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och bör handla gentemot varandra i
en anda av gemenskap.
FNs mänskliga rättigheter, artikel 1

Vid ett vägskäl …

“The long and winding road, that leads to … “
… ett slut och avhandlingen har kommit till vägs ände eller snarare ett vägskäl. Det är inte ett slut utan början på något annat, möjligheten att kunna ta
andra vägar. Vägen hit har varit lång och slingrig och det fanns stunder som
jag tänkte att nu struntar jag i det här, det är inte värt det. Att våga och göra
det på mitt sätt har också tagit tid och kraft. Först var inte vägen öppen för mig
då jag inte var anställd på rätt sätt men jag hittade en bakgata och påbörjade
forskarstudierna mot Walden University i USA. Här vill jag tacka föreningen
DBW, De Badande Wännerna, på Gotland, som gjorde studierna mot USA
möjligt för mig genom att tilldela mig ett stipendium. Tack för att ni trodde på
mig!
Mitt tack riktar sig också till mina två fantastiska handledare Elisabet
Nihlfors och Raine Isaksson, som också vågade tro på mig och fick upp mig
från den dikeskörning jag hade gjort. Ni har funnits vid min sida, utmanat mig
och pushat mig framåt i min övningskörning.
Ett stort tack vill jag även rikta till dig Lars Ericsson, min tidigare chef. Jag
hade inte klarat mig utan din tro på att jag skulle klara det här och hjälpte mig
att hitta ut från den tunnel jag hade fastnat i.
Min vän Mia Ljungblom; jag kan inte skriva om min resa utan att du finns
med. Vi har skrattat och gråtit vid våra skrivbord, över Skype och på våra
skrivarveckor där vi har våndats, skrivit, diskuterat och utmanat varandra samt
ätit mycket god mat. Nu när den här resan är över och min avhandling är tryckt
hoppas jag ändå att vi kan hitta nya vägskäl med spännande stigar och smågator att utforska.

Mitt intresse för mångfald, inkludering och hur vi pratar om individer började redan vid min anställning som officer. I det militära ställdes ofta frågan;
Hur kan du som kvinna …? I det sammanhanget var det kvinnan, som inte var
normen, som blev utsatt i olika situationer, som påverkade engagemanget hos
medarbetarna. I min anställning, som verksamhetschef inom äldreomsorgen
förändrades subjektet kvinna till officer: Hur kan du som officer …? När jag
sedan blev anställd på Högskolan på Gotland förändrades subjektet återigen
men nu till odisputerad.
Att kontexten påverkar kommunikationen är känt men jag upplevde även
hur vi kommunicerar påverkade mitt och mina kollegors engagemang och delaktighet oavsett verksamhet. Hur chefen pratade med och framförallt, om sina
medarbetare påverkade oss. Att det fanns ett behov av att studera och förstå
det här insåg jag och när jag nu har fått möjligheten, att på ett annat sätt kunna
sätta ord på det här fenomenet känns det glädjande. Jag hoppas att den nya
kunskapen, i den här avhandlingen, kan hjälpa medarbetare i motsvarande situationer, som jag och andra kollegor har befunnit oss i. Jag önskar också att
chefer i sitt ledarskap pratar om och med sina medarbetare på ett engagerat
sätt för att skapa förutsättningar för delaktighet.
Sist men inte minst vill jag tacka mina två underbara barn, Anna och Peter,
som ibland ifrågasatte var deras mor var men som hela tiden troget stöttade
mig. Vi har tillsammans övningskört men på olika sätt. Vi hittade vägar tillsammans som gav oss erfarenheter och perspektiv på människan och vår värld.
Ni följde troget med på konferenser jag deltog i på min skrivarresa. Vi fick
gemensamt ta del av historien kring konflikten på Nordirland, apartheidkonflikterna i Sydafrika och urinvånarna i Australien men även maktstruktur och
kolonialmakt i Kina och Hong Kong samt de glamorösa berättelserna runt
Hollywood. Tack för att ni finns vid min sida.
Jag vill avsluta med ett citat från filmen ”Jobs” där Steve Jobs sitter i radiostudion och berättar om varför han har lyckats:
”Here to the crazy ones. The misfits. The rebels. The troublemakers. The
round pegs in the square holes. The ones who see things differently. They are
not found of rules and they have no respect for the status quo. You can quote
them, disagree with them, glorify or vilify them. But the only thing you can’t
do is ignore them because they change things, they push the human race forward. While some may see them as the crazy ones, we see geniuses. Because,
people who is crazy enough that they can change the world are the ones that
do.”
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1. Introduktion: Utmaningar i ett kvalitetsarbete

”Jag är fundersam hur det ska gå [med implementeringen av ett Lean-inspirerat
arbetssätt] då det inte är bra ordning i verksamheten. Ingen tar ansvar och saker
läggs lite här och där. Lean handlar om att var sak ska vara på sin plats. Det kommer bli ett socialt experiment. Det är viktigare att inte föra in nya saker utan hålla
fast vid det här och inte att det blir några nya/andra VD-infall. VD är inspiratör
och med 2-3 månaders mellanrum brukar det komma något nytt vi ska göra. Det
är inte hållbart i längden och medarbetarna är trötta på det.” (medarbetare i ledningsgruppen, Organisation IM)

Förändringar i omvärlden skapar i många fall behov av nya former av ledning i
organisationer. Den växande globala konkurrensen ökar behovet av effektiviseringar och förbättringar (Bond & O’Byrne, 2014; Hietschold, Reinhardt, & Gurtner, 2014). Ett ökat behov av flexibilitet i organisationer där bland annat beslut
kan behöva fattas på olika nivåer efterfrågas. Ledningen för organisationer försöker möta utvecklingen med att utveckla arbetsorganisationerna för att alla ska
kunna vara delaktiga, inte enbart i den egna yrkesutövningen utan också för att
kunna medverka till att förbättra och utveckla verksamheten.
Organisationers behov av effektiviseringar leder till att chefer söker efter att
förbättra organisationen men om medarbetare inte förstår varför förändringarna
ska ske kan det innebära att de inte deltar fullt ut i förändringsarbetet. Studier
visar att misslyckade förändringsprojekt relateras till brist i ledarskapet eller avsaknad av delaktighet bland medarbetarna (e.g., Lehtinen, Mäntylä, Vanhanen,
Itkonen, & Lassenius, 2014; Longenecker & Longenecker, 2014; McLean, Antony, & Dahlgaard, 2017). Gallup (2017) visade i sin undersökning att endast ca
14% av medarbetarna i Sverige är engagerade på jobbet.
Fokus för den här avhandlingen är ledarskap och delaktighet ur ett kvalitetsperspektiv. Avhandlingen utgår från hörnstensmodellens förhållande till ledarskap och delaktighet. Hörnstensmodellen är en svensk variant av Total Quality
Management (TQM) utvecklad av Bergman och Klefsjö (2012) och är den modell, som idag huvudsakligen används i samband med utbildning i kvalitet vid
universitet och högskolor i Sverige (se fördjupning i 1.4).
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Avhandlingen vill bidra med fördjupade kunskap om hur chefer i sitt ledarskap
kan skapa förutsättningar för delaktighet i en organisation. I det första kapitlet
klargörs avhandlingens problemområde och syfte samt några grundläggande utgångspunkter för arbetet. Kapitlet avslutas med en beskrivning över avhandlingens disposition.

1.1 Krav och utmaningar i dagens kvalitetsarbete i
organisationer
Organisationer ställs inför krav på utveckling, att skapa innovativa och ibland
snabba lösningar för att säkerställa sin överlevnad på den globala marknaden
(Singh & Singh, 2015; Stadnicka & Antosz, 2015). Det ökade kravet på ständiga
förbättringar och användning av resurser på ett effektivt sätt är organisationers
ständiga utmaning (Sanchez & Blanco, 2014). Att lyckas möta kraven har visat
sig vara svårt.
Kravet på ständiga förbättringar tacklas med olika typer av förändringsarbete,
som kan vara små justeringar i det dagliga arbetet till stora planerade projekt. Det
finns olika typer av förändringar och minst lika många modeller för att genomföra
förändring (Alvesson & Sveningsson, 2019). Vilken typ av förändring det rör sig
om avgörs bland annat av förändringens omfattning och orsak.
Begreppen förändring och förbättring används ibland för samma fenomen. En
förändring leder inte alltid till en förbättring men en förbättring kräver en förändring. Sandberg och Targama (2013) menade att en förbättring är något som kommer inifrån organisationen och en förändring kommer uppifrån/utifrån, vilken
ofta är framtagna av en expert- eller projektgrupp.
I ett förbättringsarbete finns det generellt sett inte någon snabb lösning utan en
förbättring tar tid och kräver ett engagerat ledarskap och förståelse för varför det
ska göras, vilket Kotter (1995) benämnde a sense of urgency, vilket kan översättas med att göra det angeläget, en form av meningsskapande. Även om Kotter
kanske i första hand avsåg projektbaserade och ofta stora planerade förändringar
är meningsskapande viktigt även vid oplanerade eller snabba förändringar.
En organisation behöver inte enbart arbeta med konkreta förbättringsprojekt
utan även med flexibilitet samt var och hur beslut fattas (Sandberg & Targama,
2013). Det kräver ett ledarskap som kan leda och hantera processer, stimulera
medarbetarna till att ständiga förbättringar av verksamheten och att kunna delegera (Ellström, Fogelberg Eriksson, Kock, & Walle, 2016; Weckenmann, Akkasouglu, & Werner, 2015).
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Medarbetare förväntas vara ansvarstagande för sina uppgifter och delaktiga i
verksamhetens utveckling, så kallat medarbetarskap (Hällstén & Tengblad, 2006;
Kilhammar, 2011). Det har visat sig problematiskt att skapa förutsättningar för
delaktighet då chefen kan uppleva det som antingen hotfullt eller har uppfattningen att medarbetarna inte vill engagera sig (Ellström et al., 2016).
Med ett förändrat ledarskap menas att leda och samordna arbetslag, att stimulera problemlösning och att kritiskt reflektera (Ellström et al., 2016). Ellström et
al. pekade på att det finns ett behov av att studera hur chefens roll kan utformas i
ett sådant förändrat ledarskap. Social kompetens, förmåga att upprätthålla goda
relationer inom gruppen, vara ett föredöme, ta initiativ och uppmuntra problemlösningar och ge förslag på nya lösningar är egenskaper i ett sådant ledarskap.
En utmaning i dagens kvalitetsarbete handlar om att utveckla ett ledarskap,
som kan skapa förutsättningar för delaktighet i en organisation, i en strävan efter
ständiga förbättringar (Weckenmann et al., 2015). Fokus i kvalitetsarbete har
dock, enligt Foley och Zahner (2009) generellt hamnat på teknikerna i ett kvalitetsarbete och inte på förståelse och engagemang vilket även bekräftas av flera
andra forskare (e.g., Lagrosen & Lagrosen, 2005; Lam, O’Donnell, & Robertson,
2015; Rahman, 2004).
Även om tillvägagångssätten för att leda och genomföra olika förändringar kan
skilja sig åt handlar lyckade förändringsarbeten om att skapa delaktighet. Oavsett
vad förändringen beror på verkar huvuddelen av misslyckanden härledas till avsaknad av delaktighet eller på brister i ledarskapet (Lehtinen et al., 2014; Longenecker & Longenecker, 2014; McLean & Antony, 2014).
Ur ett kvalitetsperspektiv ska ständiga förbättringar eller på japanska kaizen,
vara en naturlig del i organisationens verksamhet (Imai, 1993). Kaizen innebär
att ständigt arbeta med att förbättra processer och verksamheten, i små förändringar av rådande läge, vilket förutsätter delaktighet och möjlighet att påverka.
Kaizen handlar också om att förbättringar ska vara ledarskapsorienterade, grupporienterade och individorienterade. Kaizen fokuserar på att bli medveten om vad
som är på gång och att vara öppen för nya infallsvinklar (Chung, 2018). Utifrån
kaizen handlar ständiga förbättringar om förändringar till det bättre som omfattar
både ledning och anställda (Imai, 1993).
Det finns olika sätt att arbeta systematiskt med ständiga förbättringar. Ett sätt
är att använda det så kallade Deminghjulet eller PDCA-cykeln, Plan – Do –
Check – Act, där ständiga förbättringar bygger på planering och analys av genomförda ändringar (Johnson, 2016). ”Check” har ibland ersatts med ”Study”
och cykeln kallats då för PDSA-cykeln. Efter varje genomförd PDSA rekommenderas en standardisering (se figur 1), vilket kan jämföras med Kotters (1995) krav
på att förankra förändringen i organisationens kultur.
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Figur 1: Förändringscykeln (inspirerad av Florian et al., 2014).

Utifrån kaizen behövs inte bara PDSA-cykeln utan även standardiseringscykeln SDCA-cykeln (Standard – Do – Check – Action) (Imai, 1993; Singh &
Singh, 2015). Huvudsyftet med standardiseringen är att komma tillbaka till harmonin och arbetsrutinen samt förankra förbättringen i verksamheten, något som
även Kotter (1995) lyfte som viktigt, få in det nya i organisationens kultur.
Ständiga förbättringar är en cykel och inte bara en handling, och kräver att
handlingar behöver göras över tid (Sanchez & Blanco, 2014). I de olika definitionerna av ständiga förbättringar återfinns målen att förbättra, reducera slöseri
och att identifiera nya områden att utveckla. Processen kräver deltagande av alla
i organisationen, kaizen.
Begreppet ständiga förbättringar återfinns i olika kvalitetsfilosofier och är en
utgångspunkt för att förstå organisationers strävan efter effektiviseringar. Begreppet ständig förbättring återfinns även som en egen värdering i den hörnstensmodell, som är en utgångspunkt i den här avhandlingen. Bergman och Klefsjö
(2012) beskriver principen ständiga förbättringar, som en grundregel i arbetet
med kvalitet där det alltid finns ett sätt att åstadkomma högre kvalitet med lägre
resursåtgång.
Det behövs dock mer kunskap kring hur arbetet med ständiga förbättringar
genomförs eftersom studier visar att ca 60-70% av förändringar misslyckas
(McLean et al., 2017; Mosadeghrad, 2014) ofta med hänvisning till brister vad
gäller ledarskap och delaktighet. Samtidigt visar forskning att ledningsstöd och
inkluderande av de anställda är viktiga faktorer för att lyckas i kvalitetsarbetet
(Lam et al., 2015; Tarí, 2005).
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PDSA brukar kopplas ihop med systematiskt kvalitetsarbete och det finns
olika sätt att beskriva ett sådant arbete. I organisationers strävan efter effektivisering kan det finnas ett behov av ett systematiskt kvalitetsarbete. Organisationer
tar bland annat stöd i olika kvalitetsfilosofier såsom TQM, Lean eller Six Sigma
för att arbeta med ständiga förbättringar och för att kunna strukturera sitt kvalitetsarbete (Fredriksson & Isaksson, 2018; Singh & Singh, 2015). Studier (e.g.,
Arunachalam & Palanichamy, 2016; Ferron Vilchez & Darnall, 2016; Zeng,
Phan, & Matsui, 2015) har visat att ett strukturerat kvalitetsarbete kan ge kostnadsbesparingar och bättre utnyttjande av resurser, ökad konkurrenskraft, förbättrad kundnöjdhet och ökad motivation hos anställda med stöd av bland annat förbättrad intern kommunikation. Problem, som uppkommer vid effektiviseringsarbetet kopplas ofta till brist på resurser och brist på medarbetarnas motivation,
faktorer som ett kvalitetssystem samtidigt anses utgöra en lösning på.
I ett användarbaserat kvalitetsperspektiv handlar kvalitetsarbete om ett yttre
krav på att tillfredsställa kunder och att helst överträffa deras förväntan (Garvin
1984). För att ständigt kunna utveckla och förbättra kundnöjdheten behövs därför
ett arbete med att ständigt utveckla verksamheten. Kvalitetsutveckling handlar om
att systematiskt ta reda på behov och förväntningar hos kunderna och sedan säkra,
kontrollera och styra kvaliteten i processen för att kunna erbjuda produkter och
tjänster på marknaden (Bergman & Klefsjö, 2012; Weckenmann et al., 2015).
Oavsett kvalitetsfilosofi eller kvalitetsledningssystem är ledarskap och medarbetarnas engagemang och delaktighet två delar, som återkommande lyfts fram som
viktiga.

1.2 Beskrivning av offensiv kvalitetsutveckling och
hörnstensmodellen
Offensiv kvalitetsutveckling beskrivs ofta som någon form av filosofi baserad på
värderingarna kundfokus, ständiga förbättringar, processorientering, och allas
delaktighet (Bergman & Klefsjö, 2012; Fu, Chou, Chen, & Wang, 2015). Utifrån
den offensiva kvalitetsutvecklingens definition är det kunden som avgör vad som
är kvalitet och hur bra kvalitet organisationen har vilket kan påverka organisationens verksamhet (Bergman & Klefsjö, 2012). Grunden i den offensiva kvalitetsutvecklingen är att kvalitetsfrågor och dess arbete är en integrerad del av organisationen (Motwani, 2001).
Klefsjö, Bergquist och Edgeman (2006) visade att det finns en kärna av värderingar, som utgör en bas i offensiv kvalitetsutveckling. Dahlgaard och Kristensen (1992) hade tidigare beskrivit fem kärnprinciper i form av en pyramid (se
figur 2).
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Figur 2: Ledningspyramid (Dahlgaard & Kristensen, 1992, s. 34).

Enligt Millers (1996) definition handlar den offensiva kvalitetsutvecklingen
om en process där det är viktigt att alla i organisationen utifrån ledningens styrning ständigt arbetar med att förbättra kundtillfredsställelsen. Fokus på kund och
de anställda ansågs lika viktiga då de anställda kan ses som interna kunder (Dahlgaard & Kristensen, 1992). År 2011 sammanställde Dahlgaard-Park (2011, s.
496ff) 10 kärnprinciper med stöd av en litteraturstudie. Kärnprinciperna var:
1. Delaktighet från ledningen/ledarskap/strategiskt baserad
2. Ständiga förbättringar
3. Fokus på kunder/kunddriven organisation
4. Allas engagemang/delaktighet/ansvarstagande
5. Handlingar baserade på fakta/vetenskapligt förhållningssätt
6. Fokus på processer
7. Fokus på anställda/teamwork/motivation/empowerment
8. Fokus på lärande och innovation/träning och utbildning
9. Bygga partnerskap mellan leverantörer, kunder och samhälle
10. Systematiskt förhållningssätt/bygga en TQM-kultur
De redovisade principerna handlar i huvudsak om mjuka värden och förmågan
att involvera medarbetarna.
Utöver ett antal kritiska faktorer eller kärnprinciper ingår även olika arbetssätt
och verktyg för kvalitetsutveckling (Tarí, 2005). De kritiska faktorerna skiljer sig
åt mellan olika författare. Tarí sammanställde ett antal kritiska faktorerna varav
jag har valt ut de som kan kopplas till ledarskap och delaktighet (se tabell 1).
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Tabell 1:
Kritiska faktorer

Kritisk faktor
Ledningens delaktighet och
ledarskap

Metod (verktyg och arbetssätt)
Högsta ledningens delaktighet
Kvalitetsråd
Stödja förbättringsaktiviteter

Involvera alla i organisationen

Information
Förslagsrutiner
Arbetsgrupper

Utbildning

Uppmärksamma och belöningssystem
Individuell utvecklingsplan
Kompetensutveckling

Arbetsgrupp

Allmän tränings-/utbildningsplan
Tvärfunktionella grupper
Kvalitetscirklar

Kommunikationssystem

Kommunikation mellan olika nivåer
Arbetsinformation
Posters
Slogans
Personalbrev

Not: Utvalda faktorer baserad på Tarís sammanställning (2005, s. 188).

Avhandlingen utgår från Bergman och Klefsjös (2012) hörnstensmodell, som
baseras på offensiv kvalitetsutveckling. Hörnstensmodellen (se figur 3) arbetar
med sex värderingar: att arbeta med processer, basera beslut på fakta, sätt kunderna i centrum, arbeta med ständiga förbättringar, skapa förutsättningar för allas
delaktighet och utveckla ett engagerat ledarskap.
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Figur 3: Hörnstensmodellen (Bergman & Klefsjö, 2012, s. 40). Fetstil markerar de värderingar, som behandlas i avhandlingen.

