedlemmarna där var av olika åldrar, kön och härkomster. Hon 

beskriver att gruppmedlemmarnas olika åldrar och livssituationer bidrog med stor dynamik i 

gruppen då juniora medarbetare kunde lära sig mycket praktiskt av de erfarna seniora, medan 

de juniora som kom från universitetet kunde bidra med teoretiska perspektiv och liknande. 

Olikheterna upplevde hon var gynnsamma, då de kompletterade gruppen efter behov och även 

bidrog till en roligare och effektivare arbetstillvaro.  

… jag kunde komma med nya infallsvinklar på hur vi skulle kunna jobba utifrån den teori man lärt 

sig… så på så sätt tycker jag att det blir otroligt bra det här med infallsvinklar och sånt, yngre 

generationen versus äldre generationen (IP3).  

I linje med IP3 uttryckte även IP4 att en blandning av just ålder i gruppen kunde bidra med 

olika erfarenheter som i sin tur leder till dialoger.  

... om man tänker sig en blandning av unga och gamla till exempel, så finns det ju alltid en gammal som 

vet orsaken till allt i världen, som har massa erfarenhet... och en ung person har å andra sidan inga 

förutfattade meningar utan ställer alla dumma frågor igen och då uppstår en dialog runt det… så jag 

skulle säga att i en heterogen grupp så uppstår fler dialoger om saker (IP4).  

Utifrån IP4:s uttalande, kan det konstateras att ytliga mångfaldsaspekter, surface-level 

diversity som återfinns i cell 1, som ålder, kan ha en stor inverkan på gruppen då individerna i 

olika åldrar samtidigt bär olika aspekter av deep-level diversity som återfinns i cell 4, i det här 

fallet erfarenheter, som inte kan observeras av andra människor till ytan. Genom att då 

fokusera på åldersaspekten i gruppen för att skapa mångfald, bidrar endast den aspekten med 

mycket dynamik, som IP3 tidigare beskrev, vilket gör att en till synes homogen grupp, i själva 

verket inte nödvändigtvis behöver upplevas vara homogen.  

Team som sitter länge tillsammans, de kan bli väldigt effektiva på det de gör, alla vet vad de ska göra, 

men det uppstår ju också någon sorts brist över tiden… att man provar ingenting nytt… så redan att öka 

diversiteten i tankar genom att mixa teamen med jämna mellanrum, kanske i samband med 

pappaledigheter eller annat, bara det att man inte går tillbaka till exakt samma jobb skapar dynamik… 

och den där dynamiken, den dör efter ett tag utifrån att alla efter ett tag känner sig bekväma, men det 

kanske är saker man missar hela tiden bara det att man inte ser dem längre (IP4). 
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Jag tror uppmuntran (till nya idéer) finns… men eftersom man har ett liknande tankesätt och ett 

liknande sätt att resonera så blir det ju inte lika mycket diskussioner utan man tänker att ‘(namn) sagt att 

A+B=C och det stämmer säkert’ (IP4).  

Informanten beskriver att team som arbetar ihop länge och fungerar, kan bli effektiva men 

samtidigt också missa nya saker genom att fortsätta som de alltid gjort och inte prova nya 

metoder. Han visar således en medvetenhet om att det kan hämma lärande i arbetsgruppen och 

hur man ska förutsätta lärande istället. Han beskriver vidare hur homogeniteten kan resultera i 

att uppmuntran till nya idéer och tillvägagångssätt ändå inte skapar förutsättningar för lärande, 

då ifrågasättandet uteblir. Enligt hans erfarenhet kan grupper utvecklas genom att mixa 

gruppmedlemmar för att bryta mönstret och skapa ifrågasättande och nya perspektiv på olika 

saker. Utifrån teorin skulle detta kunna tolkas som att gruppen hindras från att drabbas av 

groupthink genom att fortsätta upprätthålla en teamthink-anda.  

IP6 menar att den homogena gruppen, enligt hans erfarenheter, har svårare för att prova nya 

metoder, då det inte är vad gruppmedlemmarna är vana vid och det finns ett större motstånd 

mot förändring. Han tror att detta beror på att man har samma bakgrund, bor i samma 

områden, umgås i samma kretsar och därmed inte utsätts för ett annat sätt att tänka på. 

Informantens uttalande visar en medvetenhet om att homogenitet och likheter främjar 

groupthink där gruppen utvecklar normer och motstånd mot alternativa tillvägagångssätt. Han 

beskriver homogeniteten utifrån flera mångfaldsaspekter i Whaleys kategorisering, men 

främst likheter i working-level- och deep-level diversity i cell 2-4 då han även uttryckt att han 

upplever att mångfald går över fysiska attribut, surface-level diversity som återfinns i cell 1.   

Informanterna beskriver effektiva grupper där olikheter uppmuntras, nya tillvägagångssätt och 

perspektiv är välkomna och alla ser olikheterna som utvecklingsmöjligheter, vilket 

karaktäriserar en tydlig teamthink-anda. Informanterna är ense om att olikheter bara är 

positiva och gynnsamma. IP3 uttrycker att hennes erfarenheter talar för att heterogena grupper 

har mer kul. IP6 menar att han har uteslutande positiva upplevelser av olikheter, då han 

upplever att man blir mer utmanad, får nya perspektiv och får tänka nytt. IP5, vars bransch 

skiljer sig stort från resterande informanters, menar att olikheterna i hans team är gynnsamma 

då de olika gruppmedlemmarna appelerar till helt olika kunder och på så sätt lyckas ge 

kunderna den service de söker, genom att ha gruppmedlemmar som med sina olika 

egenskaper kan anpassa sig till olika typer av kunder.  

Informanterna betonar vikten av kommunikation för att arbetet ska fortskrida på ett effektivt 

sätt. Några av dem menar att heterogena grupper generellt kommunicerar mer, då det finns 

mer saker att diskutera när man är olika, men att det är svårare då man måste se till att alla 

förstår varandra. Informanterna blev tillfrågade huruvida de upplevt att mångfald någon gång 

varit dåligt. IP5 beskriver att han upplever mångfald som komplicerat i vissa affärer med 

internationella bolag, men betonar att det då beror på landets affärskultur och inte individers 

olikheter i sig. Han menar att det är jättestor skillnad i affärskultur beroende på land och att 

det är hans arbete att försöka överbrygga de skillnaderna så att det inte uppstår missförstånd.  

... (skratt) när man ska göra något… när något är oerhört trivialt, det är självklart vad det är som ska 

göras och det behöver inte diskuteras… då blir det ju… mångfald ger då i det här sammanhanget 
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ifrågasättande, vilket jag tycker är generellt bra, men om det är självklart vad det är som ska göras, 

jamen då behöver man inte ifrågasätta det (IP2).  

IP2 exemplifierar situationer där mångfald kan upplevas hämmande och beskriver att han 

värderar ifrågasättande, men att det inte behöver ske alla gånger då det kostar tid och kan 

skapa frustration. Efter sitt uttalande berättar han att det kanske är något som är självklart för 

majoriteten av gruppen och att ifrågasättandet är bra trots allt, då de få gruppmedlemmar som 

inte förstått måste förstå oavsett.  

Så det är inget fel att ändå bli ifrågasatt, det är bara det att det kommer ju kosta tid till det vi ska göra, 

men då fick vi det gjort och de här människorna förstår det, det kanske inte var så dumt (IP2). 

Informanten börjar beskriva en situation där heterogenitet och mångfald kan upplevas vara 

negativt eller hämmande, men uttrycker därpå att det ändå finns fördelar med olikheterna. 

Informanterna verkar ha svårt att beskriva en konkret händelse från sina yrkesliv där mångfald 

varit dåligt, genom att utgöra ett hinder för utveckling och lärande i arbetsgrupper. Några 

berättar tänkbara scenarion om exempelvis kulturkrockar i globala affärer och situationer som 

gått fel i andra branscher som uppdagats i media eller debatt. Andra säger att de inte har 

någon erfarenhet av en sådan situation. Detta skulle kunna bero på antingen avsaknad av 

situationer eller anekdoter att berätta om, en raktigenom positiv inställning till mångfald och 

olikheter eller en rädsla för att ställa sig emot mångfaldsidealet och uttrycka att mångfald är 

dåligt. Samtliga informanter ser, till största del, endast fördelar med mångfald och 

heterogenitet i arbetsgrupper och anser att heterogena grupper har störst förutsättningar för 

lärande på grund av olikheter som skapar ifrågasättande, utmaningar och dynamik i utförandet 

av arbetsuppgifter. Deras positiva perspektiv på gruppmedlemmars olikheter medför en 

uppmuntran till skilda synvinklar och åsikter, något som präglar effektiva teamthink-grupper 

där gruppmedlemmarna delar informanternas inställning till olikheter och mångfald.  

5.3 Kritik mot mångfaldsteorier 
Då studien intresserar sig för hur mångfald kan upplevas påverka förutsättningar för lärande i 

arbetsgrupper, fick informanterna många frågor som berörde gruppkonstellationen och 

huruvida de upplevde att gruppen hade inslag av mångfald eller inte. Till följd av det 

upplevde de en svårighet i att särskilja grupper och definiera dem som antingen homogena 

eller heterogena i vissa avseenden, då det som tidigare konstaterat är relativt subjektivt 

beroende på individens perspektiv på mångfald. Några av informanterna uttryckte att de inte 

kunde konstatera att en homogen grupp alltid är homogen med avseende på alla 

identifieringsfaktorer, då det alltid finns heterogenitet i en homogen grupp och tvärtom.  

Det finns homogenitet i en heterogen grupp och heterogenitet i en homogen grupp, för jag menar, de 

kan ju inte vara exakt likadana … även om alla är exempelvis akademiker, det betyder ju inte att de gör 

exakt samma saker … en heterogen grupp är ju aldrig totalheterogen … exempelvis wow, nu visade det 

sig att den där norska tjejen och den där egyptiska killen, ja men de gillade fotboll och så började de 

prata om det, det är ju inte deras uppgift men ändå så har de något gemensamt och så börjar de titta på 

den andra uppgiften på ett annat sätt (IP1). 

I citatet ovan beskriver IP1 en dekonstruktion av mångfaldsteorin och en svårighet att hårddra 

en distinktion mellan homogena och heterogena grupper. Informantens exempel med de två 

individerna som finner en gemensam plattform trots sina olikheter, speglar bildandet av en 
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homogen subgrupp inom en heterogen grupp. Informanten menar vidare att huruvida en grupp 

kan anses vara det ena eller det andra, är helt subjektivt beroende på vilka faktorer man 

identifierar gruppen efter. 

IP2 menar att subgrupper och minoriteter gärna bildas i stora grupper då individer gärna söker 

sig till andra de har något gemensamt med och att utfallet kan bli både bra och dåligt. Om 

man inte lyckas få till en bra kommunikation kan det bildas inofficiella strukturer och saker i 

praktiken sker inte alls som man trott. Teorin menar att homogena subgrupper som inte 

kommunicerar med resterande inom gruppen är dysfunktionellt och indikerar på groupthink, 

men utifrån IP1:s tidigare utlåtande beskrev han ett exempel där en homogen subgrupp skulle 

kunna vara positiv, då gruppmedlemmarnas gemensamma plattform bidrar till ett nytt sätt att 

se på en uppgift. 

När jag frågade IP5 huruvida han såg sin arbetsgrupp som homogen eller heterogen, svarade 

han utifrån olika identifieringsfaktorer, alltså subjektivt, på det sätt som IP1 beskrev ovan.  

Ålder är ju också en faktor… de är ju vita män… vi hade ju en rekryteringsprocess … i och med att 

branschen mest är män så var det också män som hörde av sig … det är ganska smalt i och med att de 

då är män och vita, men vi har olika utbildningar och kompetenser (IP5). 

Informantens utlåtande kan uppfattas som ett ifrågasättande av uppdelningen av 

mångfaldsaspekter. Han beskriver vidare att hans arbetsgrupp till synes kan uppfattas som 

homogen, då de är vita män med liknande intressen och sätt att kommunicera, men han 

påpekar att de är av olika åldrar samt har olika utbildningar, kompetenser och erfarenheter. 

Identifieringsfaktorerna han beskriver är surface-level diversity vad gäller ålder, working-level 

diversity vad gäller utbildning och kompetenser men även deep-level diversity i beteenden och 

sätt att kommunicera. Informantens uppfattningar kan tolkas utifrån Ellströms teori om 

gruppkonstellation som främjar lärande, då gruppmedlemmarna har flera olikheter men 

samtidigt likheter i form av exempelvis intressen, vilket gör att gruppen är homogen nog att 

fungera, men även heterogen nog att utvecklas och främja lärande. Informanterna verkar vara 

kritiska mot att lägga vikt vid identifieringsfaktorerna som är uppdelade i olika celler med 

olika djup i Whaleys modell för kategorisering av mångfald.  

5.4 Lärandet skulle bli helt värdelöst utan kollegor 
Det informella lärandet sker omedvetet och oplanerat, vilket förutsätter att miljön främjar 

deltagande i gemenskapen och att dela erfarenheter sinsemellan. Informanterna anser att 

heterogena grupper har störst förutsättningar för lärande, då gruppmedlemmar med olika 

bakgrunder, kunskaper och kompetenser också besitter olika erfarenheter som de kan dela för 

att utveckla gruppen. 

Heterogena grupper... de har mer att lära varandra, om man ska hårddra det (skratt) … homogena 

grupper försöker säkert lära varandra så mycket de kan, men de har ju mindre fakta och deras 

erfarenhetsbok är ju tunnare, så de kan ju inte det, hur mycket de än vill (IP1).  

Informanterna har olika uppfattningar och några beskriver att de anser att en heterogen grupp 

har fler erfarenheter än en homogen, då det finns en grundläggande förståelse för att man är 
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och tänker annorlunda, men att det också handlar om huruvida erfarenheterna faktiskt delas 

och att det i sin tur beror på hur välfungerande gruppen är. 