Varje hörnsten är en värdering, som stöds av olika konkreta arbetssätt och
verktyg (Hellsten & Klefsjö, 2000). Värderingarna är både en bas och en vägledning för den kultur som, enligt modellen anses ska råda i organisationen (Fredriksson & Isaksson, 2018). Begreppet värderingar kan i modellen kollidera med
begreppet värdering i etiken som där står för ett värdesystem och vad som kan
ses som rätt/fel, bra/dåligt (Collste, 2019). I den här avhandlingen används istället
begreppet princip utifrån Fredriksson och Isakssons (2018) resonemang. De menade att värderingar är överenskomna principer i en organisation som alla medarbetare behöver känna till och stödja. Begreppet princip återfinns också i Dean
och Bowens (1994) arbete och menade att kvalitetsutveckling karakteriseras av
principer, arbetssätt och verktyg.
Offensiv kvalitetsutveckling ses som en helhet där värderingarna stöds av arbetssätt och verktyg för en ständig utveckling (Hellsten & Klefsjö, 2000). Målet
är ofta att öka den externa och interna kundtillfredsställelsen med minskade resurser (Klefsjö et al., 2006; Motwani, 2001). Organisationen och dess ledning
behöver kontinuerligt och konsekvent arbeta med de värderingar som ska karakterisera den specifika organisationen och därefter välja arbetssätt som stödjer värderingarna. Arbetssätten behöver stödjas av lämpliga verktyg. Värderingarna,
kulturen och systemsynen är det som karakteriserar den offensiva kvalitetsutvecklingen, inte de enskilda arbetssätten och verktygen (Dubey & Gunasekaran,
2015).
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I den offensiva kvalitetsutvecklingen kan olika arbetssätt och verktyg användas utifrån VAV-modellen; Värderingar – Arbetssätt – Verktyg (Bergman &
Klefsjö, 2012; se figur 4). När värdering ersätts med begreppet princip kan modellen istället kallas för PAV (Principer – Arbetssätt – Verktyg). I avhandlingen
kommer PAV genomgående att användas, även om hänvisning sker till Hellsten
och Klefsjö (2000).

Figur 4: Värdering – Arbetssätt – Verktyg (Hellsten & Klefsjö, 2000, s. 241). De redovisade värderingarna med exempel på arbetssätt och verktyg. Hädanefter kommer benämningen vara PAV även vid referens till originalmodellen.

Varje princip ska stödjas av olika arbetssätt, som i sin tur kan bestå av olika
aktiviteter och som kan variera mellan olika tillfällen och olika organisationer
(Hellsten & Klefsjö, 2000). Verktygen är konkreta och väldefinierade och kan
exempelvis vara olika diagram eller matriser. Ett arbetssätt kan stödja flera principer och arbetssättet kan genomföras på flera olika sätt. Överlag har inga arbetssätt eller verktyg förändrats sedan första gången PAV-modellen presenterades
(Bergman & Klefsjö 2001; 2012; Hellsten & Klefsjö, 2000).
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1.3 Utmaningar i delaktighet och ledarskap
Utifrån utmaningen att ständigt genomföra förbättringar återkommer behovet av
ledarskap och delaktighet. Faktorer, som delaktighet och ledarskap, påverkar om
ett förändrings-/förbättringsarbete eller ett systematiskt kvalitetsarbete ska lyckas
(McLean & Antony, 2014; Mosadeghrad, 2014). I förändringsarbetet kan brister
förekomma i ledarskapet avseende förebildlighet, till exempel att chefen/ledningsgruppen inte aktivt deltar i det praktiska arbetet eller har en oförmåga att
förmedla sense of urgency genom gemensamma visioner och mål (Kotter, 1995).
Fokus ligger ofta på planering och genomförande av olika förändringsarbeten,
vilka inte följs upp och utvärderas (McLean & Antony, 2014; Mosadeghrad,
2014). Bristande uthållighet kan också vara en orsak, som påverkar förändringsarbetet negativt.
Andra orsaker till misslyckade förändringsprojekt är avsaknad av delaktighet
bland medarbetarna i organisationen (Longenecker & Longenecker, 2014;
McLean et al., 2017; Mosadeghrad, 2014). Med delaktighet avses medarbetarnas
behov av att känna engagemang, ansvar och tillit (Hällstén & Tengblad, 2006),
vilket i flera fall kan kopplas till gruppdynamiska faktorer. Om en grupp inte
känner tillit till varandra saknas ofta känslan av gemensamt ansvar för varandras
arbete och för verksamhetens utveckling. En viktig komponent i en grupps utvecklingsprocess har visat sig vara att acceptera varandra och varandras olikheter
(Wheelan, 2017). Den ökade globaliseringen har ökat mångfalden i organisationer (Cho, Kim, & Mor Barak, 2017). Ökad heterogenitet kan skapa konflikter
när det saknas ett engagerat ledarskap, vilket i sin tur kan bidra till gruppens misslyckade arbete (van der Zee & van Oudenhaven, 2013).
Oavsett förändringsmodell eller -strategi har det visat sig att en relativt stor del
av alla förändringsarbeten misslyckas. Misslyckanden kan bland annat bero på
”the people side of change” (Hallencreutz, 2012, s. 28), eller den mänskliga faktorn (Chung, 2018), som anses avgörande för om ett förändringsarbete lyckas eller inte. Den mänskliga aspekten i kvalitetsutveckling har även belysts i andra
studier (e.g., Arunachalam & Palanichamy, 2016; Lagrosen & Lagrosen, 2009;
Rahman, 2004) där olika aspekter kring mjuka och hårda faktorer i kvalitetsarbetet lyftes fram. Med mjuka faktorer avses det som kan kopplas till ledarskap,
samarbete och delaktighet och som Rahman menade är viktiga för att uppnå hög
kvalitet men som chefer fokuserar på i lägre grad. Lam et al. (2015) visade på att
fler studier fokuserar på de tekniska aspekterna kring TQM än på de anställdas
attityder, delaktighet och vilja att bidra till förbättringar. Dahlin och Isaksson
(2017) har sammanfattat de negativa delarna i misslyckade implementeringsförsök av kvalitetssystem som resursbrister och låg motivation hos medarbetarna.
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Med utgångspunkt i beskrivna utmaningar på ständiga förbättringar och att
skapa förutsättningar för delaktighet, har behovet av ett nytt eller förändrat ledarskap lyfts fram. Det finns behov av ökad acceptans av olikheter, flexibilitet och
otraditionella arbetssätt för att möta behov som gör det möjligt att arbeta med
ständiga förbättringar i organisationen. Ledarskap och delaktighet återkommer
som viktiga aspekter och samtidigt framträder brister avseende kunskap om hur
chefen skapar förutsättningar för att arbeta med detta praktiskt i sitt ledarskap i
samband med förbättringsarbete. Arbetssätt och verktyg är också områden där
kunskap saknas, områden som den här avhandlingen avser att bidra med öka kunskapen om.

1.4 Ledarskap och delaktighet i svensk
kvalitetsutbildning
Ur ett kvalitetsperspektiv är ledningens engagemang och möjligheter att skapa
förutsättningar för allas delaktighet viktiga i arbetet med ständiga förbättringar.
Hörnstensmodellen lyfter fram dessa delar som centrala och viktiga. Ett sätt att
få mer kunskap om kvalitet och hörnstensmodellen är att ta en grundkurs på en
högskola eller ett universitet i Sverige. En genomgång av vilken litteratur, som
användes på grundkurser i kvalitet och hur litteraturen behandlade ledarskap har
genomförts av Ljungblom och Isaksson (2009). Kurserna identifierades med
hjälp av webbplatsen www.studera.nu och endast grundläggande kurser på alla
universitetsutbildningar, som hade ordet kvalitet i kursnamnet eller som tydligt
fokuserade på kvalitetshantering valdes ut. Kurser med specifikt fokus såsom
Lean, Six Sigma eller olika statistiska kurser valdes bort. 16 olika kursplaner från
8 olika universitet/högskolor granskades.
Ljungblom och Isaksson (2009) fann i sin studie att ca 2-5% av antalet sidor i
kurslitteraturen handlade om ledarskap. Fokus låg på olika checklistor för chefer
med syfte att skapa motivation bland medarbetarna. Det fanns få beskrivningar
av hur motivationsarbete kunde bedrivas eller hur en chef kunde förvärva den
nödvändiga ledarskapskapaciteten. Resultatet visade att ledarskap och delaktighet var viktiga men att det inte fanns några tydligt uttalade arbetssätt eller verktyg
i den beskrivna kurslitteraturen.

11

Som grund för avhandlingen har jag upprepat Ljungblom och Isakssons (2009)
studie baserat på kurslitteratur 2018. Sökningen genomfördes på samma sätt men
www.studera.nu har ersatts av www.antagningen.se. Sökningen och urvalet har
sedan gått till på samma sätt.
Det visade sig att antalet grundkurser har halverats och är nu 8 kurser vid 6
olika universitet/högskolor. Först gjordes en särskild granskning av de 8 kursplanerna med fokus på uppsatta kursmål. Av sammanlagt 45 mål av de kursplaner
som studerades återfanns 7 mer eller mindre svaga kopplingar till mål avseende
ledarskap. Inget mål kunde kopplas till delaktighet. Däremot fanns kopplingar till
hållbar utveckling, främst social hållbarhet, i 3 mål av 45. I Ljungblom och Isakssons (2009) studie framkom det att det inte fanns ett tydligt fokus på ledarskap
och delaktighet. Även min granskning visar på samma resultat.
I de, av mig, undersökta kurserna fanns en bok, som alla utom ett lärosäte
använder sig av som grundbok, Bergman och Klefsjös ”Kvalitet – från behov till
användning”. Grundboken med olika årgångar har varit viktig för studier i kvalitet i Sverige under flera år. Boken har under de senaste 10 åren utgjort den rådande kurslitteraturen för grundutbildning i kvalitet på universiteten och högskolor.
Kvalitetsutbildning i Sverige baserar sin grundkunskap utifrån en grundbok
med en viktig utgångspunkt i att definiera offensiv kvalitetsutveckling vilket görs
i Bergman och Klefsjös (2012) så kallade hörnstensmodell. Under åren har flera
utgåvor getts ut. Mot den bakgrunden genomförde jag en studie av Bergman och
Klefsjös olika utgåvor, dels för att få en fördjupad förståelse kring hörnstensmodellen, dels hur delaktighet och ledarskap har utvecklats och beskrivits över tid.
Sedan 1991 har fem svenska utgåvor och tre engelska getts ut. Studien visade att
begreppen har ändrat namn och fokus i de olika utgåvorna (se tabell 2).
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Tabell 2:
Principerna delaktighet och ledarskap 1991-2012.

År
1991S

Delaktighet
Allas medverkan

Ledarskap
Företagsledningens engagemang

1994E

Let everybody be committed

Top management commitment

1995S

Låt alla vara delaktiga:

Skapa helhetsbild

2001S

Skapa förutsättningar för delaktighet

Engagerat ledarskap

2003E

Let everybody be committed

Top management commitment –
committed leadership

2007S

Skapa förutsättningar för delaktighet

Engagerat ledarskap

2010E

Let everybody be committed

Committed leadership

2012S

Skapa förutsättningar för delaktighet

Utveckla ett engagerat ledarskap

Not: Redovisning av hur delaktighet och ledarskap har benämnts i Bergman och
Klefsjös olika utgåvor under åren 1991-2012. S = utgåva på svenska, E = utgåva på engelska.

1.4.1 Delaktighet ur Bergman och Klefsjös perspektiv
Begreppet delaktighet har, i Bergman och Klefsjös utgåvor, förändrats över tid
(se tabell 2). Låt alla vara delaktiga (let everybody be committed) är den benämning som används av Bergman och Klefsjö (1994) i en av de första utgåvorna och
som genomgående används i de engelska utgåvorna. I de svenska versionerna har
tre olika skrivningar av begreppet använts: allas medverkan, låt alla vara delaktiga och skapa förutsättningar för delaktighet. Den sista är den som är nu gällande
och som har funnits med i de tre senaste svenska utgåvorna.
Skrivningarna ger olika associationer till hur delaktighet kan skapas: allas, låt
alla och skapa förutsättningar. Tillvägagångssätten för hur delaktighet kan
skapas torde skilja sig åt men först 2001 återfinns koppling till arbetssätt och
verktyg. Arbetssättet tvärfunktionella grupper kan använda verktygen orsakverkan-diagram eller paretodiagram, arbetssättet måldelning kan använda sig av
verktyget matrisdiagram. Arbetssätten kompetensutveckling, självvärdering och
Six Sigma nämns också men inga verktyg kopplas tydligt till dem (Bergman &
Klefsjö, 2012).
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I den första utgåvan (Bergman & Klefsjö, 1991) finns inget eget kapitel/avsnitt
kring delaktighet utan begreppet finns endast med i den allmänna beskrivningen
av hörnstenen Allas medverkan i det inledande kapitlet. Det som poängteras där
är att alla, oavsett nivå i organisationen, ska engageras i arbetet.
I den första engelska utgåvan (Bergman & Klefsjö, 1994) finns det ett eget
avsnitt kring medarbetarnas delaktighet. Författarna skriver själva att det är ett
tunt avsnitt. Delaktighet, yrkesstolthet och ansvar är begrepp som nämns. De hänvisar till Kondos tre element; kreativitet, fysisk aktivitet och social kontakt och
beskrivs som en utgångspunkt för att skapa arbetstillfredsställelse i organisationen. I boken återfinns även Maslows behovstrappa liksom Csíkszentmihályis
teori om flow samt Salanciks fyra element (tydlig, slutgiltig, offentlig och självvald). De här fyra personerna återkommer i alla utgåvor, med i stort sett samma
skrivningar. Fokus ligger på att skapa intern kundtillfredsställelse.
Intern kundtillfredsställelse är ett begrepp som används för att skapa förutsättningar för delaktighet. För att kvalitetsstrategin i företaget skall lyckas krävs att
alla engageras i arbetet med att tillfredsställa kunden genom att ständigt förbättra
kvaliteten av produkten/tjänsten och arbetet med den. Ledningen ska skapa förutsättningar så att alla aktivt kan påverka och delta i förbättringsarbetet. Viktiga
nyckelord är kommunikation, delegation och träning/utbildning. Den medarbetare, som ges förutsättning att göra ett bra jobb och att känna yrkesstolthet, och
som dessutom premieras för ett gott jobb, kommer att engagera sig i sitt arbete
och bidra till förbättrad kvalitet i processerna och på produkterna enligt Bergman
och Klefsjö olika utgåvor. Att låta alla vara delaktiga innebär att aktivt arbeta
med att ta bort de hinder för delaktighet som kan finnas i organisationer. Det är
inte bara de anställda som ska inkluderas utan även leverantörer.
Alla anställda ska ha möjligheten att vara delaktiga och aktivt delta i beslutsfattande och förbättringsarbete. Det innebär att aktivt arbeta med att ta bort det
som förhindrar delaktighet och det innebär samtidigt att enskilda individer förväntas ta ansvar. För att skapa samarbete behöver varje individ utveckla självtillit,
dialogförmåga, målmedvetenhet, kreativitet och förmåga att lära av erfarenheter.
Ledningen ska stödja och stimulera de anställda att utveckla de här förmågorna.
Ett sätt att uppnå deltagande och delaktighet är till exempel genom delegering av
ansvar och befogenheter.
Från och med den svenska utgåvan från 2001 (Bergman & Klefsjö) har delaktighetsperspektivet förändrats. Det handlar nu om att skapa förutsättningar för
delaktighet genom att underlätta för alla medarbetare att vara delaktiga och aktivt
få påverka beslut och delta i förändringsarbetet. Nyckelorden är dock desamma:
kommunikation, delegation och träning/utbildning. Den så kallade goda och onda
cirkeln finns kvar men kompletteras med fördjupade resonemang kring att skapa
samarbete. Samarbete kan skapas genom att individer utvecklar självtillit, dialogförmåga, målmedvetenhet, medskapandeförmåga och förmåga till erfarenhetslärande. Behovet av intern kundtillfredsställelse återfinns i form av olika teorier
och modeller av Kondo, Maslow, Salancik, och Csíkszentmihályi.
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Från och med 2001 års utgåva blir det tydligare att delaktighet handlar om
engagemang och ansvar samt att det finns ett behov av delegering. McClellands
behovsteorier och McGregors X- och Y-teori tillförs liksom begreppen medskapande och medarbetarskap. Medskapande beskrivs som ”tillsammans med andra
är aktivt skapande i sitt förhållningssätt. … är ett engagerat, aktivt bidragande
och understödjande sätt att vara delaktig” (Bergman & Klefsjö, 2001, s. 347).
Medarbetarskap handlar om ”att skapa möjligheter till och underlätta för alla att
vara aktiva, initiativtagande och engagerade medarbetare som aktivt bidrar till
utvecklingen” (Bergman & Klefsjö, s. 348). För att skapa ett medarbetarskap
krävs det att medarbetarna utvecklar sin självtillit, dialogförmåga, målmedvetenhet, medskapandeförmåga och förmåga till erfarenhetslärande (Bergman &
Klefsjö, s. 45). Det finns ingen definition av begreppet delaktighet i boken.

1.4.2 Ledarskap ur Bergman och Klefsjös perspektiv
Ledarskapsbegreppet har, precis som delaktighetsbegreppet, förändrats i de olika
utgåvorna: företagsledningens engagemang, skapa helhetsbild, engagerat ledarskap och utveckla ett engagerat ledarskap är benämningar som används. De olika
benämningarna av begreppet visar var fokus ligger, från att själv vara aktiv till att
utveckla engagemang.
I den första utgåvan av Bergman och Klefsjö (1991) finns inget eget avsnitt
om ledarskap i det inledande kapitlet. Först i den andra svenska utgåvan (Bergman & Klefsjö, 1995) återfinns skapa helhetsbild i syfte att de olika processerna
är sinsemellan beroende och påverkar varandra. Ett mera långsiktigt systemtänkande är nödvändigt, det vill säga att ha förmågan att se helheten och olika delar
i kvalitetsutvecklingen. Själva ledarskapskapitlet i boken fokuserar på behovet av
att formulera en vision, att utveckla en affärsidé och policy och att genomföra
den, så kallade måldelning. En modell av Salancik (Bergman & Klefsjö, 1991,
s. 317) återfinns, som sedan överförs till delaktighetsavsnittet i kommande utgåvor.
I de tre första utgåvorna (Bergman & Klefsjö, 1991; 1994; 1995) är ledarskap
i stort kopplat till vision, mål och strategier samt Demings 14 punkter. Det är först
2001 som benämningen engagerat ledarskap kommer in. Tidigare har fokus legat
på ledningens engagemang och att skapa helhetsbild.
2001 börjar beskrivningar av chef och ledare samt behovet av retorik påvisas
där kopplingar till ethos, pathos och logos görs. Organisationen ska arbeta med
systemtänkande, sträva att bli så kallade lärande organisationer och att det är viktigt med kulturen i sin verksamhet. Här lyfts Six Sigma in som ett arbetssätt
(Bergman & Kefsjö, 2001).
Från 2007 görs en distinktion mellan chefskap och ledarskap. Från och med
den här utgåvan lyfts Foleys kritik mot TQM och offensiv kvalitetsutveckling
fram (Bergman & Klefsjö, 2007).
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I den senaste svenska utgåvan av Bergman och Klefsjös (2012) bok har fokus
bytts och nu får principen utveckla ett engagerat ledarskap, en egen punkt i inledningskapitlet. Det lyfts fram att det är viktigt med ett engagerat ledarskap för
att åstadkomma en kultur för offensiv kvalitetsutveckling. Chefer behöver vara
trovärdiga, tydliga och skickliga i sin kommunikation och fungera som föredöme
för medarbetarnas engagemang och delaktighet. Ett väl fungerande ledarskap bidrar till att medarbetarna får självkänsla och självförtroende. Ett engagerat ledarskap vilar på en synlighet och tydlighet i den egna organisationen och det egna
engagemanget. Organisationens ledning måste tydligt och starkt engagera sig i
arbetet med ständiga kvalitetsförbättringar, vilket även innebär att förbättra sina
egna ledningsprocesser.
Överlag är det otydligt vilka arbetssätt eller verktyg som föreslås tillämpningsbara till principen utveckla ett engagerat ledarskap. I utgåvan från 2001 och
framåt lyfts kompetensutveckling, nedbrytning av mål och Six Sigma samt självvärdering som möjliga arbetssätt, som kan användas för att förverkliga principen.

1.5 Problembeskrivning
Utifrån utmaningarna organisationer idag står inför handlar det om arbeta med
ständiga förbättringar och med krav att hela tiden effektivisera. I sin strävan att
hänga med och lyckas tar organisationer avstamp i olika former av kvalitetsarbete. Andelen misslyckade förbättringar är hög. Delaktighet och ledarskap har,
som tidigare beskrivits, visat sig påverka resultatet av förbättrings- och kvalitetsarbeten som sker i organisationer. Även om delaktighet och ledarskap identifierats som viktiga inom kvalitetsutvecklingen saknas tydliga beskrivningar av arbetssätt och verktyg. En sammanfattning av de arbetssätt och verktyg, som har
beskrivits i Bergman och Klefsjös olika utgåvor beskrivs i tabell 3.
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Tabell 3:
Arbetssätt och verktyg för delaktighet och engagerat ledarskap

Princip
Delaktighet

Arbetssätt
Tvärfunktionella grupper
Måldelning
Kompetensutveckling
Självvärdering
Six Sigma

Engagerat ledarskap

Verktyg
Orsak-verkan eller
Paretodiagram
Matrisdiagram

Kompetensutveckling
Nedbrytning av mål
Sig Sigma
Självvärdering

Not: Arbetssätt och verktyg kopplade till principerna delaktighet och engagerat ledarskap från Bergman och Klefsjös utgåvor 1991-2012.

Det kan ifrågasättas om Six Sigma är ett arbetssätt då det kan betraktas som
en egen förbättringsstrategi i nivå med TQM (Fredriksson & Isaksson, 2018). Six
Sigma innehåller ca 70% av samma principer, arbetssätt och verktyg som TQM.
Det kan finnas delar ur Six Sigma som kan relateras till arbetssätt i form av att
utbilda så kallade gula, gröna och svarta bälten vilka kan stödja allas delaktighet
(Fredriksson & Isaksson, 2018).
Arbetssätt och verktyg har överlag i forskningen inte tydligt visat kopplingar
till delaktighet och ledarskap. Dean och Bowen (1994, s. 395) beskrev tre principer med tillhörande arbetssätt och verktyg där principen teamwork kan relateras
till delaktighet (de två andra principerna var ständiga förbättringar och kundfokus). De föreslagna arbetssätten var:
- Leta efter arrangemang som ger fördelar för alla, i processen, involverade
enheter.
- Organisera olika typer av grupper.
- Grupputbildning
Dean och Bowen (1994, s. 395) beskrev följande verktyg:
- Organisationsutvecklande metoder såsom nominell gruppteknik.
- Teambuildingsövningar såsom rollbeskrivningar och gruppfeedback.
Dean och Bowen (1994) utvecklade inte vad de föreslagna arbetssätten och
verktygen innehöll eller hur och när de skulle användas. Vid genomgång av
TQM, arbetssätt och verktyg återfinns, om det är beskrivit, i första hand kvalitetsverktygen och kvalitetsledningsverktygen (e.g., Dale & McQuater, 1998;
Stephens, 1997; Tarí & Sabater, 2004).
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Andra arbetssätt, som återfinns är exempelvis benchmarking, FMEA, poka
yoke, kvalitetskostnader. Andra verktyg, som återfinns är exempelvis brainstorming, flödesschema, frågeformulär. Även arbetet med SIQ-modellen (2018) inkluderar alla principer från hörnstensmodellen men bjuder inte heller på några
tydliga arbetssätt för allas delaktighet om inte målet att uppnå konsensus för en
bedömning kan ses som ett arbetssätt.
Ett identifierat problemområde när ett kvalitetsarbete misslyckas är att delaktighet och ledarskap inte inkluderats eller prioriterats i samband med ett förbättrings- eller kvalitetsarbete. Genomgången ovan av olika studier visar att det är
enklare att fokusera på de hårda delarna än de mjuka i ett förbättringsarbete. Fokus i den grundläggande kvalitetsutbildningen i Sverige bekräftar den bilden
(Ljungblom & Isaksson, 2009). Det återfinns inte heller några tydliga arbetssätt
och verktyg.

1.6 Syfte och forskningsfrågor
Syfte med avhandlingen är att öka kunskapen kring chefers förutsättningar att
utöva ett ledarskap, som kan möjliggöra delaktighet i organisationens kvalitetsarbete i en svensk kontext. Avhandlingen söker därutöver fördjupa kunskaper om
arbetssätt och verktyg som kan användas i det systematiska kvalitetsarbetet. Avhandlingens huvudstudie studerar hur en organisation operationaliserar arbetssätt
och verktyg för att skapa förutsättningar för allas delaktighet i organisationens
kvalitetsarbete genom att studera och analysera chefer och deras ledarskap. Avhandlingens övergripande syfte har brutits ner i följande frågeställningar:
1. Vad innebär det att skapa förutsättningar för allas delaktighet i ett organisatoriskt sammanhang?
2. Vad innebär det att utveckla ett engagerat ledarskap för allas delaktighet
en organisation?
3. Hur kan chefens ledarskap skapa förutsättningar för allas delaktighet i en
organisations systematiska kvalitetsarbete?

1.7 Definitioner
Genomgången av Bergman och Klefsjös olika utgåvor visar hur begreppen av
delaktighet och ledarskap har förändrats över tid (se tabell 2). Det finns inte i
någon av utgåvorna en definition av vare sig delaktighet eller ledarskap. Det finns
däremot beskrivningar av vad som läggs i begreppen och olika teorier/modeller,
som stödjer vad de olika begreppen kan omfatta. I avhandlingens kapitel 2 presenteras en forskningsöversikt där olika definitioner av begreppen presenteras.
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I avhandlingen används begreppen allas delaktighet och engagerat ledarskap
vilka definieras nedan (se även kapitel 2).
Allas delaktighet definieras som att de anställda känner engagemang och ansvar att utföra sitt och gruppens arbete, där acceptans och tillit av medarbetarnas
olikheter [mångfald] och inkludering av alla [gruppdynamik] ingår.
Engagerat ledarskap definieras som att skapa en helhetsbild och förmedla en
kultur, som skapar förutsättningar för delaktighet för medarbetarna i organisationens kvalitetsarbete.
Avhandlingen söker även kunskap kring arbetssätt och verktyg vilka i avhandlingen definieras på följande sätt:
Arbetssätt avser en viss aktivitet, som behöver göras i en viss ordning. Ett
arbetssätt behöver stödjas av ett eller flera verktyg.
Verktyg är konkreta och väldefinierade redskap, som används för att genomföra valt arbetssätt.

1.8 Avhandlingens disposition
I det inledande kapitlet har en introduktion och bakgrundsbeskrivning av det studerade området givits. Problemområdet har diskuterats och preciserats i ett syfte.
Principerna utveckla ett engagerat ledarskap och skapa förutsättningar för delaktighet har sedan satt problemet och syftet i ett teoretiskt sammanhang.
Kapitel 2 ger en fördjupad teoretisk genomgång av de olika begrepp och ansatser, som avhandlingen bygger på. I kapitel 3 ges en beskrivning av de valda
metoderna i de olika studier, som har genomförts. I kapitel 4 redovisas resultatet
från fallstudien. Kapitel 5-7 analyseras den samlade empirin utifrån de tre forskningsfrågorna, som presenterats i syftet. I kapitel 7 presenteras även, baserat på
avhandlingens resultat och dess analys, en utveckling av PAV. Kapitlet avslutas
med slutsatser och förslag på fortsatt forskning inom området. Figur 5 visar avhandlingens upplägg.
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Figur 5: Avhandlingens disposition.
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2 Forskningsöversikt och teoretiska
utgångspunkter

I det inledande kapitlet beskrevs bakgrunden till hörnstensmodellen och de valda
principerna delaktighet och ledarskap. I den studerade kurslitteraturen har teorier
som stöd för principerna i stort sett varit desamma hela tiden. Utifrån avhandlingens syfte (se avsnitt 1.6) har sökning gjorts i Google Scholar på svenska och engelska. De sökord som har använts är delaktighet + ledarskap + kvalitet och commitment + leadership/mangagement + quality.
Vid sökningen av de svenska sökorden visades vanligtvis olika studentuppsatser främst inom för-/skola och omsorgssektorn. Vid enbart sökning av delaktighet och kvalitet handlar det mer om uppsatser kring barns/elevers delaktighet
eller patienters delaktighet. Enbart sökning utifrån ledarskap och kvalitet blir resultatet detsamma. Sökning av engagerat ledarskap + kvalitet ger en träff – en
magisteruppsats om att analysera kvalitet i förskolan.
Vid sökning med de engelska orden finns publicerade artiklar med fokus på
vilket ledarskap som skapar bäst delaktighet men dessa saknar koppling till kvalitetsarbete. Vid sökning av commitment och quality återfinns flera artiklar om
hur delaktighet och kvalitet hör samman och kan stärkas. Sökningen av leadership
och quality gav artiklar om hur ledarskap kan stärka eller påverka kvalitetsarbetet.
Endast tre artiklar hittades vid sökning av engagerat ledarskap och de fanns alla
i Business Source Complete. I tabell 4 redovisas resultatet av sökningarna med
bäring på avhandlingens syfte.
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Tabell 4:
Sökning av delaktighet, ledarskap och kvalitet
Databas

Sökord

Business
Source
Complete

Commitment+leadership+quality

2455

Ingen bland de första 50 som relaterade till syftet

Commitment+management+quality

4892

2 bland de 50 första.

Commitment+leadership+quality

94229 Fokus ligger på ledarskap och delaktighet. Det finns ingen bland de
50 första som kopplar samman
kvalitet. De som har kvalitet med
är äldre än 2010.

JSTOR

Commitment+management+quality
Science
Direct

Commitment+leadership+quality
Commitment+management+quality

Antal Aktuella artiklar
träffar

120 918 Många artiklar men ingen senare
än 2010.
3279 Ingen bland de 50 första.
123533 Flera men med fokus på ledningens engagemang. Vid sökning
2010 och nyare fanns en med fokus på ledningens engagemang för
kvalitet.

Resultaten av de olika sökningarna visar att det är få artiklar som visar på
kopplingen mellan delaktighet, ledarskap och kvalitet. Forskningsöversikten i kapitlet är därför uppbyggd på forskningsresultat, som kan bidra till en ökad kunskap om de valda principerna delaktighet och ledarskap ur ett kvalitetsperspektiv.
Fokus på teorier och modeller har varit att de handlar om förbättring och hur få
en individ, grupp eller organisation att utvecklas genom internt arbete i organisationen.
Av genomgången av de olika utgåvorna av Bergman och Klefsjö framkom
vikten av kommunikation, delegation och utbildning för att skapa delaktighet och
för att utöva ett engagerat ledarskap. Kommunikation har en central roll i ledarskapet eftersom chefer ägnar större delen av sin arbetstid, ca 80%, till att kommunicera med andra människor (Simonsson, 2002). Kommunikation kommer
därför att vara en egen del i forskningsöversikten. Delegation och utbildning
kommer att vävas in i övriga begrepp.
Forskningsöversikten tar sin utgångspunkt i begreppen delaktighet, engagerat
ledarskap och kommunikation. Sist i kapitlet beskrivs teoretiska utgångspunkter
för avhandlingsarbetet.
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2.1 Delaktighet
I forskningen används olika begrepp om delaktighet i en organisation; engagera,
involvera, medverka och delta samt medskapande och medarbetarskap. I avsnittet
fokuseras på begreppet delaktighet [commitment], hur det definieras och används
i forskningen om en organisation.
Delaktighet är komplext och ett ständigt pågående sätt att upptäcka metoder
för att öka anställdas effektivitet (Brajer-Marcak, 2014). Det är en del av den
anställdes beteende och uttrycks i viljan att arbeta till förmån för organisationen.
En medarbetare som är delaktig är en person som fokuserar på sitt arbete och har
en entusiastisk inställning att prestera för organisationens bästa.
En definition av delaktighet i en organisation är “ett positivt dubbelsidigt förhållande mellan en anställd och deras organisation där båda parter respekterar
deras ömsesidiga behov och stödjer varandra för att tillfredsställa dem. Tack vare
det uppnår anställda och organisationer ytterligare vinst [egen översättning]”
(Brajer-Marczak, 2014, s. 89). Dock visar en världsomfattande undersökning att
endast 14% (15%) 1 av de anställda är delaktiga i arbetet, 75% (67%) är inte engagerad och resten, 11% (18%), är aktivt oengagerade (Gallup, 2017, s. 22ff; 81).
Gallup delar in de anställda i tre kategorier:
- de engagerade, som alltid försöker göra det bästa i sin roll och arbetsuppgift,
- de, som inte är engagerade fokuserar mer på uppgifter som de inte anser
de ska göra eller är tråkiga än att se hur uppgifterna kan bidra till organisationen men de gör det de blir tillsagda att göra, inte mer,
- de, som är aktivt oengagerade är farliga och låter inte bara bli att göra
sina uppgifter utan även aktivt försöker förstöra på olika sätt och försöker
påverkar de andra.
Organisatorisk delaktighet kontextualiseras ofta till anställdas psykologiska
anknytning till organisationen och graden av anställdas identifiering med organisationsmål (Dahlgaard-Park, 2012). Organisatorisk delaktighet uttrycks som ”en
stark tro på en organisation och ett accepterande av dess mål och värderingar,
viljan att anstränga sig för organisationen och en stark önskan att fortsätta vara
en medlem i organisationen” (Mowday, Porter, & Steers, 1982, s. 27). Det handlar om de anställdas anknytning till organisationen och dess medlemmar där de
känner sig skyldiga på olika sätt att engagera sig, något mer än bara tillfredsställelse med arbetet. Forskning om organisatorisk delaktighet handlar ofta om hur
de anställda känner för sin organisation och där individer strävar efter att uppfylla
egna behov. Forskningen handlar också om hur anställda beter sig baserat på kvaliteten i de sociala relationerna i organisationen. Fokus i studierna blir i första
hand ur ett medarbetarperspektiv; vad medarbetarna gör och varför.

1

Siffrorna utanför parentes anger värdet i Sverige, siffror i parentes anger totalen av 155 undersökta
länder.
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McClellands (McClelland & Burnham, 1976) behovsteori fokuserar på inre
behov där prestationer drivs av en yttre påverkan i form av ett prestations-, samhörighets- eller maktbehov. Varje individ behöver alla tre men ett är ofta mer
framträdande. Om en organisation vill påverka medarbetarnas beteende bör det
erbjuda belöningar som relateras och kopplas samman med dessa behov
(Rybnicek, Bergner, & Gutschelhofer, 2019).
Prestationsbehovet innebär att ha en positiv inställning till att prestera och
bemästra (McClelland & Burnham, 1976). En person med ett starkt prestationsbehov kommer att göra sitt bästa oavsett belöning. Behovet synliggörs när en
person vill:
- arbeta under lång tid med att göra någonting bra eller uppnå något
speciellt,
- göra någonting bättre än andra,
- uppnå eller överskrida egna krav, det vill säga kvalitet, utförande
eller resultat,
- göra någonting unikt.
Personer med stort prestationsbehov anses oftare som effektiva chefer är nöjdare
med utmanande arbete som kräver en hög kompetensnivå (Rybnicek et al., 2019).
Samhörighetsbehovet indikeras av att en person (McClelland & Burnham,
1976):
- önskar etablera, återvinna eller upprätthålla ett nära, varmt och vänligt förhållande,
- är känslomässigt engagerad vid bortavaro och önskan om att återvinna nära förbindelse,
- har en önskan eller deltagande i vänskapliga aktiviteter som förening eller sällskap.
Individer med sociala behov får oftare bättre resultat på medarbetarundersökningar och identifierar sig med organisationen (Rybnicek et al., 2019).
Maktbehovet uttrycks i form av att en person försöker besegra andra människor (McClelland & Burnham, 1976). Det är en skillnad mellan ett socialt maktbehov, som eftersträvar att göra bra för andra och ett personligt maktbehov, som
eftersträvar att göra bra för sig själv.
Maktbehovet visas genom att personen (McClelland & Burnham, 1976):
- handlar kraftfullt,
- anser att andras handlande är styrt av starka positiva eller negativa
känslor. störs av eller är upptagen av andra personers omdöme eller
position.
Individer med ett uttalat maktbehov är ofta förknippad med formell, social
makt och en sådan person tar gärna risker (Rybnicek et al., 2019). Individer med
maktbehov föredrar att vara konkurrenskraftiga, drivna av status och söker aktivt
samla statussymboler.
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Medarbetare med hög samvetsgrannhet arbetar hårdare och får erkännande
och belöningar från organisationen, vilket leder till ett ökat engagemang (Guay
et al., 2016). Personer med hög samvetsgrannhet, vilket kan jämföras med prestationsbehovet, är ofta lojala och trogna organisationen och de har en önskan att
bli sedda och värderade av organisationen.
Personer med ett högt samhörighetsbehov eftersträvar goda relationer och
samarbete med andra anställda och organisationen som helhet, vilket kan leda till
ökad organisatorisk delaktighet (Guay et al., 2016). Personer med samhörighetsbehov har även tillit och engagemang till organisationen och förväntar sig att
andra gör detsamma för dem.
Meyer och Allen (1997) har i sin forskning sammanställt olika definitioner av
delaktighet där de har delat definitionerna i tre kategorier baserat på den anställdes orsak till att vilja engagera sig (s. 11ff):
- Affektiv delaktighet [affective orientation] – den anställdes emotionella koppling till, identifiering med organisationen och är lojal till
densamma.
- Kostnadsbaserad/kontinuerlig delaktighet [cost-based/continuance]
– kostnaderna att lämna organisationen. Den anställdes engagemang
kopplas till något som måste göras och att inte göra det kostar för
mycket, ekonomiskt eller socialt.
- Skyldighet eller moraliskt ansvar [obligation or moral responsibility/normative] – skyldigheten att stanna kvar i organisationen. Den
anställdes engagemang bygger enbart på att upplevelsen att vara
tvingad till att göra något.
Ingen av definitionerna är mer korrekt eller mer accepterad än någon annan
utan de kan visa ett psykologiskt tillstånd som karakteriserar den anställdes relation till organisationen eller visar konsekvenser för beslutet att fortsätta i organisationen. Ett sätt att strukturera delaktigheten kan göras genom att använda en
tvådimensionell modell (se tabell 5).

25

Tabell 5:
Delaktighet i organisation

Affektiv

Delaktighet
Kontinuerlig

Normativ

Organisation
Ledningen
Enhet
Enhetschef
Arbetsgrupp
Gruppledare
Not: Konceptualisering av delaktighet i en organisation (Meyer & Allen, 1997, s. 20).

Delaktigheten kan skilja sig åt i organisationen och en medarbetare kan ha
högre delaktighet i ett sammanhang i organisationen än i ett annat (Meyer & Allen, 1997). Uppdelningen av en anställds engagemang i organisationen har även
gjorts av Mowday et al. (1982), som delade upp delaktighet i två förhållningssätt.
Delaktighet avseende attityder är Mowday et al.’s (1982) första förhållningssätt och fokuserar på processen där den anställdes egna attityder möter organisationens. Förhållningssättet kan likställas med Philipsons (2004) konsonans i organisationen, i vilken utsträckning den anställdes egna värderingar och mål stämmer överens med organisationen (se tabell 6).
Tabell 6:
Kombination av upplevd och faktisk verklighet

Verklig dissonans

Verklig konsonans

Upplevd dissonans
Upplevd konsonans
Medarbetaren har uppfattat Medarbetaren har uppfattat
rätt: har andra värderingar än fel: har andra värderingar
sin chef/organisation.
än sin chef/organisation
fast de tror att de har lika.
Medarbetaren har uppfattat Medarbetaren har uppfattat
fel: har samma värderingar rätt: har samma värderingar
som sin chef/organisation
än sin chef/organisation.
fast de tror de har olika.