På något sätt när man börjar prata om saker så måste man beskriva var de kommer ifrån, någon sorts 

bakgrund till varför man tänker på ett visst sätt … jag tror det är bra att man delar med sig av hur man 

tänker och var man kommer ifrån, för det är ju det på något sätt som influerar den lösning man väljer 

och det sätt man vill gå vidare på och i den bakgrunden så finns ju en massa kunskap som man kanske 

inte kan uttrycka på papper … det kommer ju in massa influenser av hur man gör saker och hur man 

gjort förut (IP4).  

IP4 beskriver vidare att han ser att erfarenheter delas mer i heterogena grupper och han tycker 

att det är bra, dels för att det medför mer dialoger och kommunikation, men också för att 

gruppmedlemmarna kan lära sig av vad varandras bakgrunder har att ge. Han anser att det är 

en process där kollektivt lärande uppstår.  

Att dela med sig av erfarenheter är en viktig förutsättning för lärande, framförallt informellt, i 

arbetsgrupper och informanterna menar att det förekommer i båda typer av grupper, men att 

det ser ut på olika sätt beroende på gruppsammansättningen och miljön inom gruppen. Det 

förutsätter att gruppen besitter många olika erfarenheter och är redo att dela med sig utifrån 

gruppens teamthink-anda där det uppmuntras att dela med sig. 

IP2 beskriver att det är mycket socialt under luncher och kafferaster, där man för 

jobbrelaterade dialoger. Han menar att det är då man kan ta med sig sina problem som man 

inte kan lösa, för att fråga om någon annan kan prata om det. 

Det tycker jag är ett väldigt bra sätt att jobba, har man ett problem som man inte klarar av att lösa direkt 

är det väldigt trivialt att behöva prata med andra, så det är oerhört bra, tycker jag då, att diskutera de här 

problemen med andra människor. Det var någon som sa … det är ju så populärt att tänka utanför boxen 

... man kan ju inte formulera en tanke som man inte förstår existerar, men det man kan göra istället är 

att prata med andra boxar, och det tyckte jag var ett bra sätt att formulera det på, för då får du helt 

plötsligt andra perspektiv, skulle bli helt värdelöst utan kollegor (IP2). 

IP2 talar om värdet av kollegor, att kunna hjälpas åt att formulera tankar och förståelse för 

problem eller utmaningar i arbetet man står inför. Även IP3 beskriver att hon gärna frågar 

andra för att hitta snabbaste vägen från A till B under pauser i arbetet. Hon anser att det 

informella lärandet på detta vis sker oavsett gruppkonstellation och att man diskuterar, 

rådfrågar och ställer frågor inom gruppen.  

IP4 beskriver, till skillnad från IP3, att dialoger, diskussioner och rådfrågande under pauser i 

arbetet sker på olika sätt beroende på vilken gruppkonstellation det är.  

... om alla gillar AIK, alla ska gå på matchen på fredag och vilket ölhak ska vi gå till … om det blir 

alldeles för mycket av en sak och det blir samma varje gång, då blir det inte samma omväxling och 

energi och mängd intryck och så kommer man tillbaka till jobbet och så är allt samma som när man gick 

så att säga … i och med att man har så många erfarenheter, någon kanske har haft barn, någon har 

precis skaffat barn, ja det uppstår en helt annan dynamik i diskussionerna än att alla har just fått barn, 

alla kör runt i samma barnvagn … det blir väldigt enkelspårigt och jag tror mycket på att hjärnan 

behöver den där massagen med olika intryck för att må bra (IP4). 

Utifrån IP4:s subjektiva upplevelse, verkar det informella lärandet ge mer i heterogena 

grupper där olikheterna medför fler erfarenheter och fler sätt att se på och tackla utmaningar i 
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arbetet. Informanten betonar vikten av omväxling och energi under pauser, då han upplever 

att det är då man fyller på med ny energi och nya sätt att se på arbetsuppgifter, som man får av 

att höra vad andra tycker och gör. Även IP6 menar att en öppenhet i att diskutera problem är 

fördelaktigt och att heterogena grupper som besitter fler erfarenheter ger mer än homogena. 

Han menar däremot att konkurrens kan medföra att gruppmedlemmar inte bara håller inne på 

erfarenheter, men även sina problem, vilket resulterar i att de inte framgår under pauser då 

man inte vågar blotta sig och visa att det finns något man inte kan. Han menar vidare att det 

inte är förrän då de kommer fram och någon annan som kanske löst problemet får chansen att 

diskutera med individen i fråga, som förutsättningarna för lärande inom gruppen ökar.  

Teorin om informellt lärande utgår ifrån att lärandet sker oplanerat. När informanterna 

berättar om hur de inom arbetsgrupperna rådfrågar kollegor och för dialoger om problem eller 

liknande som de stöter på i sitt arbete, under fikaraster och luncher, berättar de samtidigt om 

de olika lärtillfällen som finns inom gruppen. För informanterna är det en självklarhet att 

dialoger med kollegor, vare sig det är på förlagd arbetstid som en planerad diskussion eller 

under pauser som oplanerade dialoger, bidrar till lärande, då kollegornas bidragande 

perspektiv värderas högt. De beskriver även att gruppmedlemmar med olika bakgrunder har 

andra perspektiv än de själva och deras samlade upplevelser kan således tolkas som att 

informanterna upplever att det informella lärandet berikas av heterogenitet inom gruppen. 

5.5 Att göra fel är inte att göra fel, det är att göra annorlunda 
Teorin beskriver att det finns en rädsla för att bryta mot normen och göra fel i grupper som 

drabbats av groupthink. Informanterna beskriver gemensamt att de inte upplever att felstegen 

sker planerat, utan att dessa är i försök att prova nya saker. IP1 menar att välfungerande 

grupper inte ser misstag som att göra fel, utan som att göra annorlunda. IP6 menar att rädslan 

för att göra fel är större i homogena grupper. 

Man gör ju inte fel med flit enligt min erfarenhet, i en homogen grupp så är man mer rädd för att göra 

fel för att hamna utanför än en heterogen grupp som i sin definition är lite mer lös, det kan bero mer på 

gemenskapen i gruppen (IP6).  

Flera av informanterna uttrycker att de inte har erfarenheter av att kollegor hängs ut när de gör 

fel, men att deras företagskulturer accepterar misstag så länge dessa inte upprepas, då 

förutsättningen är att man drar lärdom av det och kommunicerar på rätt sätt. Till skillnad från 

resterande informanter beskriver IP5 att det inte finns något rätt eller fel i hans bransch. 

… att göra fel kommer alla göra i den här branschen, men man måste kunna göra analys och inte göra 

om samma fel, låt oss åtminstone göra nya fel, för gör vi om samma fel då har vi inte visat att vi är 

adaptiva och då är vi inga bra mäklare (IP5).  

Informanten menar, liksom de andra informanterna, att det är okej att göra fel så länge man 

inte gör om samma fel och att felstegen ska hjälpa dem anpassa sig och dra lärdom av dem, 

vilket han menar att de också gör. I enlighet med Ellströms teori reflekterar de kritiskt, 

analyserar sina misstag och tillåter dolda antaganden att komma till ytan. De drar lärdom av 

erfarenheterna, som leder till ett informellt och kollektivt lärande. Han menar även att de kan 

ha planerade, formella utvärderingar där de analyserar sina misslyckanden mycket mer än 

vinster, då det är viktigare att veta varför de misslyckades än varför de lyckades.  
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Några informanter menar att deras erfarenheter talar för att reflektion beror på hur gruppen 

kommunicerar. IP4 menar att grupper, främst heterogena, som kommunicerar även reflekterar 

spontant, vilket också leder till spontant informellt lärande. IP5 beskriver att hans arbetsgrupp 

är liten och att den kritiska reflektionen pågår hela tiden. 

Självklart när man är en så liten grupp… hade vi suttit på ett jättekontor hade det varit formellt att ha ett 

sånt möte … här pågår mötet hela tiden, mötet är då vi tre sitter i ett rum, så att på något sätt blir det 

direkt feedback på grejer (IP5).  

Han menar vidare att han inte är den typen av chef som föredrar formella utvärderingar utan 

ser hellre att reflektionen pågår konstant i linje med deras företagskultur. Informantens svar 

kan tolkas med det teoretiska begreppet informellt lärande, där han verkar eftersträva en 

företagskultur där det omedvetna och informella lärandet ständigt pågår, utan att behöva 

framkalla lärande genom planerade formella möten och andra formella insatser.  

Reflekterar du inte så lär du dig inte… det är väl en grundläggande del i lärande, att reflektera (IP2).  

Det är en del av det kontinuerliga lärandet, framförallt om man haft projekt som inte gått som man velat 

men att man gör en slutsummering av vad som gick bra och mindre bra… för att kunna lära sig (IP6). 

Informanterna uttrycker vikten av reflektion i arbetet, framförallt när projekt inte gått bra. IP6 

menar att reflektion förekommer i både homogena och heterogena grupper och att det ligger 

på ledaren att främja och visa vägen, men att det är varje gruppmedlems ansvar att vara ärlig i 

återkopplingen. 

Gällande bearbetning och lösandet av konflikter, upplever några av informanterna att 

konflikter förekommer mer i heterogena grupper och att de medför förståelse mellan och för 

individerna, samt att de skapar ett respektbyggande inom gruppen. Både den tidigare 

forskningen och Ellströms teori talar för att konflikter lättare uppstår i heterogena grupper till 

följd av de olika åsikterna, som i sin tur leder till effektivitet och förståelse. IP2 anser också 

att konflikter förekommer mer i heterogena grupper, men tycker också att konflikt är fel ord, 

då han tycker att konflikter är något positivt.  

Det gör ju ändå att vi blir skarpare i vår formulering … får du till de här konstruktiva konflikterna då 

vågar ju folk ifrågasätta och då får vi högre kvalitet på det vi sysslar med (IP2).  

Vidare menar IP2 att de bidrar till högre kvalitet, bättre idéer och det faktum att de diskuteras 

och inte accepteras rakt av. Han menar att folk vågar ifrågasätta efter konflikter och därmed 

komma in med andra erfarenheter och perspektiv på problemlösning. IP3 delar åsikt och 

uttrycker att liknande åsikter inte behöver vara något positivt och att konflikter inte behöver 

vara negativa, då oliktänkande är något bra. Hon tycker att lösta konflikter främst bidrar med 

medvetenhet, att inte göra om det igen. IP4 betonar förståelsen som kommer efter lösta 

konflikter, där individer pratar ut om saker de annars inte skulle prata om och menar att 

gruppen blir närmre och mer kunnig om ämnena de diskuterar då konflikter får dem att gräva 

djupare och reflektera.  

När informanterna beskriver sina perspektiv på konflikter, verkar de visa att konflikter som 

kan lösas agerar förutsättningar för lärande, då gruppmedlemmarna reflekterar och diskuterar 

problem för att lösa dem. Informanterna upplever att konflikter förekommer i båda typer av 

grupper men att heterogena grupper löper större risk för att drabbas av konflikter, vilket kan 
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uppfattas som att heterogena grupper, till följd av mångfalden, besitter en förutsättning för 

lärande som inte ses lika ofta i homogena grupper.  

5.6 Frikoppling av lärande från gruppkonstellation  
Informanterna upplever att flera lärandeaspekter inte har med gruppkonstellation eller 

mångfald att göra, utan att dessa beror på andra faktorer.  

Konformitet inom grupper kan hindra lärande från att uppstå, då nya idéer och perspektiv inte 

alltid kommer fram. IP1 menar att konformitet inte har med gruppkonstellation att göra, utan 

att det handlar om huruvida gruppen är dysfunktionell eller välfungerande. En grupp som 

drabbats av groupthink är i många fall dysfunktionell och lider av en negativ konformitet, 

vilket IP1 bekräftar utifrån sin erfarenhet. Han menar att det alltid är lite otryggt i början i en 

heterogen grupp där alla är olika, men att han tror att det är svårt att hitta en välfungerande 

heterogen grupp där medlemmarna känner sig otrygga. IP2 uttrycker också att konformitet 

inte beror på gruppkonstellation, utan betonar istället att det beror på hierarkier. Han menar att 

hierarkierna kan vara både positiva och negativa, men i detta fall negativa då man inte vågar 

säga något. Enligt hans erfarenhet kan hierarkierna vara tydligare i heterogena grupper, 

framförallt om det förekommer minoritetsgrupper. IP2 menar således att tydliga, negativa 

hierarkier i en heterogen grupp kan orsaka konformitet. Med avstamp i teorin är 

konformiteten är dysfunktionell och medför att nya idéer inte framkommer, vilket resulterar i 

att gruppen drabbas av groupthink och hindrar förutsättningar för lärande och därmed inte kan 

prova nya tillvägagångssätt för att effektivisera.  

IP2 upplever, som nämnt i tidigare tema, att en förutsättning för lärande är reflektion, vilket 

visar på en medvetenhet om förutsättningar för lärande i arbetslivet. Han menar däremot att 

det inte går att jämföra huruvida en homogen grupp reflekterar mer än en heterogen grupp och 

tvärtom. Samma erfarenhet delas av andra informanter som menar att det inte beror på 

gruppkonstellation, utan hur välfungerande gruppen är oavsett gruppsammansättning samt 

personligheter inom gruppen, som påverkar hur reflektion och utvärdering utförs beroende på 

vilken typ av uppdrag det är och vilka typer av individer som utför uppdragen.  

Den tidigare forskningen beskriver att reflektion bidrar till lärande, i enlighet med Ellströms 

teori om informellt lärande. De teoretiska perspektiven beskriver också att konformitet i 

homogena grupper eller grupper som drabbats av groupthink utelämnar den kritiska 

reflektionen. Teorin hjälper oss att förstå informanternas verklighet och de beskriver, utifrån 

sina subjektiva erfarenheter, en frikoppling av mångfald och lärande, när de uttrycker att 

reflektion som förutsättning för lärande inte kommer till följd av en viss gruppkonstellation.  