Not: Hämtad från Philipson (2004, s. 74).
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Beroende på medarbetarens upplevda konsonans kan delaktigheten ta sig olika
uttryck (Philipson, 2004). Avhängigt på chefens/ledningens förmåga att kommunicera skapas olika verkligheter. Simonsson (2002) beskrev fyra olika typer av
kommunikativt ledarskap som kan kopplas samman med förmågan att skapa en
verklighet:
- asymmetrisk chef, kallad verkmästaren, som ger order,
- asymmetrisk ledare, domptören, som sysslar med övertalning och
manipulation,
- symmetrisk chef, kompisen som söker konsensus genom öppenhet,
- symmetrisk ledare, som är den demokratiska visionären, som skapar
förståelse och delaktighet.
Även chefens förmåga att leva som hen lär påverkar hur medarbetaren agerar
i organisationen (Philipson, 2004). Kommunikationen mellan medarbetare är av
stor betydelse eftersom när de är överens om vad som är viktigt att uppnå är de
oftare mer benägna att samarbeta för att nå gemensamma mål. En chefs kommunikativa ledarskap påverkar medarbetare och är medarbetare nöjda med ledningens kommunikation underlättar det medarbetarnas förmåga att identifiera sig med
organisationen (Johansson, Miller, & Hamrin, 2011). Medarbetarna behöver inte
ha samma värderingar men kunna samarbeta utifrån organisationens mål, ha en
värdegemenskap trots olikheter avseende kulturellt, socialt och livsåskådning
(Philipson, 2004).
Det andra förhållningssättet Mowday et al. (1982) beskrev handlade om hur
individen i sitt beteende blir eller är delaktig beroende på organisationen förutsättningar och processer. Här gör jag en koppling till Becker och Billings (1993)
indelning i fyra dominerande grupper och hur dessa påverkade och påverkades
av att delta:
- De lokalt anslutna: anställda som är knutna till sin chef och arbetsgrupp.
- De globalt anslutna: knutna till ledningen och organisationen.
- De förbundna: kopplade till både de lokala och de globala grupperna.
- Oanslutna: de som inte är knutna till vare sig de lokala eller globala
grupperna.
De globalt anslutna hade den högsta nivån av arbetstillfredsställelse, var minst
benägna att lämna organisationen och visade på höga nivåer av pro-socialt beteende (Becker & Billings, 1993).
Delaktighet har tidigare setts som ett psykologiskt kontrakt mellan anställd och
arbetsgivare (Sutherland, 2018). Ett sätt att sammanfatta ett sådant förhållningssätt är med följande definition: ”Affektiv, kostnadsbaserad och normativ delaktighet är psykologiska tillstånd som karakteriserar personens förhållande till
organisationen i fråga och har konsekvenser för beslutet att förbli involverad i
den” [egen översättning] (Meyer & Allen, 1997, s. 93).
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Ett annat sätt är att studera policys och praxis som syftar till att skapa delaktighet, alltså organisatoriska förutsättningar och strukturer (Sutherland, 2018).
Om en organisation försöker decentralisera, delegera, förvalta och omvandla
ledarskap, måste ledningsgruppen engagera sina medarbetare att ta ansvar för utvecklingen (Tengblad, Hällstén, Ackerman, & Velten, 2007). Ansvaret innefattar
att aktivt delta i förändringarna och vara uppmärksam över kundernas behov vilket stärks av Rybnicek et al.’s (2019) resonemang. Ett grundläggande antagande,
när anställda får ansvar, är att individer har en outnyttjad potential att förverkliga
sig själv, vilket skulle kunna frigöras genom att ett humanistiskt orienterat ledarskap med strävan att skapa medarbetarskap (Tengblad et al., 2007).
Medarbetarskap innefattar anställdas inställning till arbetsgivaren, kollegorna
och uppgifterna (Tengblad et al., 2007). Begreppet medarbetarskap kan relateras
till empowerment, som är kopplat till medarbetarinitiativ och sker i en ledningskontext (Wilkinson, 1998). Kanter (1993) argumenterade för empowerment där
hon lyfte behovet av kraftfulla chefer som är villiga att delegera och dela.
Han, Seo, Yoon och Yoon (2016) menade att det finns en relation mellan transformativt ledarskap och empowerment. Enligt dessa tankar kan en chef som använder transformativt ledarskap både leda, hantera och delegera, men för att
uppnå det ledarskapet krävs att chefen kan hantera och leda sig själv. Ur ett ledningsperspektiv handlar empowerment om arbetstagarens eget ansvar i arbetet
(Bertlett, 2011; Tengblad et al., 2007).
Även i ett medarbetarskap behöver de anställda leda sig själva och ha en balans
mellan arbetsliv och privatliv, vilket ställer höga krav på organisatoriska förutsättningar med tydliga roller, arbetsuppgifter och mandat och där acceptans behövs från både anställda och chefer behöver acceptera detta. En ny grupp, som
inte känner varandra, har oftast svårt att ta det ansvaret som ges (Wheelan, 2017).
När anställda får ansvar måste en chef vara uppmärksam på individernas skillnader då alla kanske inte vill ta eller ha ett sådant ansvar (Tengblad et al., 2007).
Bergman och Klefsjö (2012) menade att medarbetarskap handlar om att skapa
möjligheter för alla att kunna vara delaktiga för att aktivt bidra till utveckling av
organisationen. Det krävs en organisation som dels skapar förutsättningar för de
psykologiska tillstånd, som karakteriserar den anställdes förhållande till organisationen, och dels kan ta konsekvenserna av beslutet att förbli involverad i den.
När det gäller delaktighet i samband med kvalitetsarbete återfinns även här
olika benämningar på begreppet såsom engagera, medverka eller att involvera.
Bergman och Klefsjös olika benämningar avseende principen delaktighet (se tabell 2) har förändrats avseende fokus på ansvarsfrågan. Allas medverkan från den
första utgåvan (Bergman & Klefsjö, 1991) kan tolkas som att det är mer eller
mindre är ett krav att medverka och det är ledningens ansvar att se till att alla gör
det.
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Benämningen låt alla vara delaktiga (Bergman & Klefsjö, 1994;1995) kan ses
som att det tidigare mer eller mindre tvingade kravet att medverka har försvunnit
och att det nu är det frivilligt att vara delaktig. Att medverka kan tolkas som att
delta aktivt medan delaktig kan kopplas till ett mer passivt förhållningssätt, att
vara del i något.
En effektiv organisation eftersträvar delaktighet och att medarbetare samarbetar med varandra. En viktig del i ett förändrings- eller kvalitetsarbete är att medarbetarna är delaktiga och aktiva för att påverka beslut. Delaktighet handlar, i ett
organisationsperspektiv om såväl medarbetarnas behov av att känna engagemang
som ansvar och tillit (Bergman & Klefsjö, 2012). Engagemang, ansvar och tillit
bygger på individuella motivationsfaktorer men även på chefens/ledarens ledarskap.
Ur Demings (2000) perspektiv är delaktighet möjligt när de anställda har olika
bakgrunder, olika ansvarsnivåer och att det finns ett engagemang där varje individ
tar ett eget ansvar. Här kommer de gruppdynamiska faktorerna in. Om en individ
inte känner tillhörighet till gruppen/organisationen är inte delaktighet en fråga.
Acceptans av mångfald, av olikheter kan kopplas samman med viljan att vara
delaktig. Mångfald är en dynamisk och social konstruktion och har inte en universell definition därför att kontexten bestämmer meningen (van Ewijk, 2011).
Roberge och van Dicks (2010, s. 296) definierade mångfald som ”skillnader mellan individer med avseende på något attribut som kan ge anledning till en uppfattning om att den andra människan är av ett annat slag än sig själv”. Mångfald
handlar enligt dem om att se varandras styrkor.
Inkluderande eller exkluderande beteende påverkar mångfaldsklimatet (ParraThornton, 2010). Ett inkluderande beteende, som innebär dialog, interaktion och
respekt för skillnader kan påverka mångfaldsklimatet positivt. Ett exkluderande
beteende ger motsatta effekter och minskar möjligheten till en öppen och respektfull inställning till varandra. En faktor, som påverkar människans förhållningssätt
för ett inkluderande eller exkluderande beteende är kommunikationen (Lauring,
& Klitmøller, 2017). Viktiga nyckelord i skapandet av delaktighet är kommunikation, delegering och utbildning (Bergman & Klefsjö, 2012).
Delaktighet bygger på ett underliggande antagande att alla vill ta sitt ansvar
och delta i organisatoriska aktiviteter. Inom delaktighet kan även begreppet medskapande användas där begreppet omfattar att individen tillsammans med andra
bidrar till aktuell aktivitet (Bergman & Klefsjö, 2012). Möjligheten och viljan att
medskapa, att vara delaktig handlar om att det finns en tro på att var och en behövs
och kan bidra men även att det finns förväntningar på den enskilde att vara medskapande.
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I begreppet delaktighet inryms även andra delar; engagemang, ansvar, acceptans av andra, inkludering av andra och medskapande. Hällstén och Tengblad
(2006) beskrev begreppet medarbetarskap där delaktighet, engagemang och ansvarstagande är viktiga faktorer. De menade att alla i organisationen behöver utöva ett medarbetarskap eftersom alla är medarbetare. Medarbetarskap och allas
delaktighet skulle kunna vara synonymer.
I kaizen handlar delaktighet om att alla medarbetare ska, på individ-, gruppoch ledningsnivå, vara engagerade i förbättringsarbetet (Bergman & Klefsjö,
2012). Engagemanget kan utvecklas genom att skapa förbättringsgrupper i olika
former, som diskuterar förbättringsidéer och beslutar hur de ska gå vidare (MarinGarcia, Juarez-Tarraga, & Santandreu-Mascarell, 2018). Förbättringsgrupperna
ska vara relativt fria och självstyrda. Principen i hörnstensmodellen (Bergman &
Klefsjö, 2012), skapa förutsättningar för allas delaktighet, blir en viktig del i
ledningens arbete med kvalitet och att involvera medarbetarna. Utifrån ovanstående redovisning gör jag en sammankoppling av begreppen på följande sätt:
Individnivå
Engagemang och ansvar
Gruppnivå
Acceptans av olikheter och tillit
Ledningsnivå
Inkludering av alla
Det finns olika perspektiv på delaktighet där forskningen har lyft fram två rådande ingångar: medarbetarens attityder och beteende samt organisationens förutsättningar att skapa möjligheter för delaktighet. Alla nivåer behöver involveras
för att få allas delaktighet, att arbeta med kaizen (Imai, 1993).
Som tidigare redovisat har Bergman och Klefsjö (2012) ingen definition av
allas delaktighet. Definitionen, som används i avhandlingen av begreppet allas
delaktighet är ”de anställda känner engagemang och ansvar för att utföra sitt och
gruppens arbete där acceptans och tillit av medarbetares olikheter [mångfald] och
inkludering av alla [gruppdynamik] ingår” (se avsnitt 1.7). Delaktighet kan ske
på olika nivåer i organisationen, individ-, grupp- och ledningsnivå, vilket beskrivs i kommande avsnitt.

2.2 Delaktighet på individnivå
På individnivå handlar allas delaktighet i första hand om individens engagemang
och ansvar för att utföra sitt arbete. I avsnitt 2.1 beskrevs två infallsvinklar kring
den forskning som bedrivs av medarbetarens attityder och beteende samt organisationens förutsättningar att skapa möjligheter för delaktighet. Tidigare forskningen har studerat hur de anställda ska motiveras och engageras i arbetet där
fokus ligger på vad som motiverar och engagerar en individ.
I Bergman och Klefsjös olika utgåvor har olika teorier och modeller använts,
till exempel Maslow, Herzberg, McClelland, McGregor, Csíkszentmihályi, Kondos tre element, och Salanciks fyra element. I den senaste utgåvan (Bergman &
Klefsjö, 2012) finns även Pinks inre motivationsteori kortfattad beskriven. Syftet
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med deras val av teorier är att de ska möta organisationens behov av att skapa en
intern kundtillfredsställelse. I senare forskning har fokus flyttats från individens
behov av tillfredsställelse till hur organisationen kan skapa förutsättningar för att
inkludera och engagera medarbetarna, att skapa delaktighet. Oavsett teori i det
här fallet verkar engagemang och ansvar kunna kopplas samman med delaktighet
på individnivå.
I nästa avsnitt presenteras forskning kring engagemang och ansvar med fokus
på att skapa förutsättningar för delaktighet på individnivå. Ur ett kvalitetsperspektiv kan delaktighet kopplas till den interna kundtillfredsställelsen, medarbetaren, vilket också är viktigt att ta hänsyn till för att skapa extern kundtillfredsställelse.

2.2.1 Engagemang
Att vara delaktig som individ förutsätter ett engagemang att utföra sitt och
gruppens arbete, vilket kan kopplas samman med det Kahn (1990) beskrev som
psykologiska förutsättningar för personligt engagemang på jobbet. Kahn definierade personligt engagemang som ”nyttjandet av organisationsmedlemmars jag i
deras arbetsroller; i engagemang använder och uttrycker människor sig själva fysiskt, kognitivt och emotionellt i en rollprestation” (Kahn, 1990, s. 694). Engagemang handlar enligt Kahn om ett psykologiskt tillstånd där människor fokuserar
på och bryr sig om sin uppgift och arbetar för att färdigställa den efter bästa förmåga. Kahn beskrev tre psykologiska förutsättningar för att skapa engagerade
medarbetare: meningsfullt, tryggt och tillgängligt.
Meningsfullt omfattar arbetselement, som skapade incitament för att personligen engagera sig. En medarbetare känner meningsfullhet när de bidrar och upplever sig som en nödvändig del i organisationen. Förutsättningen kan relateras till
den av Meyer och Allens (1997) beskrivna affektiva delaktigheten. I den meningsfulla dimensionen beskrivs uppgiften, som viktig avseende tydligt definierad, varierad, kreativ och till viss del självständig där framförallt ägande av arbetet är viktigt (Kahn, 1990). Den formella rollen ska erbjuda mer eller mindre attraktiv identitet, status och inflytande.
Tryggt associerades med element av ett socialt system som skapar icke hotande
men förutsägbara och konsekventa sociala situationer (Kahn, 1990). En arbetsmiljö, som präglas av öppenhet och stödjande, ger medarbetaren möjlighet att
prova nya saker, ta initiativ och inte vara rädd för att misslyckas. Här återfinns
behovet av en stödjande ledning och tillitsfulla relationer. Gruppdynamik och
förmåga att skapa ett öppet klimat är viktigt.
Tillgängligt handlar om individens förmåga att hantera personliga resurser
som ger en upplevelse av kontroll. Enligt Kahn (1990) kan resurser handla om
tid, ekonomi och kompetens.

31

Utifrån Kahns (1990) perspektiv blir medarbetaren engagerad när arbetet är
meningsfullt, den sociala arbetsmiljön trygg och att det finns en upplevelse av att
ha tillgång till nödvändiga resurser. Finns det en obalans mellan arbetets resurser
och krav minskar engagemanget (Anitha, 2014; Saks, 2006). Viktiga resurser för
ett engagemang är att ha stödjande kollegor med ett positivt arbetsklimat, ledarskap och att kontroll över arbetet avseende möjlighet till återhämtning och variation samt erhållande av feedback och utvecklingsmöjligheter.
Engagemangsforskning har fått stort fokus de senaste åren inom management
(Sutherland, 2018) vilket även har skapat stort intresse bland konsulter att genomföra undersökningar kring medarbetarnas engagemang. Medarbetarnas engagemang har en direkt påverkan på företagets resultat avseende produktivitet, lönsamhet, nöjdare kunder, färre arbetsplatsolyckor och lägre sjukfrånvaro (Crabtree, 2018).
Både ett personligt engagemang och motivation kan kopplas samman med
möjligheten till självbestämmande och stödjer användningen av självbestämmandeteorin, som en teoretisk modell för engagemang (Valentin, Valentin, &
Nafukho, 2015). I självbestämmandeteorin (SDT, self-determination theory) har
varje individ ett medfött behov av att motivera sig och anstränga sig (Deci,
Olafsen, & Ryan, 2017). Behovet omfattas av behov att utveckla sig själv avseende kompetens, relationer och sin självständighet. Självbestämmande betyder
att av egen vilja kunna reglera sina egna handlingar.
En inre motivation gör det möjligt att engagera sig för att det är roligt, intressant eller utmanande, att få en inre tillfredsställelse. Den yttre motivationen handlar mer om yttre orsaker till att engagera sig såsom belöningar. Det finns flera
olika behovs- och motivationsteorier och ofta beskrivs Maslows (1987) behovstrappa, McClellands (McClelland & Burnham, 1976) behovsteori, Herzbergs
(1968) tvåfaktormodell och Vrooms (1995) förväntningsteori. Maslow och
McClellands teorier fokuserar i första hand på inre motivation, där en handling
förstärks av sig själv, exempelvis att individen uppskattar sig själv och sitt agerande. Herzberg och Vroom kopplas samman i första hand med så kallad yttre
motivation, där ett beteende förstärks genom belöningar utifrån.
De olika utgåvorna av Bergman och Klefsjö fokuserar i första hand på teorier
kopplade till inre motivation. Om en organisation med dess ledning behöver
skapa förutsättningar för delaktighet, behöver fokus ligga på yttre motivationsteorier eller på att se sambanden mellan de olika. Oavsett behovsteori handlar det
om hur individen re-/agerar för att få uppskattning för sin person eller något individen gör. Det handlar alltså om individens beteende i relation till omgivningen.
De yttre motivationsteorierna av Herzberg (1968) och Vroom (1995) handlar mer
om att få uppskattning med någon form av yttre belöning, vilket på ett sätt kan
kopplas till de högre nivåerna i Maslows (1987) behovstrappa.

32

Figur 6: En jämförelse mellan Maslows (1987) behovstrappa och Herzbergs (1968)
tvåfaktorteori (egen bild).

En jämförelse mellan Maslows (1987) och Herzbergs (1968) teorier kan göras
(se figur 6). För individen är de grundläggande behoven de fysiska och trygghet
(Maslow steg 1 och 2) vilka kan kopplas samman med hygienfaktorerna
(Herzberg). Arbetsgivare behöver säkerställa att arbetstagarna har en trygg
arbetsmiljö och får lön för sitt arbete. Individen eftersträvar därefter social gemenskap, behov av uppskattning och utökat ansvar och utveckling (Maslow). Här
möter motivationsfaktorerna Maslows högre behov. Som arbetsgivare är det här
viktigt att kunna delegera, ge ansvar och möjligheter till utveckling.
Vrooms (1995) förväntningsteori belyser vad det är som bestämmer en persons
vilja att motivera ett specifikt agerande där det mänskliga beteendet styrs av en
önskan om maximal nytta av ett visst handlande. Motivationen att utföra ett visst
beteende baseras på en beräkning med tre element, som avgör graden av motivation: Förväntan x Sannolikhet x Värde.
Förväntan omfattar individens förväntningar om att ansträngning leder till det
önskade resultatet, det vill säga att ansträngningarna kommer att lyckas. Sannolikheten är individens bedömning av hur troligt olika belöningar är en följd av ett
visst beteende/agerande. Värdet är det värde individen anser belöningen har.
Sambanden mellan de olika elementen och individens agerande i en organisationskontext framgår av figur 7.
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Figur 7: Samband mellan individens förväntningar, ansträngningar och belöningar i relation till individens mål (egen bild).

Att som individ engagera sig handlar till stor del om motivation och belöningar, vilket kan kopplas ihop med Kano-modellen (se figur 8), som är ett sätt
att visa extern tillfredsställelse i form av vilka behov som kan uppfyllas för ökad
kundtillfredsställelse. Ur ett organisationsperspektiv kan även medarbetaren ses
som en intern kund varför Kano-modellen kan vara applicerbar även här, vilket
stärks av Rybnicek et al.’s (2019) studier, som visade att individers behov behöver tas hänsyn till om organisationen vill ha en engagerad och motiverad medarbetare. Är inte medarbetarna nöjda saknar de engagemang och är inte beredda att
ta ansvar.
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Figur 8: Kano-modellen (Kano ur Bergman & Klefsjö, 2012, s. 322).