5.7 Gemensamma nämnare skapar trygghet 
Homogena grupper kan kännas trygga att komma in i, när det finns gemensamma nämnare att 

förhålla sig till, enligt informanterna. De tror att det är svårare att bidra med nya idéer i en 

homogen grupp på grund av en otrygghet. Teorin beskriver en samstämmighet inom grupper 

som drabbas av groupthink, där alla tycker lika och därmed inte vågar ifrågasätta på grund av 

en rådande konformitet och en rädsla av att göras till åtlöje. Några informanter upplever att 

konformitet främst förekommer inom homogena grupper och sällan i heterogena, likt hur 
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teorin beskriver en rådande groupthink-anda. IP4 menar att gruppen har samma bakgrund, 

ålder, intressen och liknande, vilket gör att det är bekvämt att kliva in i gruppen och fortsätta 

anpassa sig. IP6 upplever att konformiteten vidmakthålls på grund av bristen på 

ifrågasättande. För att främja teamthink inom grupper eftersträvas en miljö som är trygg och 

öppen för nya tillägg i form av idéer och förslag på nya tillvägagångssätt.  

Gällande delandet av erfarenheter som förutsättning för informellt lärande, berättar några 

informanter att deras upplevelser pekar på att erfarenhetsutbyte sker snabbare i homogena 

grupper och att det ser annorlunda ut i heterogena grupper. I heterogena grupper finns inte 

samma insyn som i den homogena, vilket medför en högre grad av misstänksamhet innan man 

vågar dela med sig eftersom man inte vet hur det kommer att bemötas. IP6 menar att det 

exempelvis kan vara en konkurrenssituation som känns otrygg. Själv anser han att det är 

positivt att dela erfarenheter. Informantens uttalande om konkurrenssituationer kan tolkas vara 

kontextuellt, beroende på arbetsgruppens klimat, i likhet med tidigare forskningsresultat. 

Den tidigare forskningens resultat visar att lärande på arbetsplatsen förutsätter god gemenskap 

och en trygg atmosfär. Informanternas subjektiva upplevelser beskriver hur homogena 

grupper kan upplevas trygga och bekväma, tack vare de gemensamma knytpunkterna, men 

också otrygga till följd av en rådande konformitet. Konformiteten upplevs hindra lärande från 

att uppstå, då gruppmedlemmar inte vågar ifrågasätta och bidra med nya idéer eller egna 

erfarenheter. De uttrycker också att heterogena grupper kan upplevas otrygga, i form av 

negativ heterogenitet, om det finns en rådande konkurrenssituation som medför aktsamhet 

inför att dela erfarenheter och bidra med idéer, som hindrar lärandet. 

5.8 Hierarkier och maktkamper 
Informanterna har delade åsikter och några av dem menar istället att konformitet beror på 

hierarkier, företagskulturen eller ledarskapet hos gruppens ledare. Utifrån de teoretiska 

perspektiven kan deras upplevelser uppfattas beskriva grupper som drabbats av groupthink, 

oavsett gruppkonstellation. 

Det är ju en klassisk härskarteknik på jobbet, att man håller inne med erfarenheter och information...  

‘det här kan jag och därför är jag lite ballare än vad du är, då ska jag inte berätta för dig, men jag ska 

gärna få dig att förstå att jag kan mer än vad du kan’ … det är en klassiker … inom teknikindustrin vill 

man ju försöka bryta ner det … en av kärnorna där är ju informationstransparens, alla ska alltid få veta 

saker samtidigt … generellt vill man ju ha så mycket transparens som möjligt (IP2). 

Informanten beskriver hur det kan se ut i en destruktiv verksamhet eller grupp där 

erfarenheter används som en härskarteknik genom att hålla dem inne men samtidigt visa att 

man gör det, i syfte att bygga hierarkier. Han beskriver symptom av groupthink och hinder för 

lärande, där gruppmedlemmarna vill skapa skiljelinjer och hierarkier. Likt Ellströms teori om 

gruppsammansättning, beskriver IP2 en tydlig revirmarkering och hinder för lärande inom 

dessa grupper med maktstrukturer, genom att skapa en “vi och dom”-anda.  

Erfarenhetsutbyte kan både förutsätta och hindra lärande. IP3 och IP5 beskriver situationer 

där erfarenhetsutbyte inte alltid kommer naturligt. IP3 menar att de delar erfarenheter till 

väldigt stor del och hon tycker att det är bra att kollegorna stöttar varandra och man ger och 

tar, hon anser att det inte är något hon håller inne på för att hon tänker att det hela tiden måste 
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gå framåt. Hon beskriver att det är något som kommer med åren, att lära sig dela med sig, 

jobba tillsammans och inte vara egoistisk när det kommer till kunder och köra sitt eget, 

eftersom det inte gynnar någon i slutändan. Hon beskriver vidare att hon arbetar med många 

genuina kollegor och att de alla försöker kompetensöverföra och hjälpa varandra, men hon 

upplever inte att det sker mer i en typ av gruppkonstellation än en annan. IP5 berättar att han 

gärna vill agera mentor för sina gruppmedlemmar och delar med sig, dels för att han tycker att 

det är roligt och för att han hoppas att de lär sig något av hans yrkeshistorier. 

Jag berättar jättelånga historier som de artigt får lyssna på (skratt) nä, men jobbmässigt är det jag som 

sitter med erfarenheterna… jag försöker ju vara lite mentor och dela med mig … jag tycker det är roligt, 

ungefär som ‘varför lär man sina barn att gå en gång i tiden’, det är på samma sätt, det är roligt att se 

någon bli bättre … jag hade ju också kunnat tänka ‘varför ska jag lära dem, de kommer ju ta mina 

kunder’ (IP5).  

Både IP3 och IP5 berättar hur individer inom säljbranschen kan bli giriga och inte vilja dela 

med sig av misstänksamhet och konkurrensskäl, men betonar att det avtar med åren. IP5 

menar att han inte alls ser det som konkurrens längre, då han befinner sig på en plats i 

karriären där han struntar i det och bara ser nöje i att utveckla sina juniora kollegor med hjälp 

av sina erfarenheter som senior yrkesverksam. När informanterna beskriver hur erfarenheter 

inte delas av diverse anledningar, i dessa fall på grund av konkurrens och hierarkier, visar de 

en medvetenhet om att handlingarna hindrar lärande från att uppstå, genom att berätta att de 

upplever det som destruktivt och något man lär sig med motverka med åren. 

Grupper som kännetecknas av groupthink och inte kan hantera svåra situationer, kan dras med 

inre konkurrens. Teamthink arbetar emot inre konkurrens och främjar erfarenhets- och 

kunskapsdelning på ett effektivt sätt och kreativa tankar bidrar till att motarbeta utmaningar 

vilket i sin tur minskar risken för inre konkurrens. IP6 beskriver att han upplever att 

konkurrenssituationerna och misstänksamheten är större i den heterogena gruppen än den 

homogena. Det kan möjligtvis förklaras genom att den homogena gruppen han beskriver varit 

välfungerande och inte drabbats av groupthink och inre konkurrens bara för att den varit 

homogent sammansatt. Informanten anser däremot att en homogen grupp inte kan lära sig 

med samma bredd som en heterogen grupp kan. Han tror att en homogen grupp kan få mer 

djup inom en specifik fråga, men inte samma bredd.  

Den tidigare forskningens resultat ger uttryck för hur hierarkier och maktkamper kan hämma 

arbetsplatslärande, framförallt när medarbetare inte kan ha ömsesidiga relationer som 

konsekvens av rangordning. Informanternas erfarenheter visar en medvetenhet för hur 

hierarkier och maktkamper hindrar lärande från att uppstå. Mångfaldsforskningen visade olika 

resultat, men ett av resultaten visade ett negativt utfall till följd av en kontext bestående av 

högt tävlingsinriktade team. 

5.9 Sammanfattning 
Studiens huvudfrågeställning handlar om att undersöka hur mångfald upplevs påverka 

förutsättningar för lärande i arbetsgrupper, vilken behandlades utifrån det empiriska 

materialet. I det första temat, förskjutning i mångfaldsförståelse, beskrev informanterna hur de 

ser på mångfald, för att vidare kunna förklara hur de upplever att mångfald påverkar lärandet. 
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Det mest framträdande var att informanterna visade en förskjutning i uppfattningen av vad 

mångfald är och kan vara. Med hjälp av Whaleys teoretiska begrepp för kategorisering av 

mångfald, tolkades informanternas svar som beskrivning av olika typer av mångfald till en 

början, som sedan rörde sig till en gemensam bild av mångfald som inkluderade samtliga 

mångfaldsnivåer, surface-level diversity, working-level diversity och deep-level diversity.  

I andra temat som behandlar hur informanterna ser på likheter och olikheter, framstår 

olikheterna som centrala och nödvändiga, för att skapa kreativitet och effektivitet i form av 

ifrågasättande. Likheterna uppfattas som negativa, då de vidmakthåller en bekräftande miljö 

som leder till att ifrågasättandet uteblir. Informanterna visade däremot i det tredje temat, kritik 

mot mångfaldsteorier, att de hade svårigheter med att göra en tydlig uppdelning mellan 

homogena och heterogena grupper och menade att det alltid finns både homogenitet och 

heterogenitet i båda typer av grupper.  

Vad gäller förutsättningar och hinder för lärande, framträder informanternas uppfattningar i 

det fjärde temat, där vikten av informellt lärande i form av kollegial interaktion betonas. När 

gruppmedlemmarnas erfarenheter delas i syfte att utveckla gruppen, beskriver informanterna 

en teamthink-anda. Det femte temat behandlar hur informanterna ser på reflektion av felsteg 

som förutsättning för lärande. Det framgår tydligt att de ser ett stort värde i att reflektera, 

framförallt efter misslyckade projekt.  

Då informanterna intervjuades i syfte att ta reda på huruvida mångfald upplevs påverka 

förutsättningar för lärande i grupp, framstod även att de upplever att vissa faktorer inte beror 

på mångfald eller gruppkonstellation. Det behandlas i temat frikoppling av lärande från 

gruppkonstellation, där det konkretiseras att konformitet, som hämmar lärande och 

kännetecknar groupthink-grupper, inte beror på gruppkonstellation utan hur väl gruppen 

fungerar eller hierarkier. Informanternas uppfattningar motsätter sig varandra, då vissa 

informanter tidigare uttryckte att reflektion som förutsättning för lärande förekom mer i 

heterogena grupper, medan andra informanter under detta tema beskriver att reflektion inte 

beror på gruppkonstellation. Vidare skiljer sig informanternas uppfattningar ytterligare i 

nästkommande två teman som behandlar trygghet och hierarkier, då de upplever att trygghet 

ser olika ut i olika gruppkonstellationer. Uppfattningarna differerar i huruvida 

erfarenhetsutbyte, som informellt lärande, sker, då vissa informanter uttrycker att det skapar 

problematik när de inte delas då det hindrar lärande. De uttrycker att erfarenheter och 

information kan hållas inne och inte delas på grund av hierarkier, maktkamper och 

revirmarkeringar i heterogena grupper. Informanterna upplever således att heterogena grupper 

och mångfald också kan hämma förutsättningar för lärande, främst i konkurrenssituationer.  

Sammanfattningsvis upplever informanterna att mångfald påverkar förutsättningar för lärande 

i arbetsgrupper, främst positivt men i vissa fall även negativt. När mångfald påverkar lärandet 

negativt visar det sig att det främst är kontextberoende, i form av arbetsplatskulturer som 

främjar hierarkier och maktskillnader eller rådande konkurrenssituationer i arbetsgrupper. När 

mångfald påverkar lärandet positivt verkar det inte vara kontextberoende, utan beroende av 

gruppmedlemmars inställning till heterogenitet och mångfald och effekten av det i 

arbetsgrupper.  
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6.0 Diskussion 
Denna studie har syftat till att undersöka på vilka sätt mångfald kan upplevas påverka 

förutsättningar för lärande i arbetslivet, genom att studera uppfattningar och erfarenheter hos 

individer som har arbetat i både homogena och heterogena arbetsgrupper. Syftet 

konkretiserades i följande frågeställning “Hur upplevs mångfald påverka förutsättningar för 

lärande i arbetsgrupper?” och dess underfrågor “På vilka sätt upplevs mångfald vara en 

förutsättning för lärande i arbetsgrupper?” samt “På vilka sätt upplevs mångfald vara ett 

hinder för lärande i arbetsgrupper?”. Frågeställningarna bearbetades utifrån valda teoretiska 

utgångspunkter och i det empiriska datamaterialet återfanns åtta teman. 

Utifrån syftet visar studiens resultat att informanterna trots sina olika branschområden och 

antal år som yrkesverksamma inom grupp resonerar på relativt liknande sätt, utifrån sina 

subjektiva erfarenheter. De är gemensamt ense om att mångfald bidrar till ökade 

förutsättningar för lärande, bland annat i form av nya perspektiv, nya metoder och 

ifrågasättande. Informanterna föredrar att arbeta i heterogena grupper med inslag av 

mångfald, dels för att de upplever att heterogena grupper många gånger bedriver mer effektivt 

arbete än homogena grupper, dels för att kunna utmanas och få sina tankar ifrågasatta för att 

utveckla sina infallsvinklar och problemlösningsförmågor. Dessa faktorer hade även kunnat 

visa sig om studien varit kvantitativ, men den kvalitativa ansatsen har bidragit med intressanta 

fynd såsom maktskillnader och hierarkier som hinder för lärande, kritik mot uppdelningen av 

homogena och heterogena grupper, samt faktumet att de talar om olika sorters mångfald i 

olika sammanhang. Informanterna visade en förskjutning i mångfaldsförståelse till en början, 

då de definierade mångfald på olika sätt. När intervjun fortlöpte, framgick att samtliga 

informanter egentligen definierade mångfald på liknande sätt, vilket inte hade framgått lika 

tydligt om undersökningen använt andra metoder än intervjuer. Hur informanterna i denna 

studie ser på mångfald är essentiellt, för att kunna besvara frågeställningarna som berör hur de 

upplever påföljder av mångfald för lärande och för att kunna analysera svaren med hjälp av 

begrepp presenterade i de teoretiska utgångspunkterna. De beskriver mångfald delvis utifrån 

kön, ålder och härkomst, men även väldigt mycket utifrån de kognitiva aspekterna såsom 

bakgrund, kompetens, erfarenhet och liknande. Det innebär att dessa mångfaldsaspekter kan 

upplevas gå runt kvotering då det innebär att det kan utgöra ett argument för att individer med 

vissa kön eller etniska utseenden inte behöver kvoteras in i verksamheter. 