Det är inte bara avsaknad av engagemang och ansvar som kan uppstå i brist på
möjligheter till delaktighet, medarbetare kan välja att sluta. Personalomsättning
innebär en hög kostnad och är en orsak till bristande delaktighet (Mowday et al.,
1982; Wombacher & Felfe, 2017). Personalomsättning kan bli en ond spiral (Menon & Priyadarshini, 2018; Tews, Michel, & Stafford, 2018). Brister i rekrytering
och introduktion men även kompetensutveckling leder till att de anställda inte
trivs, som i sin tur leder till konflikter och tjänster som inte uppfyller uppställda
kvalitetskrav. Enligt Svensk Näringsliv var personalomsättningen för arbetare i
handels-, hotell- och restaurangbranschen den näst högsta i alla branscher år
2012-2014 (Wiklund, Ahlén, Beckman, & Karlsson, 2015).
En forskningsrapport från Handelsrådet (Leppänen & Sellerberg, 2016) visar
att personalomsättning även kan vara positiv. Även om chefer hela tiden letar
efter personer som passar in och avslutar anställningar för personer som inte har
eget driv anser de att rörligheten bland de anställda är något positivt. Rörligheten
bland anställda kan vara positivt för den enskilde, motverkar hemmablindhet,
skapar driv och kreativitet, ger ett inflöde av kompetens och ökar även den anställdes kompetens och karriärmöjligheter.
Leppänen och Sellerberg (2016) visade i sin rapport att det finns en relativt
tydlig gräns mellan tillsvidareanställda och tillfälligt anställda, där en exkludering
ibland kan ske av de tillfälligt anställda. De tillfälligt anställda består till stor del
av studenter som arbetar extra och ofta söker sig vidare efter avslutade studier
men består även av personer, som väntar på att bli antagna till utbildning eller
annan arbete. Gruppen består därutöver av de som inte lyckas försörja sig på
andra sätt. Den här kategorin av tillfälligt anställda beskrivs som att de bara arbetar för pengarna och tar inte ansvar. Chefer är dock nöjda med de tillfälliga
anställda; de kommer in, gör ett tillräckligt bra arbete för att få en bra referens
och drar sedan vidare. Cheferna letar inte efter tecken på engagemang hos de
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tillfälligt anställda och de får då inte heller erbjudanden om att delta i särskilda
utbildningar, erbjuds inte egna ansvarsområden och får inte erbjudanden om tillsvidareanställningar och befordran.
Fokus på de externa kundernas behov har generellt alltid varit i viktiga för en
organisation i deras kvalitetsarbete. Forskning (e.g., Camgöz-$NGD÷øPHU (U
gin, 2016; Chuang, Liu, & Chen, 2015) visar att organisationers arbete nu även
fokuserar mer på hur den interna kunden, medarbetaren, kan inkluderas och tillfredsställas i syfte att öka organisationens effektivitet och produktivitet.
Basbehoven utifrån Kano-modellen (se figur 8) måste vara tillfredsställda för
att individen, kunden, ska vara nöjd och är något som kunden, oavsett om det
handlar om en extern eller intern kund, ser som outtalade men nödvändiga behov
(Bergman & Klefsjö, 2012). Basbehoven i Kano-modellen kan jämföras med
Herzbergs (1968) hygienfaktorer. De uttalade behoven är det som individen förväntar sig att få och upplever som viktigt. De omedvetna behoven blir attraktiva
egenskaper, behov som kanske inte individen vet att den vill ha. Det finns dock
en skillnad. I Kano-modellen är behoven dynamiska. Ju högre grad av uppfyllelse
desto mera förväntar sig individen på alla nivåer. Det kan appliceras i en organisation där exempelvis en nyanställd kan ha lägre förväntningar än en person som
arbetat i organisationen längre. Det här innebär att samma belöning till de två
personerna kan ge olika effekt på medarbetartillfredsställelsen (Rybnicek et al.,
2019). Det ställs alltså krav på ledningens förmåga att dels tillgodose medarbetarnas behov och dessutom lyckas styra organisationen i rätt riktning för att möta
externa kunders behov (Bergman & Klefsjö, 2012).
De här redovisade motivationsteorierna påvisar exempel på varför en individ
väljer att engagera sig i organisationen. Det handlar om engagemanget där individen behöver ha ett antal grundläggande behov uppfyllda för att överhuvudtaget
kunna eller vilja ta ett ansvar.

2.2.2 Ansvar
Begreppet ansvar kan uttryckas som en skyldighet för den enskilde, att vara den
som ser till att något blir utfört och som samtidigt får ta på sig skulden om så inte
blir fallet. Här uppmärksammar jag skillnaden mellan att ge ansvar, få ansvar
och att ta ansvar.
Att ge ansvar handlar om att ledningen vågar och vill delegera uppgifter. När
någon har gett ansvar till någon så har den individen fått ansvar men det betyder
inte att individen vill eller kan ta ansvar. Att ta ansvar handlar här om att se till
att något blir rätt utfört och står för konsekvenserna. Bergman och Klefsjö (2012)
menade att en anställd som inte har information inte heller kan ta ansvar men
även att den, som har information inte kan undgå att ta ansvar. Kommunikation
blir i ett ansvarsperspektiv viktigt.
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Att ta ansvar kan delas in i olika nivåer där den första nivån handlar om att
göra sin plikt utifrån arbets- eller uppdragsbeskrivningen (Velten, Tengblad, &
Heggen, 2017). Den andra nivån, ansvarstagande, handlar om individens, medarbetarens, bedömning av konsekvenser för ett sådant agerande. Utfallet blir ofta
till fördel för den som medarbetaren har störst lojalitet för. Ansvarstagande förutsätter även ett visst handlingsutrymme där för strikta regler eller stämpelklocka
kan utgöra hinder. Tredje nivån i att ta ansvar handlar om möjligheter till initiativ,
att kunna se vad som kan göras och sedan också göra det.
I samband med en ny arbetsordning, som utvecklades under 1980-talet där exempelvis chefer kom att benämnas ledare, arbetare betecknades medarbetare, föreskrevs medarbetare ett annat ansvar än tidigare (Gee, Hull, & Lankshear, 1996).
Samtidigt som medarbetare förväntas ta ansvar och vara kreativa ställs ledningen
inför ett dilemma om att delegera men samtidigt försäkra sig om att ingen avviker
från visionen och målet.
Som medarbetare handlar ansvarsfrågan både om att få och ta ansvar. Ta ansvar kopplas till tidigare resonemang, det vill säga viljan att engagera sig i olika
grad. Att få ansvar är kopplat till att en chef delegerar uppgifter, ansvar och befogenheter. Utifrån olika perspektiv på ledarskap kan ett postheroiskt ledarskap
eller ett individuellt inriktat ledarskap påverka individens vilja att fördela ansvar
(Alvesson & Spicer, 2012). Kilhammar (2011) kopplade ansvar till så kallat medarbetarskap där Simonsson (2002) menade att en medarbetare inte bara ska ta
ansvar för sitt eget arbete utan även ta ansvar för att hjälpa andra medarbetare, ett
delat ansvar.
Ett medarbetarskap handlar om hur en medarbetare, oavsett befattning, förhåller sig till arbetsuppgifterna (Velten et al., 2017). En strävan kan vara att varje
medarbetare ska kunna påverka sin egen arbetssituation och ta det ansvar som
krävs för att lösa arbetsuppgifterna på ett effektivt sätt.
Hällstén och Tengblad (2006) har utvecklat en medarbetarskapsmodell (se figur 9), som består av engagemang, samarbete och ansvarstagande vilka de menar
är huvudfaktorer som påverkar ett medarbetarskap.

Figur 9: Medarbetarskapsmodell (Hällstén & Tengblad, 2006, s. 79).
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Engagemang påverkas av relationen till organisationen där fokus på det egna
arbetet är viktigt (Hällstén & Tengblad, 2006). I ansvarstagandet ligger förmågan
att ta initiativ och ansvar. Samarbete handlar om förmågan att på ett professionellt
sätt bedriva arbetsuppgifter mellan individer och grupper.
I samarbete inkluderas (Hällstén & Tengblad, 2006):
x tillhörighet och trivsel,
x att ta del av arbetsbördan och hjälpa varandra,
x samarbete över avdelningsgränser och värdesätta varandras kompetenser, samt
x aktiviteter, som genomförs för att stärka gemenskap och samarbete
mellan medarbetare.
En form av medarbetarskap är det traditionella eller outvecklade där det finns
en skarp gräns mellan chef och medarbetare (Hällstén & Tengblad, 2006; Kilhammar, 2011). I den här formen styr chefen och behåller ansvaret själv. Medarbetarna utför uppgifter bara enligt order eller instruktioner.
En annan form av medarbetarskap, det så kallade organisatoriska medarbetarskapet, är när det finns fastlagda system, policys, riktlinjer och arbetsbeskrivningar där medarbetaren har befogenheter och får ansvar (Hällstén & Tengblad,
2006; Kilhammar, 2011).
När arbetsgruppen har fått ansvar för planering och genomförande och chefen
endast har ett övergripande ansvar och en stödjande roll kallas medarbetskapet
för grupporienterat (Hällstén & Tengblad, 2006; Kilhammar, 2011).
I det individorienterade medarbetarskapet ansvarar den enskilda individen
själv för planerande och genomförande av arbetsuppgiften (Hällstén & Tengblad,
2006; Kilhammar, 2011). I den här formen är chefen mer av en samordnare.
Den sista formen av medarbetarskap är det ledarlösa, där det inte finns någon
chef eller att chefen företräds av en symbolisk eller administrativ roll (Hällstén
& Tengblad, 2006; Kilhammar, 2011). I den här formen ansvarar arbetsgruppen
eller den enskilda medarbetaren själv för planering, genomförande och uppföljning av sina uppgifter, ett slags självstyrande team.
Varje form av medarbetarskap ger olika former av ansvarstagande och det
finns för- och nackdelar med varje form utifrån organisationens karaktär och dess
verksamhet. Det som varken Kilhammar (2011) eller Hällstén och Tengblad
(2006) gör i sina beskrivningar är att relatera resonemangen till de gruppdynamiska faktorerna. En nystartad grupp bör utöva ett traditionellt eller organisatoriskt medarbetarskap (Wheelan, 2017).
Att ge en nystartad grupp fullt ansvar som rekommenderas i det grupporienterade medarbetarskapet kan bli katastrofalt eftersom individens olika engagemangsnivåer och faktorer kommer att påverka (Wheelan, 2017). Att arbeta med
ett individorienterat medarbetarskap fungerar däremot väl och kan till och med
motivera personer mer, vilket i sig kan kräva att arbetsuppgifter är individuella
och inte beroende av andra.
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Ur ett gruppdynamiskt perspektiv kan en grupp, som övergått till att bli ett
team (Wheelan, 2017) med fördel övergå till ett grupporienterat eller ledarlöst
medarbetarskap. Sammantaget indikerar teorier om gruppdynamik på att när en
arbetsgrupp har blivit ett team kan det vara förödande för gruppen att bedriva ett
traditionellt eller individuellt medarbetarskap. Det organisatoriska medarbetarskapet kan fungera i alla olika stadier i den gruppdynamiska processen.
En grupp kan bli effektivare och producera mer än en enskild person (Wheelan, 2017), vilket gör att kunskap om gruppdynamik, och hur grupper kan användas är nödvändiga för organisatorisk framgång (Killen & Verkuyten, 2017). För
grupp- och teamutveckling är anpassning och utveckling av gruppmedlemmarnas
kapacitet nödvändig, vilket innefattar tre dimensioner (Prugsamatz, 2010):
- spegla insikten om mångfacetterade problem,
- att uppfinna och samordna åtgärder och
- att ändra roller inom och mellan grupper.
Effektiva grupper utvecklas och fungerar i stadie 3 eller 4, kopplade till den
integrerade gruppdynamiska modellen 2 av Wheelan (2017). När en grupp har nått
dessa stadier utvecklar gruppmedlemmarna ett lärande; individer blir motiverade
att dela och utöka sin kompetens och kunskap. Gruppen använder sin kollektiva
kunskap för att lösa problem och utveckla och modifiera arbetsmetoder och processer (Gilley, Morris, Waite, Coates, & Veliquette, 2010). När organisationen
möjliggör ett öppet klimat utvecklas en kultur som omfattar tillvägagångssätt som
innovation, experiment och öppenhet samt att grupper i organisationen blir engagerade och effektiva (Cheng, Chua, Morris, & Lee, 2012). Samarbetsklimatet är
baserat på hur och vad folk pratar om. Forskning om kommunikation i form av
storytelling kan ge en beskrivning av samarbetsklimatet inom en organisation.
Storytelling kan vara ett kommunikationsverktyg för kommunikation över kulturella gränser (Beamish & Beamish, 2015).
Ansvar på individnivå handlar dels om att medarbetaren får och tar ansvar och
dels om chefens förmåga och vilja att ge ansvar. Det är en relation och avvägning
som behöver göras utifrån individens förutsättningar, arbetsgruppens mognad
och chefens förmåga att släppa kontrollen och ha tillit. Bertlett (2011) bygger
medarbetarskap på social förmåga och kompetens.
I ett medarbetarskap, som bygger på delaktighet, bör det råda en balans mellan
ansvar och befogenheter samt mellan det ansvar som varje medarbetare vill, får
och kan ta (Hällstén & Tengblad, 2006). Chefen är beroende av medarbetarnas
insatser så det är viktigt att som chef skapa förutsättningar för medarbetarskap
och delegering av uppgifter och ansvar, vilket Bergman och Klefsjö (2012) har
poängterat.

2

Den integrerade gruppdynamiska modellen består av fem stadier; Stadie 1 tillhörighet och trygghet, Stadie 2 Opposition och konflikt, Stadie 3 Tillit och struktur, Stadie 4 Arbete och produktivitet
och Stadie 5 Avslut.
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Irfaeya (2008) har belyst begreppet medarbetaransvar och identifierat tre dimensioner av det personliga ansvaret i en organisation:
- Ansvarsskyldighet, som omfattar förväntningar om medarbetarens
handlingar kommer att granskas och om jag behöver stå till svars för
dem. Det handlar både om yttre, omgivningens, och inre, individens
egen granskning.
- Pliktkänslan och viljan att vara delaktig i organisationen eller inte.
Det handlar om att vilja organisationen väl eller inte.
- Personliga initiativ, som omfattar ett proaktivt förhållningssätt där
initiativ tas som går utöver det som direkt hör till arbetsuppgifterna
och krävs i rollen.
Irfaeya (2008) menade att det personliga ansvaret i arbetet förutsätter alla tre
dimensionerna, vilka är beroende av varandra. Irfaeya presenterade även ett samband mellan arbetets karaktär och det personligt ansvarstagande där framförallt
meningsfullhet i arbetet hade en positiv effekt. Även arbetets utförande och arbetstillfredsställelsen fick en positiv effekt av ett personligt ansvarstagande.

2.3 Delaktighet på gruppnivå
Utifrån avhandlingens definition av allas delaktighet (se avsnitt 1.7) handlar delaktighet på gruppnivå om acceptans av olikheter och tillit till medarbetarna. I ett
medarbetarskap förväntas att ett visst ansvarstagande sker men det krävs också
att förutsättningar skapas för att bedriva medarbetarskap (Tengblad, 2010). Relationer och hantering av desamma är några delar. Personer med samhörighetsbehov påverkar graden av delaktigheten i en grupp. Tillit och acceptans av andra
medarbetare och vilka grupperingar individen befinner sig i påverkar också. I avsnitt 2.2.2 Ansvar lyftes vikten av kunskapen om den gruppdynamiska processen.
Att som chef delegera ansvar till en grupp (eller individ), som inte är mogen kan
bli lika fel som att inte delegera till en grupp som är mogen.
Strävan efter allas delaktighet är en förutsättning i ett kvalitets- och förbättringsarbete (Bergman & Klefsjö, 2012). En grupp är inte att betrakta som ett team
som litar på varandra om inte gruppmedlemmarna accepterar individerna i gruppen (Wheelan, 2017). Att ha kunskap om gruppdynamik, och hur kommunikation
kan påverka individernas acceptans av andra, kan vara en styrka i ett ledarskap.
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2.3.1 Acceptans och tillit av olikheter
Mångfald och nya interaktioner ökar, både beroende på arbetskraften med olika
bakgrunder och från olika länder, men även beroende på att företag inrättar verksamheter eller avdelningar i andra länder. Barner (1996) betraktade ökningen av
mångfald, som en kritisk fråga. Att ha personer med olika bakgrunder och erfarenheter kan vara ett sätt att utveckla gruppen och organisationen (Haas, 2010).
För att öka en grupps potential att bli ett kreativt team behöver individerna inom
gruppen vara medvetna och ha kunskaper om hur de ska hantera och acceptera
olikheter samt ha ett öppet klimat (Hofhuis, van der Rijt, & Vlug, 2016).
Flera forskare härleder debatten om begreppet mångfald till the melting pot,
smältdegeln, och USA:s arbete för jämlikhet (Parra-Thornton, 2010). Syftet med
the melting pot var att behandla alla lika och att se bortom skillnaderna. Huvudsyftet var att uppmärksamma jämlikheten mellan individer, huvudsakligen kopplat till etnicitet. I takt med att mångfaldstudierna har ökat har även begreppet utvecklats för att inkludera andra faktorer som ålder, utbildning och kön.
För att acceptera och hantera mångfald på arbetsplatsen hävdade Cox och
Beale (1997) att ledningen behöver kunna hantera tre steg; medvetenhet, kunskap
och färdigheter. Något som även andra forskare har bekräftat i sin forskning (e.g.
Hofstede, Hofstede, & Minkov, 2011; Leung, Ang, Tan, 2014). Med en interkulturell kompetens kommer en konstant inlärnings- och utvecklingsprocess att inträffa (Hofstede et al., 2011; Leung et al., 2014). Utan interkulturell kompetens
och utan att se vikten av mångfald är motivationen att lära sig och utveckla ny
kunskap och erfarenheter för en individ låg. Interkulturell kompetens kan kopplas
till kulturell intelligens, förståelse för skillnader beroende på kultur (Khan, Clear,
Al-Khaabi, & Pezeshki, 2010). En del kulturer kan präglas av stereotypiseringar
där kulturell mångfald kan vara en källa till att sådana kategoriseringar görs
(Stahl, Mäkelä, Zander & Maznecski, 2010). I modellen av Caprariello, Cuddy
och Fiske (2009) beskrivs diskriminering som en effekt av den stereotypisering
som sker av individer (se figur 10).

Figur 10: Kopplingen mellan social struktur och diskriminering (Carprariello et al.,
2009).

Från olika sociala strukturer skapas olika föreställning och beteenden (Caprariello et al., 2009). Stereotyper och fördomar formas olika beroende på den sociala strukturen. Med stöd av interkulturell kompetens kan stereotypisering och
diskriminering minska. Kategoriseringen är svår att förhindra då den är ett sätt att
systematisera, förenkla och ge stöd för olika ageranden.

41

När medvetenheten om personliga kategoriseringar ökar, ökar också den interkulturella kompetensen (Khan et al., 2010). En chef behöver dels bli medveten
om sina egna stereotyper och olikheterna bland de anställda, dels ha kunskapen
att använda exempelvis diversity management för att effektivt kunna leda olikheterna bland de anställda (Garib, 2012; Roberge, Lewicki, Hietapelto, & Abdyldaeva, 2011).
Den sociala strukturen består bland annat av roller, statuspositioner och relationer mellan grupper (e.g., Caprariello et al., 2009; Risberg & Pilhofer, 2018).
Det handlar om gruppdynamik, självkategorisering, social identitet, in- och utgrupper (se avsnitt 2.3.2). En grundläggande fråga rör hur trygg en individ är, hur
individen identifierar sig i förhållande till andra och hur individen bemöter andra
som är olik sig själv.
Att ha förtroende och tillit i en arbetsgrupp handlar om en generell förväntan
att ord, handlingar och löften från en individ, grupp eller organisation också kommer att införlivas (Tschannen-Moran & Hoy, 2000). Om tillit saknas är individer
ovilliga att ta risker och kan kräva större skydd för att bevaka och försvara sina
egna intressen. Misstro kan baseras på tidigare kunskap och erfarenhet och kan
leda till stereotypisering av individer eller grupper. Även avsaknad av kommunikation påverkar förtroendet och tilliten negativt. Oavsett definition av tillit återkommer frågor som handlar om individens kunskaper, välvilja och förmåga att
visa sig sårbar, vara öppen, ärlig och pålitlig.
De anställdas inställning till mångfald påverkas även av deras engagemang för
organisationen (Hofhuis et al., 2016; Khan et al., 2010). Individuella attityder
påverkas av arbetsmiljön och uppfattningar om respekt och rättvisa i organisationen. Kommunikation och fördomar är ofta relaterade; hur du uttrycker dig påverkas av hur du ser på individerna du pratar om vilket påverkar människorna
omkring dig (Binning & Sherman, 2011). Kommunikationens betydelse har i
liten grad funnits med i mångfaldsstudier trots att det är olika aspekter av mångfald som har studerats (Lauring & Selmer, 2011).
Studierna, som rör mångfald, ökar samtidigt som forskare gör fördjupade studier inom relationen stereotyper - fördomar - diskriminering. Forskningen kring
stereotyper är det äldsta området, medan senare forskning fokuserar mer på individens ansvar, hur individer ökar sin kunskap och medvetenhet, samt på kommunikationsförmågan; faktorer som kan påverka mångfald och perspektiv på olikheter. Där forskningen tidigare fokuserade på diskrimineringsaspekten; vem eller
vilka diskrimineras och hur kan vi motverka det, finns nu en tendens till studier
avseende hur inkludering och acceptans av olikheter kan öka.
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2.3.2 In- och ut-grupper
Skillnaden mellan en in-grupp och en ut-grupp är hur gruppmedlemmen identifierar sig med andra individer (Tajfel, 1982). Individer föredrar att samarbeta med
personer som de kan identifiera sig med (Fu et al., 2015). Individer förstår och
tolkar världen beroende på deras kognitiva strukturer, inte på hur världen är i
verkligheten. Hur individer föreställer sig själva och andra bygger på den avgörande gruppnivån (jämför med Wheelans grupprocess och -stadier, se tabell 7),
vilket påverkar deras beteende och prestanda (van Veelen, Otten, Cadinu, & Hansen, 2016).
I in-grupper ses andra individer som ojämlika och andra grupper eller individer
betraktas inte värda att tillhöra den egna gruppen (Smith & Postmes, 2010; Tajfel,
1982). In-grupper tilldelar ut-grupper negativa stereotypegenskaper baserat på
minimal interaktion eller erfarenhet mellan dem. En grupps sammansättning påverkar effektiviteten i gruppen, och olika faktorer som status, kön och etnicitet
påverkar gruppens prestation (van Dijk & van Engen, 2013). Grupper finns på
flera nivåer, såsom kulturella, organisatoriska, professionella, samhälleliga, och
gruppen och gruppmedlemmarna påverkar en persons identitet. Social identitet
påverkar individens beteende i grupper och dess inlärningsförmåga i organisationen.
Den sociala identitetsteorin, som härrör från Tajfel (1982) beskriver hur individer jämför sig med andra individer för att hitta likheter och styrkor när de bestämmer om de vill vara medlem i gruppen eller inte (Lee, Reiche & Song, 2010).
Den sociala identitetsteorin försöker förklara förhållandet mellan individer och
grupper inom arbets- och inlärningsmiljön. Det finns begränsningar av den sociala identitetsteorin vilka kan kopplas till hela sammanhanget av identitet: vad det
är, var det ligger och varför det är viktigt. Stahl et al. (2010) lyfte fram ytterligare
en annan begränsning med social identitetsteori där teorin enbart förklarar problemen, som kan uppstå i en mångsidig miljö och inte upplyser om möjligheterna.
Den sociala identitetsteorin fokuserar på hur individer jämför sig med andra
individer i gruppen (Tajfel, 1982; van Veelen et al., 2016). Jämförelsen är en
grund för individen att bestämma om han eller hon vill tillhöra och interagera
med gruppen. Interaktion med liknande individer kan relateras till likhets- och
attraktionsparadigmet (Haas, 2010). I det här paradigmet uppfattar individer sig
som andra runt omkring sig vilket är ofta är en grund till val av relationspartners
med samma bakgrund.
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I självkategoriseringsteorin stödjer individer sitt beslut och sina möjligheter
att gå med i en grupp, beroende på gruppens tillgänglighet, individernas mognad
och förhållandet i gruppen (Rabinovich, Morton, Postmes, & Verplanken, 2012).
Självkategoriseringsteorin relaterar mer till gruppen och dess egenskaper, jämfört
med den sociala identiteten, som grundar sig på hur individer föreställer och identifierar sig med individer i gruppen. Egenskaper i självkategoriseringen, som kan
påverka beslutet om individer vill bli medlem i gruppen, är till exempel personligheter, status, bakgrund eller erfarenhet.
Genom självkategorisering och gruppmedlemskap utvecklas den sociala identiteten; en individ antar normer, värderingar och övertygelser som är relaterade
till gruppens (Rabinovich et al., 2012). När en positiv social identitet uppstår för
individer och gruppens medlemmar, uppträder en vi-och-de mentalitet (Waight
& Madera, 2011). Efter att individen har gått från individuell identitet till gruppbaserad identitet kan motiv och förväntningar gå emot individens personliga identitet (van Veelen et al., 2016). När individen övergår från sin individuella identitet
till en social identitet, är det lättare att anpassa gruppattribut än att behålla de
individuella. Den personliga identiteten blir mindre viktig, individer relaterar sig
mer till den sociala identiteten; individer gör en positiv stereotyp till prototypen
av gruppen.
Individer relaterar sig till medlemmar och representanter för gruppen (van Veelen et al., 2016). Om identiteten är stark är likheter inom gruppen och skillnaderna mellan grupper starka. Internt kan detta leda till intolerans där likheter
främjas och uppmuntras men skillnader mörkas (Cheng et al., 2012). Under sådana omständigheter som starka likheter mellan gruppmedlemmar kan groupthink etableras (Gilley et al., 2010).
Teorin om groupthink, utvecklad av Janis (Pautz & Forrer, 2013), avser sammanhängande struktur som isolering från andra grupper, individer eller homogena gruppmedlemmar. Groupthink skapar sociala förluster såsom att individuella åsikter och principer förloras samt kreativiteten hämmas. Symptom på
groupthink kan vara slutenhet och minskad mental effektivitet. De moraliska bedömningarna ändras och gruppen överskattar sin förmåga, sin makt i syfte att
hålla ihop gruppen och stärka dess solidaritet (Gilley et al., 2010; Pautz & Forrer,
2013). Att visa symptom på groupthink kan minska kvaliteten på beslutsfattandet
i gruppen (Gilley et al., 2010). Groupthink-syndrom uppträder sällan i grupper
som har medlemmar, som ogillar andra medlemmar eller känner sig nedvärderade
av andra medlemmar i gruppen. I en heterogen grupp är det inte troligt att groupthink kommer att utvecklas (Cheng et al., 2012; Stahl et al., 2010).
Jämförelser sker inte bara i gruppen och mellan individer; jämförelse uppstår
även mellan grupper samtidigt som banden mellan gruppmedlemmarna förstärks
(Shore et al., 2011). Grupper välkomnar inte alla. Gränserna bland grupper varierar; relationer till organisationen och dess makt- och statushierarki påverkar vem
som är välkommen i gruppen (Magee & Smith, 2013). Grupper med låg status
kan avancera till högstatusgrupper, men om sådana avanceringar inte är möjliga
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eller önskvärda kan stereotypisering och diskriminering öka. Högstatusgrupperna
kan betona deras högre status med diskriminering och sedan klargöra och förstärka skillnaderna genom att tävla om makten. När grupper använder likheter
och skillnader mellan grupper kan kategoriseringen öka mellan individer och
gruppmedlemmar (Stark, Flache, & Veenstra, 2013). Ett tillvägagångssätt för den
här typen av kategorisering är uppdelningen i just in- och ut-grupper (Tajfel,
1982). Uppdelning breddar gapet mellan grupperna. Splittring mellan grupper
och i undergrupper kan leda till stora konflikter där mångfald och bristande förståelse för skillnader kan vara bidragande faktorer (López-Fernández & SánchezGardey, 2010). Chefer och anställda i en organisation behöver hantera dessa konflikter.
En självskyddande grupp använder stereotyper för att skydda och motivera den
egna gruppens beteende (van Veelen et al., 2016). Gruppens proportionella representation påverkar det sociala klimatet (Hoyt, Johnson, Murphy, & Skinnell,
2010). Grupper med 15% eller mindre minoritetsrepresentation har ofta negativ
dynamik i gruppen (Hoyt et al., 2010; Windels, 2011) och dessa negativa effekter
förekommer i grupper där minoriteter utgör upp till 35% (Windels, 2011). Gruppen behöver stöd från organisationen och från chefen för att bli effektivare grupp
(Wheelan, 2017). Fördomar mot andra grupper är förknippade med makt och individer blir känsliga för kommunikationskontexten (Magee & Smith, 2013).
Gruppdynamiken och den sociala processen påverkar lärande och utveckling i
organisationer och därmed viljan att vara delaktig (Wheelan, 2017). Ett sätt att
träna kallas för socialisering, som kan direkt bidra till gruppidentiteten. I en
organisation får ofta en nybörjare acklimatisera sig till miljön genom learning by
doing. Fokus ligger på arbetsuppgifter och roller, snarare än att förmedla organisationens uppdrag och värderingar. Misstolkning och felaktiga uttalanden om nyanställda och grupper inträffar mer sällan när socialiseringsprocessen sker systematiskt och formellt.
Hofstede et al. (2011) studerade hur kulturdimensionen kollektivism och individualism kunde kopplas till gruppinteraktionen. Kollektivister tenderar att vara
mer specifika i sina värderingar och de tillämpar värderingsstandarder för medlemmar i deras in- och ut-grupper (Binder, 2019). Kollektivister är medlemmar i
ett fåtal grupper, som de identifierar sig starkt med. Individualister är mer universalistiska och tillämpar värderingsstandarder för alla och tenderar att vara medlemmar i flera grupper där banden till dessa grupper är svaga. Individualister
föredrar att inte knyta an till grupper, speciellt inte om de känner sig begränsade
av gruppen. Kollektivister har därför lättare att identifiera sig med in-grupper då
de har en tendens att identifiera sig till endast en eller två grupper (Lee et al.,
2010). Kulturella skillnader kan gynna organisationens arbetsrelaterade beteenden, berika och bredda organisationens värderingar (Haas, 2010).
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Arbetskulturen i en organisation påverkar aspekterna av in-och ut-grupper
(Hofhuis et al., 2016). Schein (1996) menade att olika ledningskulturer har en
väsentlig effekt av lärandet i organisationen. Ledningskulturer påverkas av olika
grupper i organisationen. Grundläggande antaganden, värden och specifika artefakter bestäms i dessa grupper och påverkar utfallet, och om en individ tillhör
gruppen eller inte (Prugsamatz, 2010, Schein, 1996).

2.3.3 Att leda olikheter
Grupparbete och teamwork sker inte automatiskt, och övergången från individuellt arbete till grupparbete tar tid och kräver tillit (Solansky, 2011; Zhang, 2016).
Sociala faktorer och individuellt beteende inom gruppens beteende påverkar utvecklingsprocessen för gruppens sociala system (Wheelan, 2017). När en grupp
med sina olika medlemmar möts för första gången skapar individer normalt en
fasad och exponerar inte sina svagheter.
Enligt Wheelan (2017) finns det skillnader mellan begreppen grupp och team
och det beror på hur långt gruppen har utvecklats utifrån den gruppdynamiska
modell hon har utvecklat, IMGD (Integrated Model of Group Development). I
stadie 1 och 2 i gruppens dynamiska process är relationen mer som en grupp än
ett team. Individer har fokus på relation och inte på uppgiften. När gruppmedlemmarna har passerat stadie 2, opposition och konflikt, är relationerna mellan medlemmarna tydligare och fokus blir på uppgiften. I stadie 3, tillit och struktur övergår gruppen till ett team. Skillnaden mellan en grupp och ett team handlar om vad
gruppmedlemmarna fokuserar på; i en grupp ligger fokus på relationer, i ett team
på uppgifterna. När gruppen har nått stadie 4 är gruppen mer eller mindre ett
självstyrande team. Det finns ett femte stadium, som fokuserar på gruppens avslut.
Solansky (2011) menade att organisationers utmaning ligger i att skapa team
vars medlemmar identifierar sig med teamet, de samarbetar och är lojala. Den
kulturella dimensionen långsiktig inriktning kan skapa vissa utmaningar för cheferna i samband med grupprocessen (Hofstede et al., 2011). Utmaningar handlar
bland annat om gruppinterna företeelser, missförstånd i kommunikation och att
hantera konflikter.
Utifrån ett ledarskapsperspektiv är det viktigt att chefen tar ansvar för att skapa
förutsättningar för gruppen att lyckas i de olika stegen (se tabell 7). Om inte chefen tar det ansvaret kommer någon i gruppen, vanligtvis någon som drivs av prestation eller makt att ta över (jämför McClellands teori i avsnitt 2.1.).
Beroende på vad en grupp behöver och efterfrågar behöver chef- och ledarskapet anpassas till den gruppdynamiska processen och gruppens mognad. En
grupp i stadie 1 har svårt att ta ansvar för delegering medan ett team i stadie 4 kan
bli frustrerade om de inte får delegation i vissa uppgifter. En chef behöver ha
förmågan att anpassa sitt ledarskap efter gruppens mognad. Ett sätt att beskriva
vad de olika stadierna kan behöva presenteras i tabell 7.
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Tabell 7:
Att leda en grupp

Stadie

Vad gruppen efterfrågar/behöver
Tydlighet, struktur,
tydliga mål och
uppgifter

Chefskap

Ledarskap

Tydlighet avseende vad
som ska göras av vem och
när, struktur. Planering
och organisering viktigt.
Makt i form av styrande
och självsäker – chefen
bestämmer

Ge positiv feedback,
öppna diskussioner
om mål, värden och
uppgifter

2

Oberoende, rollsökning, ifrågasätter,
önskar klargörande
avseende roller, beslut, makt, status
och kommunikation

Viktigt att mål, uppgifter
och ansvar vidmakthålls –
öppna diskussioner
Konfliktlösare
Börja delegera

Handledning –
coachning.

3

Ansvarstagande, involverande i beslut

Kontrollera mål, uppgifter
och ansvar

Involvera i ledarskapet, delegera
mera

4

Självstyrande

Följa upp mål, uppgifter
och ansvar

Stöd och framåtriktande

1

Not: Egen sammanställning av gruppens behov och hur det kan mötas avseende chefskap och ledarskap baserat på Wheelans (2017) och Yukls (2013) teorier om gruppdynamik, chefskap och ledarskap.

Processen med gruppdynamik avser vissa egenskaper, som är involverade när
individer interagerar med varandra (Cheng et al., 2012). Exempel på sådana egenskaper är kommunikationsförmåga, konfliktlösning och interkulturell kompetens.
Gruppmedlemmarna måste lita på varandra, dela visioner och mål, ha en gruppidentitet, sammanhållning och styrka för att bli en effektiv grupp. När en grupp
har funnit sin sammanhållning kan grupprelationen dock bli för stark, groupthink
eller vi/de-grupper kan uppstå.
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Utifrån begreppet medarbetarskap, som belystes tidigare presenterade Harnesk
(2004) en modell omfattande fem faktorer för att uppnå ökad delaktighet av medarbetarna, en form av medarbetarskap:
1. Kärnvärden, organisatoriska principer, som kommuniceras, förstås
och stöds av medarbetarna.
2. Personlig mognad omfattande beteende, personliga behov och självreflektion. Personlig mognad uppnås genom livserfarenheter.
3. Personliga motiv baserar sig på individens motivation och drivkrafter. Chefer behöver förstå vad som motiverar anställda och hur sådana motiv kan kopplas till organisationens vision och kärnvärden.
4. Tillit och rättvisa för att skapa en bra och långsiktig relation.
5. Kommunikation i dialog är bron mellan chef och medarbetare och
utan kommunikationskärnvärden kan visioner och mål inte nyttjas
inom organisationen (Harnesk, 2004, s. 30).
Även samarbetet i en grupp är en viktig faktor för delaktighet och är viktigare
än känslan av delaktighet i ett organisationsperspektiv (Wombacher & Felfe,
2017). Är känslan av delaktighet i gruppen bra kan det kompensera för sämre
möjligheter till delaktighet i organisationssammanhang. Faktorer som påverkar
delaktigheten i grupp- och organisationsperspektiv är exempelvis hur väl individers egna värderingar och mål stämmer överens med organisationens.
Det finns flera teorier om ledarskapsstilar, som belyser hur olikheter/mångfald
kan ledas. Exempel på sådana ledarskapsstilar är etiskt ledarskap, autentiskt ledarskap, cross-cultural management (CCM), multicultural management (MCM)
och diversity management (DM). Både autentiskt ledarskap och etiskt ledarskap
fokuserar på personligt beteende, jämfört med CCM och MCM, som fokuserar
på hur och varför andra beter sig som de gör. DM fokuserar på både eget beteende
och andra individers skillnader och beteende.
Både autentiskt ledarskap och etiskt ledarskap omfattar social motivation och
överväganden (Hoch, Bommer, Dulebohn, & Wu, 2018). Självmedvetenhet
framstår ej tydligt som en egenskap i etiskt ledarskap, men bör inkluderas när
fokus är eget beteende och föredöme. Medvetenhet är en viktig del i DM (Khan
et al., 2010); medvetenhet om eget beteende och hur individuella skillnader i tänkande, känslor, värderingar och beteende.
De olika ledarstilarna påverkar organisation och anställda. Autentiskt och
etiskt ledarskap ska visa exempel på gott beteende, så att medarbetare, vilka även
kan kallas följare, kan agera på samma sätt (Brown & Treviño, 2014; Hoch et al.,
2018; Yasir & Mohamad, 2016). Det autentiska ledarskapet strävar efter att
uppnå långsiktiga relationer, som bygger på förtroende medan det etiska ledarskapet strävar efter rättvisa och i vissa fall i kortsiktigt ekonomiska fördelar.
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Etiska och moraliska beslut kan vara olika beroende på kulturer och etiska
förhållningssätt. Den moraliska mångfalden är svårare att acceptera än andra typer av mångfald (Brown & Mitchell, 2010). Det kan innebära att ett etiskt ledarskap kan vara svårt för en chef när arbetskraften har olika kulturella och etniska
bakgrunder.
Ett autentiskt ledarskap med ett långsiktigt perspektiv kan underlätta att leda
olikheter/mångfald, eftersom förtroendet behöver tid för att utvecklas för att
skapa kunskap och förståelse mellan individer (Cottrill, Denise Lopez, & Hoffman, 2014). För att uppnå ett effektivt team inom organisationen behöver
gruppens dynamiska aspekter inkluderas för att gruppmedlemmar ska kunna lita
på och acceptera varandra (Wheelan, 2017).
När DM jämförs med autentiskt ledarskap och etiskt ledarskap, kan DM ses
som mer inkluderande och tillåtande för olikheter. DM strävar efter att använda
styrkorna, kunskaperna och erfarenheterna från varje medarbetarna i syfte att få
en effektivare organisation, som innefattar gruppaspekten (Thomas & Ely, 1996).
Med hjälp av de tre stegen i DM kan det första steget kopplas till etiskt ledarskap.
Fokus ligger på rättvisa och rättvis behandling vilket kan ses som grunden i det
etiska ledarskapet. I det andra steget kan tillgång och legitimitet kopplas till det
autentiska ledarskapet, där förtroende och långsiktiga relationer blir i fokus för
att få tillgång till andra och olika marknader. För att acceptera en ökad mångfald
behöver chefer arbeta med sig själva och bli medvetna om hur och varför kategorisering av individer uppstår. Det tredje steget inom DM har ingen automatisk
koppling till de andra ledarstilarna, så det går utöver autentiskt och etiskt ledarskap.
Det finns ingen tydlig definition av MCM vilket gör det svårt att se hur och
när ett sådant ledarskap ska användas. Conejo (2001) presenterade riktlinjer för
MCM, som har ett externt fokus; fokus på andras beteenden. En chef har ansvar
för att både identifiera likheter och olikheter baserat på kultur eller etiska förhållningssätt och att ha kunskapen om det egna beteendet och dess inverkan på andra.
I senare forskning har MCM utvecklats till CCM omfattande kulturell kompetens.
Med hjälp av ett sådant tillvägagångssätt kan CCM vara en färdighet som kan
utveckla det tredje steget av DM eftersom det inkluderar kunskap om hur individer lär sig av andra människors skillnader och hur en dialog kring mångfald öppet
kan föras. DM innehåller flera olika aspekter, både enskilda men även grupp- och
organisatoriska tillvägagångssätt för att möta och acceptera skillnader.
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2.4 Delaktighet på ledningsnivå
Det finns olika sätt att se på ledarskapet i förhållande till ständiga förbättringar
och ett systematiskt kvalitetsarbete. Oakland (2011) menade att användningen av
TQM behöver starta från toppen med högsta ledningen och att alla chefer i sitt
chefskap behöver visa en tydlighet och ett seriöst förhållningssätt till kvalitet.
Mellanchefer har en särskilt viktig roll då de inte bara ska förstå TQMs principer
utan även kunna förklara dem för de anställda och se till att delaktighet kommuniceras. Det är också viktigt på mellanchefsnivån att insatser och prestationer från
deras underordnade får erkännande, uppmärksamhet och belöning.
Bergman och Klefsjö (2012) redovisade få konkreta verktyg för att skapa förutsättningar för delaktighet. Arbetssätt, som kortfattat beskrivs är självvärdering
och tvärfunktionella grupper och kompetensutveckling. Även arbetssättet måldelning med verktyget matrisdiagram kan appliceras här (Bergman & Klefsjö,
2012). Hellsten och Klefsjö (2000) beskrev dock några arbetssätt och verktyg.
Arbetssätt skulle kunna vara självvärdering, förbättringsgrupper eller kvalitetscirklar. Verktyg, som skulle kunna användas var exempelvis Ishikawadiagram,
paretodiagram och histogram. De gav dock inga förklaringar till exempelvis hur
verktygen skulle kunna användas för att mäta delaktighet, skapa förutsättningar
för delaktighet eller hur delaktighet skulle kunna ökas. De poängterade dock vikten av att varje organisation behöver fundera över vilka kärnvärden som är viktiga
och vilka arbetssätt/verktyg, som ska användas. Oakland (2011) menade däremot
att arbetssätt för delaktighet inte är det primära utan ledningens engagemang och
ansvarstagande för delaktigheten är det avgörande. Oakland lyfte upp fem delar
för att skapa ett effektivt ledarskap i ett kvalitetsarbete:
1. utveckla och förmedla en tydlig affärsidé och en vision,
2. utveckla tydliga och effektiva strategier och planer för att nå visionen,
3. identifiera kritiska framgångsfaktorer och kärnprocesser,
4. studera ledningsstrukturen,
5. empowerment – uppmuntra effektiv delaktighet från de anställda.
Utifrån de här fem delarna utvecklade Oakland (2011) en så kallad TQM-modell (se figur 11).
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Figur 11: Oaklands (2011) TQM-modell med fyra P:n (Planning, Process, People, Performance) och tre C:n (Communication, Commitment, Culture).