Vidare ansåg informanterna att likheter inom en grupp kunde hindra förutsättningar för 

lärande, då homogeniteten medför en bekräftande miljö där idéer och metoder inte ifrågasätts. 

De uttryckte även att det informella lärandet, i form av erfarenhetsutbyte, kunde hindras i 

grupper där medlemmarna inte vågar dela med sig eller aktivt väljer att inte dela med sig på 

grund av egoism, misstanke om konkurrens, hierarkier, härskarteknik, konformitet eller en 

rådande “vi och dom”-anda. Teorierna menar att detta är typiskt för groupthink-grupper och 

grupper som motarbetar förutsättningar för lärande. Gruppen bör vara sammansatt på ett sätt 

där olikheter och likheter kompletterar varandra och där miljön främjar fördomsfrihet mot 

olikheter och misstag, för att främja att lärande uppstår. Några informanter menar att hinder 

för lärande inte bara förekommer i homogena grupper utan även i heterogena grupper. Enligt 

den tidigare forskningen utförd av Mikkonen et al. (2017), visas liknande resultat, då 
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forskningen visade att lärande hindras av hierarkier och ojämlikhet på arbetsplatser i form av 

negativ heterogenitet. Informanterna är ense om att erfarenhetsutbyte är av stor vikt, såväl 

som alla typer av informellt lärande. Den tidigare forskningen visar, i enlighet med teorin, att 

dialog, reflektion och meningsutbyte främjar lärande. Informanterna upplever att heterogena 

grupper har mer att lära varandra än homogena grupper, då individer av olika bakgrunder har 

tjockare erfarenhetsböcker. Samtidigt beskriver de att de har en svårighet att göra en 

distinktion mellan homogena och heterogena grupper, vilket skulle kunna uppfattas som att de 

anser att alla grupper är heterogena, beroende på hur de definierar mångfald i det samtalet.  

Gruppteorierna gör en tydlig uppdelning mellan funktionella och dysfunktionella grupper och 

menar att dessa präglas av heterogenitet och homogenitet. I praktiken hade informanterna 

svårt att göra denna uppdelning och argumenterade för gruppers funktionalitet bortom 

gruppkonstellation. Informanternas upplevelser talar bara för fördelarna som heterogenitet 

och mångfald medför och vissa av erfarenheterna beskriver att gruppers funktionalitet beror 

mer på kontext än gruppsammansättning. Deras uppfattningar uttrycker nackdelarna och 

hinder för lärande som mångfalden medför, men det sker indirekt och uppfattas mellan 

raderna i deras intervjuutsagor. De talar om konkurrenssituationer och maktkamper i grupper 

och betonar att det beror på arbetsplatsens kulturella miljö och klimat, snarare än 

gruppmedlemmars olikheter. Samtidigt kan de med svårighet återberätta konkreta situationer 

från deras arbete där mångfald upplevts vara något dåligt. Resonemanget innebär att de 

upplever att konkurrenssituationer är kontextbundna beroende på arbetsplatsen. Kontexten 

påverkas av vad som ska utföras, hur det ska utföras, hur gruppen kommunicerar och förstår 

varandra m.m. Tidigare forskning utförd av Kochan et al. (2003) och Kock (2002) visade 

liknande resultat och menade att utfallet av mångfald beror på kontexten. Den tidigare 

forskningens sätt att mäta mångfald kvantitativt är troligtvis bristfälliga, då förståelse för vad 

mångfald och heterogenitet är kan variera mellan personer och samtalsämnen samt till följd av 

eftertanke. Respondenter som besvarar enkäter kan ha bias när de besvarar frågor om 

mångfald, då det råder en anda där man vill vara för mångfald och heterogenitet och mot 

homogenitet, trots att det kan se annorlunda ut i praktiken.  

6.1 Slutsatser 
Slutsatserna som kan dras utifrån resultatet är att mångfald är ett nästintill opålitligt begrepp 

som kan formas så att individer kan tolka sina egna värderingar i enlighet med 

mångfaldsidealet. Informanterna anser att mångfald påverkar förutsättningar för lärande i 

arbetsgrupper på flera sätt, främst genom ifrågasättande och erfarenhetsutbyte i syfte att 

utveckla gruppen och bedriva effektivt arbete. De betonar vikten av gruppkonstellationen och 

verksamhetskulturen, som i enlighet med tidigare forskning innebär att effekten av mångfald 

beror på kontext. Däremot drar jag även slutsatsen att det till stor del beror på andra faktorer, 

såsom gruppmedlemmarnas inställningar till olikheter inom arbetsgruppen och perspektiv på 

mångfald. Samtliga informanter i denna studie hade en positiv inställning till mångfald såväl 

som liknande perspektiv på mångfaldens och olikheternas fördelar för utveckling. Genom att 

ha en målmedvetenhet där effektivt arbete sätts i centrum, sätts även alla förutsättningar för 

lärande och utveckling i centrum. Dessa slutsatser kan anses vara kontextuella, men då de till 

skillnad från Kochan et al. (2003) studie inte är branschspecifika, behöver de inte anses vara 
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kontextuella då samtliga informanter resonerar liknande om sina subjektiva erfarenheter trots 

yrkesmässiga olikheter.  

Efter utfallet av denna studie har jag även reflekterat över eventuella begränsningar. Samtliga 

intervjuer skedde på plats, men jag erbjöds möjligheten till att genomföra intervjuer över 

telefon. Hade telefonintervjuer genomförts hade resultaten troligtvis sett annorlunda ut, då de 

intervjuer som genomförts gav mig uttömmande information, framförallt i temat förskjutning i 

mångfaldsförståelse. Viktigt att diskutera är även de teoretiska utgångspunkterna. Denna 

studie har utgått ifrån teorier om informellt och kollektivt lärande, groupthink och teamthink 

samt en modell för kategorisering av mångfaldsaspekter. Hade andra teoretiska 

utgångspunkter använts, hade fokus på andra aspekter av resultatet kunnat belysts då en annan 

begreppsapparat hade analyserat intervjuutsagorna utifrån andra begrepp. En reell 

begränsning är det faktumet att jag är ensam uppsatsskrivare vilket medför att det främst är 

mina analyser av det empiriska materialet som framgår, utan genomgående diskussioner med 

andra. 