Delarna i ett effektivt ledarskap (Oakland, 2011) kan kopplas samman med de
fyra faktorer Darling (1992) identifierade för att lyckas i ett kvalitetsarbete: ta
hand om kunderna (externa och interna), arbeta med ständiga förbättringar, arbeta
med delaktighet samt det som håller ihop dessa: chef- och ledarskap. För att
lyckas omsatte Darling (1992, s. 5) de fyra faktorerna till fyra ledarskapsstrategier
(se figur 12):
- Uppmärksamhet genom vision: chefer har en agenda i kvalitetsarbetet där en vision hjälper till att hålla fokus i arbetet.
- Meningsskapande kommunikation: det är viktigt att ha en effektiv
kommunikation, ha samma målbild, definierade roller och processen.
Att få rätt information är viktigt. I kommunikationen ligger även vikten av empati, att vara öppen och känslig för behov och skillnader
mellan individer.
- Tillit innebär ansvarstagande, förutsägbarhet och tillförlitlighet och
tillit hjälper organisationer att fungera effektivt.
- Förtroende genom respekt där det är viktigt att ha kunskap om egna
styrkor och svagheter.
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Figur 12: Darlings (1992, s. 5) ledarskapsstrategier.

Darlings (1992) ledarskapsstrategier (se figur 12) belyser inte heterogenitet
och en organisations olikheter och hur olikheter kan ledas men kan föras samman
i DM. DM är i huvudsak inte en individuell ledarstil, utan en strategi att arbeta
med i ett organisationsperspektiv. Sabharwal (2014) menade att DM kan bli effektiv först när ledarskapet i praktiken stödjer DM och medarbetare är delaktiga
i verksamheten. En chef ska ha kompetens att hantera individernas skillnader och
likheter, vilket kan ses som att använda sig av DM (Chang, 2009, Thomas & Ely,
1996). DM har utvecklats från en ledningsstrategi, inklusive kunskap och förmåga, till att hantera individernas styrkor och svagheter inom en organisation
(Holvino & Kamp, 2009).
En effektiv användning av DM omfattar idén att chefer och anställda är bekväma med individers olikheter och målet är att få konkurrensfördelar genom att
effektivt hantera dessa olikheter bland de anställda (Cho et al., 2017). DM har
som målsättning att maximera medarbetarnas potentiella produktivitet obehindrat
av gruppidentiteter (Jonsen, Maznevski, & Schneider, 2011).
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DM kan delas in i tre steg (Chang, 2009; Thomas & Ely, 1996):
1. Diskriminering och rättvisa; ett steg där en chef fokuserar på att agera
lika mycket som lagarna kräver. Steget omfattar en tro att en kulturell
mångfald handlar om att behandla alla rättvist och lika.
2. Tillgång och legitimitet där en chef försöker matcha den externa
mångfalden med arbetskraften inom organisationen. I det här steget
har minoriteter i organisationen ökade möjligheter att användas utifrån kunskaper och effektivitet på ett bättre sätt än i steg 1.
3. Integration och lärande; ett steg där individer tillåter varandra att lära
sig av andra människors skillnader och individuella skillnader accepteras och respekteras. I det här steget möjliggörs acceptans av varandras olikheter och en dialog kring mångfald kan öppet föras.
Att använda de tre stegen i DM kan vara ett sätt att öka acceptansen av mångfald inom organisationskulturen. I det tredje steget ska målen vara att ha en
ökande arena för innovation, kreativitet och lösningar på komplexa problem
(Chang, 2009). För att genomföra DM inom en organisation, uttalade van Geffen
(2010, s. 6) tio kritiska framgångsfaktorer:
1. Organisationerna har en tydlig vision.
2. Organisationskulturen präglas av ett öppet och mångsidigt beteende
och med förmåga att förändras.
3. Genom att använda mångfalden i organisationen läggs ett värde till
organisationen.
4. Stöd från ledningsgruppen.
5. Anställda har motivation och kunskap om individernas skillnader.
6. Chefer utför handlingar baserade på fördelarna med mångfald.
7. Anställdas olika kompetenser används som individuella kompetenser
och gruppkompetenser.
8. Mångfald inkluderas i alla organisationens policys.
9. Mångfaldsåtgärder sker på alla nivåer inom organisationen.
10. Utvärdering sker av hur chefer leder mångfald.
Chefer, som önskar leda mångfald behöver planera, integrera och agera, speciellt tillsammans med HR-avdelningen för att hitta vägar för att öka mångfalden
där samarbetet skapar ekonomiska fördelar, individuella och sociala fördelar för
organisationen. Chefen har ett ansvar att minimera diskriminering och oönskade
fördomar (Waight & Madera, 2011).

53

Hursomhelst, grundtanken med DM är att uppmuntra både anställda och chefer att bli bekväma med och acceptera individuella olikheter. Chefen behöver därutöver hantera tre specifika faktorer för att få ett effektivt DM (Bleijenberg et al.,
2010):
1. Social identitet: Individer jämför sig med andra individer i gruppen.
2. Likhet och attraktion: beroende på demografiska egenskaper uppfattar
individer sig själv mer eller mindre lika andra individer. Förhållningssättet kan leda till sub-grupper och ineffektiva team.
3. Informationsbehandling och beslutsfattande: En heterogen grupp kan
bli effektivare med sina olika nätverk och informationsutbyten än vad
en homogen grupp kan.
För att en organisation kan dra nytta av fördelar med en heterogen arbetsstyrka
eftersträvas inkludering (Shore, Cleveland, & Sanchez, 2018). Här kan DM vara
ett stöd (Roberge et al., 2011; Sabharwal, 2014 ). Mångfald behöver därför omfatta olika perspektiv och förhållningssätt till arbete och för att få det behövs olika
medarbetare och medlemmar i en arbetsgrupp. För att utveckla en arbetsgrupp
kan kunskap om gruppdynamik och hur sådana processer kan påverka acceptans
av olikheter vara användbar.
Avslutningsvis kan konstateras att forskning inom mångfaldsområdet har gått
från inställningen att en chef behöver en specifik ledarstil för att hantera olika
människor till ett förhållningssätt där det gäller att ha en förmåga att se att alla
har sina styrkor och svagheter och hur de kan nyttjas. Chefen i ett sådant förhållningssätt är där för att hjälpa individerna i organisationen att utvecklas och att
hitta styrkan i dynamisk grupp.
Att ledarskapet har betydelse för att skapa förutsättningar för allas delaktighet
har framgått ovan. Betydelsen av ett engagerat ledarskap har introducerats och
definierats tidigare (se avsnitt 1.7). I kommande avsnitt kommer forskning som
behandlar begreppet att presenteras.

2.5 Engagerat ledarskap
Ledarskap har lyfts upp som en viktig del i ett kvalitetsarbete. Ledarskap har
också visats sig vara en faktor, som påverkar om ett förbättringsarbete ska lyckas
eller inte vilket har beskrivits i inledningen av den här avhandlingen. I TQM är
ledarskap en av de viktiga värderingarna för ett lyckat kvalitetsarbete. Över tid
har benämningen av ledarskapet ändrats. I en av de första definitionerna av TQMs
delar benämns ledarskapet som management commitment/leadership (Dahlgaard
& Kristensen, 1992).
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Det har betydelse att göra en distinktion mellan chefskap och ledarskap. En
person utses till chef, som är en formell position. Att utöva chefskap innebär bland
annat att arbeta med formella processer såsom planering, budgetering, organisation och kontroll (Alvesson & Spicer, 2012). I ett systematiskt kvalitetsarbete är
det naturligt att chefen fastställer vad som ska utvecklas, budgeterar och organiserar för arbetet samt följer upp hur det gick. Att utöva ledarskap handlar däremot
om att få acceptans från medarbetarna vilket i sin tur innebär att förlita sig på sin
personliga förmåga att kunna påverka andra genom symboliska bilder, förändra
stämningar och framkalla bilder och förväntningar: kunna motivera och inspirera.
Fokus i det Bergman och Klefsjö definierar som ledarskap har ändrats från
företagsledningens engagemang (1991) till att utveckla ett engagerat ledarskap
(2012) där en tolkning kan göras att chefen själv är aktiv till att chefen utvecklar
engagemanget, kanske i hela organisationen. De olika utgåvorna av Bergman och
Klefsjö genomsyras av en tanke om att det ska finnas ett systemtänkande och att
det finns behov av att skapa en helhetsbild.
Bergman och Klefsjö (2012) lyfte också fram vikten av ett engagerat ledarskap
för att åstadkomma en kultur för offensiv kvalitetsutveckling där chefer behöver
vara trovärdiga, tydliga och skickliga i sin kommunikation och fungera som föredöme. Ett engagerat ledarskap vilar på en synlighet och tydlighet i den egna
organisationen och det egna engagemanget.

2.5.1 Ledarskap
Ledarskapsbegreppet är ett mångtydigt begrepp med flera definitioner och med
minst två olika perspektiv. Det ena perspektivet belyser ledarskapsstilar, som till
exempel autentiskt ledarskap, hållbart ledarskap, situationsanpassat ledarskap
och utvecklande ledarskap, som relaterar mer eller mindre till hur individen förhåller sig till ledarskap och/eller att bli ledare, alltså ett individperspektiv
(Guthey, n.d.). Det andra perspektivet betonar ett mer organisatoriskt ledarskap
såsom strategiskt ledarskap, finansiellt ledarskap och innovationsledarskap, där
ledarskap mer relateras till hur organisationen bör/kan ledas (Denfeld Wood &
Petriglieri, 2004).
Alvesson och Spicer (2012) har delat upp ledarskap i fem olika infallsvinklar: personlighetsdrag, beteendestil, kontigensteorier, transformationsledning och postheroiskt ledarskap. De två första infallsvinklarna handlar om personlighetsdrag och beteendestilar, som kan kopplas samman med det individuella perspektivet utifrån olika
ledarskapsstilar. Här diskuteras frågan om du föds med specifika egenskaper, som
behövs i ett ledarskap eller om de går att träna upp. Kontingensteorierna handlar däremot om situationsanpassning av ledarskapet och den infallsvinkeln kopplas både till
det individuella och det organisatoriska perspektivet.
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Transformationsledande ledarskap väver in begrepp som karisma, transformativt och symboliskt ledarskap. I USA där det så kallade transformativa ledarskapet utvecklades under 1980-talet (Bass, 1990) lyftes särskilt karisma, som en
viktig faktor i ett framgångsrikt ledarskap. I Sverige, i samband med utvecklingen
av det så kallade utvecklande ledarskapet valdes karisma-begreppet medvetet
bort (Larsson, 2016). Orsaken till att välja bort karisma och betona personligt
föredöme istället gjordes, enligt Larsson, då karisma även kan ha en baksida i
form av narcissistiska drag. En karismatisk person har ofta stor verbal förmåga
vilket kan påverka personer i hens omgivning (Bass, 1990).
Det postheroiska ledarskapet där exempelvis delat eller distribuerat ledarskap
ingår (Alvesson & Spicer, 2012) kan kopplas samman med organisationsperspektivet. I ett postheroiskt ledarskap ska inte uppmärksamheten enbart riktas mot en
person, chefen eller ledaren, utan även hitta andra, deltagande former av ledarskap. Här ses ledarskap som något som är fördelat inom organisationen. Ledarskapet kopplas inte bara samman med en person, utan utgår från att flera tillsammans, genom en process, lär och utvecklas. Med ett postheroiskt perspektiv på
ledarskap ses inte ett behov av chef-/ledarskap från en överordnad i organisationen.
Yukl (2013) beskrev komplexiteten i ledarskapsbegreppet och har sammanställt olika definitioner vilka beteende, inflytande och process är gemensamma begrepp. Yukl lyfte fram att ledarskap har definierats i termer av
karaktärsdrag, beteende, inflytande, interaktionsmönster, roller och relationer
samt administration position. Ledarskap kan definieras som ”the process of influencing others process of facilitating individual and collective efforts to accomplish shared objectives” (Yukl, 2013, s. 23).
Alvesson och Spicer (2012) resonerade däremot kring begreppet ledarskap och
menade att det är viktigt att göra en avgränsning och inte se ledarskapsbegreppet
så brett som Yukl (2013). Om ett sådant brett ledarskapsperspektiv används kan
ledarskap vara något väldigt vanligt och ledarskap blir då, som Alvesson och
Spicer uttryckte det ”allt och inget” (2012, s. 20). De såg också en risk med att
ledarskap kan ses utifrån det så kallade postheroiska infallsvinkeln, att ledarskap
kan finnas överallt, vilket kan tolkas som att ledarskap inte bara kan utövas av en
person.
Ett chef- och ledarskap omfattar vad som behöver göras men hur det kan göras
kan ske på olika sätt. Utifrån ovanstående är ledarskap ett paraplybegrepp för
flera olika delar. Det finns sedan olika sätt att omsätta ledarskapet till så kallade
ledarstilar (se figur 13).
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Figur 13: En egenskapad översikt av ledarskapsbegreppet. Urvalet baseras på ledarstilar, som belyses på ett eller annat sätt i avhandlingen. (UL=utvecklande ledarskap,
CCM=cross-cultural management, DM=diversity management, MCM=multicultural
management).

På ett sätt kan begreppet ledarskap jämföras med etik, som belyser teorin, läran
om moralen där moralen är det praktiska sättet att omsätta etiken till handling.
Ledarskap blir då läran om att leda, inspirera och motivera och moralen blir de
olika ledarstilarna, sättet att förhålla sig till, ambitionen att ta sig an den praktiska
handlingen.
Darling (1992) menade att med ett ledarskap, som uppmuntrar och motiverar,
kan chefen får de anställda att göra så mycket mer avseende förbättringar i organisationen än att enbart utöva chefskap, att få de anställda att göra som chefen
säger. Att arbeta med kundtillfredsställelse och ständiga förbättringar förutsätter
delaktighet, som bygger på lyssnande, tillit och respekt och att den kreativa potentialen hos varje person i organisationen kan tas tillvara. Att skapa ett vinnande
team med delaktiga personer för att nå mål och öka kvaliteten blir viktigt. En
sådan grupp blir ett team när varje individ i gruppen har förtroende för gruppen
och vet att varje person kan tillföra något.

2.5.2 Vem utövar ledarskap
Denfeld Wood och Petriglieri (2004) beskrev att ledarskap ofta förknippas med
olika individuella attribut/egenskaper där ledaren förmedlar en inspirerande
vision genom att utöva en karismatisk, övertalande och motiverande karaktär. Här
avses att en person, en ledare, är den som utövar ledarskap. Alvesson och Spicer
(2012) har använt olika metaforer för ledarskap där just bilden av ledaren, som
den goda, helgonliknande personen är en vanlig jämförelse. Att vara ledare
innebär i dessa metaforer den goda människan där moraliska kvaliteter är viktigt.
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En ledare är dock inte alltid den person, som har positionen som chef. Sammanblandning mellan chef och ledare, chefskap och ledarskap återfinns även i
Bergman och Klefsjös olika utgåvor. I de första utgåvorna finns inte begreppen
chef och ledare med utan det handlar om ledning och ledarskap, vilket i sig kan
ge en stereotypisk bild av en chef och en ledare.
”En chef vill få människor att acceptera sin egen lösning på ett problem. En
chef ger gärna order och bestämmer själv vad som ska göras. En ledare, däremot,
vill i samarbete med medarbetare utveckla nya angreppssätt på problemen och
öppna vägar för nya möjligheter” (Bergman & Klefsjö, 2001, s. 372).