6.2 Undersökningens bidrag 
Studien har bidragit med mer forskning om mångfald i arbetslivet samt mer forskning om 

upplevelser av förutsättningar för lärande. Den tidigare forskningen presenterad i denna studie 

visade att mångfaldsforskningen till störst del tittat på aspekter som kön, ålder och etnicitet, 

medan jag i denna studie strävat efter att undersöka alla relevanta mångfaldsaspekter 

informanterna kunde komma att tänka på.  

Mångfaldsforskningen som studerat specifika företag och organisationer har visat att det varit 

väldigt kontextuellt, medan jag i denna studie helt har bortsett företag och organisationer och 

vänt mig till informanternas samlade erfarenheter, vilket givit mig ett annat resultat än den 

tidigare forskningen. Även om studiens resultat visar att det till viss del beror på kontexten, 

har resultaten också påvisat att inställningar till mångfald med svårighet kan mätas på något 

basalt sätt, då begreppet är svårdefinierat, fyllt av positiv affekt och formbart för individer. På 

ett oreflekterat plan framkallar det tomma fraser och efter reflektioner framkallar det 

förskjutningar och kritik. Detta medför svårigheter i att redogöra för hur mångfald upplevs 

påverka förutsättningar för lärande i arbetsgrupper, då det trots att informanterna i denna 

studie resonerade kring begreppet på liknande sätt, inte går att undgå faktumet att begreppet är 

så pass flexibelt att det är svårt att mäta. 

6.3 Framtida forskning 
Denna studie skulle kunna utvecklas och undersöka hur mångfald upplevs påverka 

förutsättningar för lärande i arbetsgrupper i större omfattning, genom att komplettera 

intervjuer med observationer av arbete i olika gruppkonstellationer för att jämföra med 

informanternas subjektiva upplevelser. Studien har visat att det är svårt att mäta attityder till 

mångfald med enkäter, då informanterna upplever att mångfald är mer än bara kön, ålder och 

härkomst och resonerar kring kognitiva olikheter. Detta medför att kvantitativa metoder inte 

passar för framtida forskning utifrån denna studie. 
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Det skulle även vara intressant att replikera denna typ av studie om ett antal år, för att se ifall 

mångfaldsidealet ser annorlunda ut eller ifall arbetslivets dynamik påverkar resultaten. Ett 

annat alternativ är att genomföra en liknande studie i olika länder för att se hur 

arbetslivskulturen och perspektiv på mångfald skiljer sig åt från den svenska 

arbetslivskulturen, som flera av informanterna som arbetar i globala sammanhang nämnt i 

sina intervjuer.  

Rekommendationer för framtida studier är en blandning av kvalitativa metoder, exempelvis 

intervjuer, observationer och diskursanalys för en bredare inblick. Då mångfald kan upplevas 

vara ett laddat ämne, kan individers politiska medvetenhet differera, vilket gör att en 

diskursanalys skulle kunna komplettera undersökning av uppfattningar av 

mångfaldsbegreppet i förhållande till lärande. Utöver kombinerade metodansatser 

rekommenderas även fler än en uppsatsskrivare, för att kunna diskutera och analysera med 

fler infallsvinklar såväl som granskning av varandras analyser.  
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Bilaga 1   
 

   Samtyckesformulär 

 

 

Sara Mohammadzadeh 

Till berörda deltagare 

Medgivande för deltagande i en studie om uppfattningar av mångfald i arbetslivet. 

Projekt 

Arbetet har som övergripande syfte att undersöka på vilka sätt mångfald upplevs kunna påverka 

förutsättningar för lärande i arbetslivet, mer specifikt inom arbetsgrupper. 

Metod 

Undersökningen kommer att bestå av intervjuer som genomförs under november och december 

2017 och som därefter analyseras. Om någon av deltagande parter inte godkänner att 

ljudinspelning används kommer det att raderas. Viktigt att understryka är att fokus i studien i 

sin helhet inte ligger på de enskilda individerna utan den sammantagna analysen av samtliga 

intervjuer. 

Resultatredovisning, etik och sekretess 

Undersökningens resultat kommer att publiceras i en examensuppsats samt redovisas på 

seminarier samt på universitets uppsatsdatabas DIVA. I uppsatsen kommer inga enskilda 

personer att namnges och i den mån namn förekommer, ändras dessa. Alla personuppgifter och 

andra uppgifter som möjliggör identifiering av individer kommer att hanteras konfidentiellt och 

under tystnadsplikt i enlighet med gällande lagstiftning (Personuppgiftslagen 1998:204). 

Medgivande: 

Denna fullmakt ger tillstånd att ljudinspela intervju samt att använda det insamlade materialet 

i undersökningen. 

Medverkan är frivillig och deltagaren/deltagarna kan när som helst välja att under 

intervjun avbryta sin medverkan. 

□  Jag vill medverka i studien. 

□  Jag vill inte medverka i studien. 

Datum  __________________________________________ 

Underskrift  ___________________________________________________ 
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Bilaga 2  Intervjuguide 
 

Inledande bakgrundsfrågor 

 Vad är din befattning? 

 Hur många års arbetslivserfarenhet har du av att arbeta i grupp? 

 Hur ser du på mångfald? 

 

Gruppkonstellation, homogenitet, heterogenitet 

 På vilka sätt tycker du att gruppen var homogen? 

→ Hur ser du på detta, gynnsamt eller problematiskt? 

 På vilka sätt skilde sig den heterogena gruppen åt från den homogena? 

→ Hur ser du på detta, gynnsamt eller problematiskt? 

 Berätta om någon gång när du kände att mångfald var dåligt 

 Berätta om någon gång när du kände att mångfald var bra 

 Upplevde du att alla gruppmedlemmar besatt liknande kompetenser? 

 Uppmärksammades medlemmarnas unika egenskaper? 

 Hur fungerade kommunikationen inom grupperna? 

→ Om bra, på vilka sätt?  

→ Om dåligt, varför? 

 Hur uppfattade du gruppens klimat, tryggt eller otryggt? 

→ Upplevde du någon konformitet? 

 

Förutsättningar och hinder för lärande 

 Hur delade ni med er av egna erfarenheter inom grupperna? 

→ Hur såg du på detta, bra eller dåligt? 

 Hur ser du på kollegors input? 

 Avsatte ni tid för gemensamma diskussioner och reflektioner?  

→ Vad bidrog det till? 

 Brukade ni diskutera och rådfråga varandra utanför förlagd arbetstid?  

 Kände du att det var tryggt att bidra med nya idéer? 

→ Om ja, vad tror du bidrog till en trygg miljö? 

→ Om nej, varför? 

 Uppmuntrades nya idéer och tillvägagångssätt? 

 Hur såg det ut om någon gjorde fel? 

 Förekom någonsin konflikter? 

→ Om ja, vad berodde dessa på?  

→ Om nej, varför tror du att det var så?  

→ Vad bidrog konflikterna med?  

 Vilken gruppkonstellation hade störst förutsättningar för lärande? 

→ Vilken trivdes du bäst i, med avseende på sammansättningen av medlemmar? 