I den senaste utgåvan av Bergman och Klefsjö (2012) görs en distinktion mellan chef, som en position vars mandat och legitimitet fås uppifrån och ledare, som
en relation där mandat och legitimitet fås underifrån. Nu skiljs också begreppen
chef- och ledarskap åt. Den tidigare sammanblandningen av begreppen kan ha att
göra med utvecklingen av en ny arbetsordning där ordet chef ersattes i många
organisationer under 1980-talet med ledare (Gee et al., 1996).
Denfeld Wood och Petriglieri (2004) menade att en ledare ska vara visionär
och kreativ, ha stora idéer, vara beredda att ta risker och att deras mål definieras
av deras egna önskningar. Ledare relateras till följare och behöver följare för att
utveckla både sina egna och följarnas idéer och mål. Chefer däremot ska vara
praktiska och konkreta, reaktiva och inte så riskbenägna och deras mål definieras
av nödvändigheten.
Denfeld Wood och Petriglieri (2004) menade också att en ledare utövar ledarskap och en chef utövar chefskap där den första upplevs som positiv och den
andra negativ. Guthey (n.d., s. 17) hänvisar till Bennis och Nanus definition av
chef och ledare och menar att en chef är den som gör saker rätt och en ledare den
som gör rätt saker. De här beskrivningarna stämmer inte helt med Yukls (2013)
tankar, som menade att en chef är en titel, en formell position, vilket en ledare
inte behöver ha.
Alvesson och Spicer (2012) belyste också fenomenet ledare och chef. De menade att ledare förlitar sig på sin personliga förmåga och påverkar andra genom
symboliska bilder, förändra stämningar och framkalla bilder och förväntningar
och kopplar det här till utövande av ett ledarskap. En chef däremot använder sig
av sin formella position och arbetar med formella processer såsom planering,
budgetering, organisation och kontroll och i det sammanhanget utövar chefskap.
En chef har den formella positionen att med makt leda sina följare. Följarna
under en chef blir bara följare till namnet om endast chefskap används. Chefskap
behövs, särskilt vid inledningen av en grupps utveckling då gruppen behöver
struktur och klara riktlinjer (se tabell 7). En ledare däremot får auktoritet från sina
följare och blir en ledare, vilket inte betyder att ledaren alltid använder ett bra
ledarskap. Resonemanget bekräftas av Yukl (2013), som menade att en person
kan vara ledare utan att vara chef och att en person kan vara chef utan att utöva
ledarskap.
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2.5.3 Ett engagerat ledarskap
Ett engagerat ledarskap är viktigt för genomförandet av offensiv kvalitetsutveckling (Arunachalam & Palanichamy, 2016; Lam et al., 2015). Att lyckas med
ett kvalitetsarbete kopplas samman med ledningens engagemang. Ledningen hanterar kvalitetsmålen och kommunicerar dem samt investerar i personalresurser.
Ledningen behöver visa sitt engagemang och ha en förmåga att skapa en kultur
som främjar kvalitetsarbete och de ska visa att de helt och hållet är delaktiga i
mål och genomförande. De anställda måste veta att organisationens planer och
policies inte bara är en pappersprodukt. Ledningen behöver vara synlig för de
anställda. I grunden handlar det om de tre syften Singh och Singh (2015) beskrev
med ledarskapet i ett kvalitetsperspektiv: synliggöra problem, vara verklighetsförankrad och sätta mål. Chefer ska leda förändringen inte bara stödja den (Illés,
Szuda, & Dunay, 2017).
Ett engagerat ledarskap kan innebära att det finns en förutsättning för det
offensiva kvalitetsarbetet, som ska genomföras i en organisation. I hörnstensmodellen benämns principen som utveckla ett engagerat ledarskap (Bergman &
Klefsjö, 2012). Medlemmarna i ledningsgruppen eller chefen behöver vara förebilder och delta aktivt i det praktiska kvalitetsarbetet. Enligt Kotter (1995) handlar lyckade förbättringsarbeten om att skapa sense of urgency, förståelse för varför något ska ändras. Här är det ledarskapet, som ska motivera, inspirera och förändra stämningar. De åtta punkterna, som Kotter beskrev som framgångsfaktorer
i ett förändringsarbete, är att:
1. Skapa en nödvändig känsla för betydelsen av förändring – sense of
urgency.
2. Skapa ett starkt förändringsteam.
3. Utveckla en vision för förändringsarbetet.
4. Visionen kommuniceras och delas med alla.
5. Möjliggör initiativ och skapa handlingskraft.
6. Skapa delsegrar och belöna dem.
7. Utropa inte segern för tidigt – befäst framgångar och mana på.
8. Förankra förändringen i organisationens kultur.
De åtta punkterna sammanför både chefskap och ledarskap. Chefskap i form
av att skapa ett team, utveckla en vision, skapa delmål och belöna dem, befästa
framgångar och mana på samt även förankra förändringen i kulturen. Ledarskapet
uttrycks som att motivera betydelsen av förändringen, kommunicera visionen genom att skapa bilder, skapa handlingskraft men även här att förankra förändringen
i verksamhetens kultur. Punkterna kan också jämföras med Oaklands (2011)
TQM-modell och Darlings (1992) fyra faktorer och fyra ledarskapsstrategier men
även framgångsfaktorerna i DM.
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För att leda ett förändringsarbete, att arbeta med ständiga förbättringar, behövs
fokus på både de strukturella och de kulturella faktorerna (Lagrosen & Lagrosen,
2005; Zeng et al., 2015) De strukturella faktorerna omfattar system, struktur och
teknologi som inom TQM ibland kallas för hårda element. De kulturella faktorerna i form av organisationskultur och det mänskliga beteendet kallas ibland
för de mjuka elementen. Faktorerna är samtidigt de som är hinder vid förbättringsarbeten när det innebär dålig planering, brist på ledningsstöd, motstånd från
medarbetare och dåligt samarbete samt brist på träning/utbildning (Singh &
Singh, 2015). Utifrån begreppet kaizen förutsätts att en chef använder ett delaktigt
och synligt ledarskap för att visa vägen och skapa förutsättningar för att genomföra förbättringar (Imai, 1993; Sörqvist, 2015). Ett engagerat ledarskap förutsätter, utifrån kaizen, att en chef är ute i sin verksamhet för att främja och delta i
förbättringsarbeten.

2.6 Kommunikation
Från och med 2001 års utgåva av Bergman och Klefsjös bok lyfts kommunikation
in som en viktig del i ledarskapet. Kommunikation ska skapa delaktighet, förståelse och övertygelse. Kommunikation består av komplexa processer, där information överförs från en person/punkt till en annan person/punkt (Craig, 1999).
Kommunikation är oftast en tvåvägsprocess med ett utbyte av tankar, åsikter och
information oavsett om det sker muntligt eller skriftligt. Deltagarna har ofta någon slags överenskommelse om mål, orsak och form för kommunikationen. Kommunikationen är organisering och ledning av interna och externa kommunikationsprocesser, som sker mellan organisationen och dess intressenter (Larsson,
2008).
Kommunikation är ett brett forskningsområde och som ofta ses ur ett tvärvetenskapligt perspektiv (Craig, 1999; Fiske, 2011). Ett perspektiv är att se kommunikation, som överförandet av meddelanden och betydelser från en sändare till
en mottagare, den så kallade transmissionsmodellen. (Shannon, 2001). Ett annat
perspektiv ser kommunikation, som skapande och utbyte av mening mellan deltagare (Falkheimer & Heide, 2014). Inget av perspektiven framhålls som bättre
än det andra; dock ses det meningsskapande synsättet, som en utveckling av
forskningsområdet (Larsson, 2008).
I en så kallad transmissionssyn på kommunikation beskrivs överförandet av
ett budskap som en mer eller mindre linjär process där budskapet kodas och förpackas hos sändare (Craig, 1999; Shannon, 2001). Mottagaren tar emot budskapet, packar upp det och tanken är att mottagaren ska tolka budskapet i enlighet
med vad sändaren vill. Det förekommer dock brus, som stör budskapet, och som
försvårar mottagarens tolkningsmöjligheter. Tydlighet i kommunikationen eftersträvas vid delgivande av information.
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Det andra perspektivet betonar vikten av kommunikation, som en form av meningsskapande (Falkheimer & Heide, 2014). Komplexiteten i kommunikationen
blir tydligare och en viktig faktor att ta hänsyn till i ett ledarskap.

2.6.1 Meningsskapande kommunikation
Meningsskapande är i sig en process som är svår att kartlägga och identifiera då
fokus vid undersökningar ligger på vilka signaler människan upptäcker och finner
mening i. Den meningsskapande processen börjar med att bli medveten om det
som avviker från det normala. Det är genom berättelser som mänsklig erfarenhet
görs meningsfull, en slags kognitiv process. Berättelser kan ses som ett sätt att
skapa en förståelse för det som har hänt och göra sig en bild av det som kan
komma att hända. Den så kallade narrativa principen omfattar det människan tänker, uppfattar och gör moraliska val baserat på berättelserna runt omkring oss
(Johansson, 2012).
Ur ett meningsskapande perspektiv är strategisk kommunikation organiseringsprocesser som är avsedda att påverka organisationers intressenters meningsskapande processer (Weick, 1995). En sådan påverkan sker genom dialog,
där intressenternas meningsskapande påverkas av deras uppfattning om den rådande situationen och deras personliga verklighetsbild. Weick (1995) lade stor
vikt vid identitetsskapande, för-förståelsen och den sociala interaktionen i samband med att studera begreppet meningsskapande. Han frångick det enkelriktade,
transmissionsperspektivet och såg kommunikation som kunskapsförmedlare, där
berättelser kan ge medarbetarna kunskap, förståelse och mening om organisationen och sin egen roll i verksamheten mellan ledning och medarbetare.
Inom strategisk kommunikation, som överlappar forskningsområden som
marknadskommunikation och organisationskommunikation, lyfts betydelsen av
att arbeta ur ett helhetsperspektiv, utan skiljelinje mellan den interna och externa
kommunikationen fram (Falkheimer & Heide, 2014). Fokus hamnar ofta på chefens kommunikativa ledarskap och hens förmåga att förmedla organisationens
visioner och mål. Johansson et al. (2011) lyfte vikten av chefens kommunikativa
ledarskap som påverkar bland annat medarbetarnas tillfredsställelse med arbetet,
högre produktivitet, lägre sjukfrånvaro och högre grad av innovationsförmåga.
De lyfte också vikten av att även mellancheferna har en stor påverkan av verksamheten. Mellancheferna har ett ansvar i sin roll som förbindelselänk mellan
högre och lägre nivåer i organisationer och kan bidra till den positiva utvecklingen genom att involvera medarbetare i beslutsfattandet när det är möjligt.
Eftersom organisationer är svårdefinierade och kan ses som icke avgränsade
sociala system förutsätter organisationsprocesserna att människor kommunicerar
med varandra. Det är genom sådan kommunikation som organisationer kontinuerligt återskapas. Strategisk kommunikation i form av storytelling är ett sätt att
påverka och återskapa organisationen (Winkler & Etter, 2018).
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2.6.2 Storytelling
Grunden till storytelling kommer ifrån humaniora och historiefältet, inom den så
kallade narrativa forskningen (Mossberg & Nissen Johansen, 2010). Människan
är en berättare och vi lever utifrån berättelser, förstår och tar beslut utifrån berättelser samtidigt som vi är författare eller medförfattare till andras berättelser
genom det vi berättar, skriver eller upplever. Det här innebär att berättelserna
aldrig blir statiska utan vi omskapar eller förändrar berättelserna beroende på vem
som berättar och i vilken kontext de berättas i.
Den narrativa forskningen har över tid förändrats och berättelser har kommit
att användas i andra akademiska områden såsom företagsekonomi, politik, socialt
arbete, organisationsteori och medicin (Mossberg & Nissen Johansen, 2010). Förändringen har inneburit att storytellingbegreppet förändras och definieras olika
beroende på hur det används.
Storytelling inom marknadsföringen kom att bli allt populärare i Sverige under
2000-talet men startade på 1990-talet i USA (Mossberg & Nissen Johansen,
2010). Storytelling inom marknadsföring syftar till att stärka varumärket och att
öka försäljningen med hjälp av en historia. Berättelsen bygger på något som folk
vet, tror sig veta eller känner igen. Syftet med storyn är att förstärka och förhöja
upplevelsen. Idag är storytelling inom marknadsföringen en vedertagen taktik och
det finns flera olika typer.
Inom organisationsforskning har storytelling ofta setts som en metod för att
studera kulturen i en verksamhet och då har de storys, som florerar i verksamheten studerats (Boje, 2008). Storytelling har även använts i samband med organisationsförändringar med syftet att påverka organisationskulturen (Murgia &
Poggio, 2009).
Användningen av storytelling och berättelser i organisationer har visat sig vara
en framgångsfaktor. IKEA är ett sådant exempel men även ICA med sin ICAStig. Användningen av storytelling kan bli problematiskt om till exempel ett retoriskt sändarfokus (transmissionsmodellen) uppfattas som att en berättelse ger
en färdig lösning (Marshall & Adamic, 2010). Om storytelling används som ett
verktyg, exempelvis av marknadsförare eller av chefer, i syfte att vara ett strategiskt verktyg, kan det också uppstå problem. Om marknadsförare vill skapa en
berättelse om ett varumärke eller en organisation för att ge kunden en helhetsbild
eller ge dem förståelse för verksamhetens värderingar eller motsvarande i ett mer
lättillgängligt format kan problem uppstår om fokus endast ligger på sändarfokus
och transmissionsmodellen (Shannon, 2001). Medarbetarnas tolkning har en betydande roll i skapandet och reproducerandet av berättelsen i organisationen
(Spear & Roper, 2016).
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2.6.3 Corporate storytelling
Under början av 2000-talet började företag att använda sig av storytelling internt
i organisationen, så kallad corporate storytelling (Rehnberg, 2014). Syftet med
sådan storytelling var att utveckla, nå framgång och öka organisationens effektivitet. Inom corporate storytelling anses att de sanna berättelserna i organisationens kultur kan användas för att stärka organisationen, underlätta rekrytering och
utveckla värden kopplade till varor och tjänster.
Corporate storytelling används särskilt för att visa emotionella värden och
lyfta upp organisationens värderingar (Gill, 2011; Rehnberg, 2014). Det är svårt
att beskriva vad corporate storytelling är i praktiken, eftersom det finns olika uppfattningar om vad som ryms inom detta fält och fokus handlar mer om hur kommunikation sker om och i organisationen. Ett sätt att definiera corporate storytelling har gjorts av Gill (2011):
”Corporate storytelling is the process of developing a message that creates a
new point-of-view or reinforces an opinion or behaviour by using narration about
people, the organisation, the past, visions for the future, social bonding and work
itself” (Gill, 2011, s. 19).

Corporate storytelling handlar om en kommunikationsprocess som ska ge nya
perspektiv eller förstärka en åsikt, ett beteende genom att använda berättelser om
organisationen och dess medarbetare (Gill, 2011). I en alltmer komplex och
mångfacetterad arbetsmiljö har kommunikation blivit en viktig faktor för att
skapa relationer, som kan påverka resultatet för en organisation (Lauring & Klitmøller, 2017).
En organisations effektivitet beror på flera faktorer såsom struktur, kultur, anställda och ledning (Senior & Swailes, 2010). Storytelling är en faktor som har
visat sig påverka effektiviteten i arbetet (Auvinen, Lämsä, Sintonen, & Takala,
2013). Genom berättelser ger chefen kraft till organisationen, som tillåts växa och
utvecklas genom berättelserna. Anställda måste först lita på en chef innan de tror
på chefen, och beroende på hur chefer kommunicerar kan det påverka förtroendet.
Volker, Phillips och Anderson (2011) uppgav tre användningsområden för
storytelling i en organisation:
1. påverka motivationen,
2. utbilda, och
3. befästa kulturen.
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Denning (2011) diskuterade hur en chef bör berätta och använda sig av storytelling i och om organisationen. Berättelserna förmedlar betydelser och värde i
organisationen, men kan också humanisera organisationen (Spear, & Roper,
2016). Informationen i en organisation är symboliskt och känslomässigt torftig,
men berättelser visar på den rådande kulturen och kommunicerar det moraliska i
organisationen (Gabriel, 2000). Berättelser i organisationer ger instruktioner och
visar både på förväntade beteenden för nyanställda och förstärker den befintliga
kulturen. Den typ av berättelser som berättas i organisationer, kan därför visa på
normer, regler och gränser (Mládková, 2013).
De tre användningsområdena, som Volker et al. (2011) beskrev, kan jämföras
med tre viktiga funktioner i berättelser inom organisationer, som Gabriel (2000)
lyfte upp:
1. meningsskapande och överföring av kunskap mellan organisations deltagare.
2. skapande av delaktighet.
3. social kontroll (Gabriel, 2000, s. 89).
Meningsskapande och överföring av kunskap kan relateras till användningsområdet att utbilda. Skapande av delaktighet kan kopplas samman med att påverka motivationen. Funktionen social kontroll kan vara ett sätt att befästa kulturen.
Berättelser kan även användas i ett bredare perspektiv, från ett skämt om chefen, en anställd eller en situation till frågor om diskriminering eller oro för orättvisa eller rättvisa mellan individer och grupper inom organisationen (Gabriel,
2000). Berättelser kan också fungera som ett övertygande kommunikationsverktyg med personliga, professionella och företagsperspektiv (Mládková, 2013).
Berättelser och storytelling kan hjälpa individer och grupper att förstå vad som
har hänt och hur de kan gå vidare (Yang, 2013). Även om berättaren inte berättar
historien till slut kommer andra människor att fortsätta historien och berätta sina
versioner av historien som de har hört eller upplevt (Beamish & Beamish, 2015).
Både berättelser och ledarskap har en inverkan på de anställda, men berättelser
kan vara för evigt, även om chefer kommer och går (Parry & Hansen, 2007).
Berättelser kan därför vara ett instrument för förtryck och påstående men även
vara ett instrument för inspiration och agerande. Parry och Hansen (2007) gav
fem råd till personer i ledande positioner om hur berättelser kan användas:
1. Var medveten om vilka typer av berättelser som cirkulerar inom organisationen.
2. Negativa berättelser kan ändras till positiva.
3. Individens beteende och agerande kan bli en historia, berättad och återberättad av anställda eller andra personer.
4. Bygg berättelser i individernas sammanhang och berättelser som representerar organisationen eller den kollektiva identiteten.
5. Använd den personliga ledarrollen och tro på berättelsen
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När chefer använder storytelling i sitt ledarskap kan en mångfacetterad idé
meddelas med hjälp av andra perspektiv och bli tydlig (Salicru, 2018). Chefer
måste lära sig att använda sina egna berättelser och vara medveten om hur de
kommunicerar till sina anställda och de måste vara medvetna om vilken inverkan
berättelsernas kan ha på individer och grupper (Auvinen et al., 2013). Berättelser
kan hjälpa de anställda att skapa bilder av en grupps historia och vad gruppen ska
göra (Pham, Pallares-Venegas, & Teich, 2012). Berättelser spelar en viktig roll
för att skapa organisatoriska engagemang och förståelse i sociala situationer
(Mládková, 2013; Yang, 2013).
Berättelser skulle kunna användas på ett effektivt sätt när chefer vill förändra
organisationskulturen och att utveckla eller coacha individer eller grupper (Gabriel, 2000). Emotionella, politiska och symboliska perspektiv i en organisation
kan synliggöras. Berättelser kan ändra en kultur eftersom berättelser skapar ett
sammanhang visar på framgång och misslyckande samt hjälper människor att reflektera, lära och influeras (Spear & Roper, 2016). van Dijk (2011) menade att
om en förändring ska ske av hur människor tänker, är en utgångspunkt hur människor kommunicerar, hur de pratar.
Storytelling i ledarskapet kan stärka relationer, öka öppenheten och främja
samarbete, men även enskilda individer kan använda ett sådant ledarskap för att
utveckla organisationen (Gill, 2011). Sims (2010) menade att ledarskap är en aktivitet och behöver innovativa och förbättrade metaforer vilket kan innebära
storytelling. Chefer kan använda berättelser till att förmedla sin makt och visa
förtroende, men även för att stärka kreativiteten i organisationsförändring (Auvinen et al., 2013).
En ledare kan använda berättelser och storytelling i organisationen för att motivera och att få människor att samarbeta mer effektivt (Denning, 2011). Det är
viktigt att veta vilka berättelser som används och hur de bör användas. Goffman
(2014) intresserade sig för berättelser som ett medel att framställa sig själv i det
sociala samspelet, i en slags teaterföreställning. Individerna spelar olika roller,
som de försöker göra så trovärdiga som möjligt. Det han kallar för det uppträdande jaget är ett sätt för individen att med kommunikation i form av kläder,
kroppsspråk och berättelser skapa ett visst intryck. Medspelarna upprätthåller sin
egen och varandras självbilder, de så kallade sociala ansiktena. I samspelet uppstår en moralisk karriär, som anpassas till omgivningens värderingar.
Goffman (2014) lyfte två olika sorters berättelser som användes: framgångsberättelsen och den tragiska berättelsen. Framgångsberättelsen handlar om positiva, personliga egenskaper som har hjälpt berättaren att gå från det förflutna till
en framgångsrik framtid. Den tragiska berättelsen däremot belyser hur personen
har mer eller mindre har blivit ett offer för olyckliga omständigheter. Oavsett typ
av berättelser är de en form av fiktion, en berättelse, som är något pålitligare än
fantasi och något tunnare än fakta.
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Utifrån Goffmans (2014) perspektiv är berättandet inte bara en berättelse, som
berättas, utan det är även en presentation av berättaren och om berättaren själv
ingår i berättelsen blir det en slags självbild som visas. Den här självbilden kan
kopplas till det som brukar kallas för narrativ identitet eller social roll. Människans förståelse av sig själv skapas och görs i form av berättelser och den sociala
identiteten konstrueras genom berättelser. Det är genom berättandet som makt
och social kontroll produceras och reproduceras. Vi och dem-framställningar kan
skapas men det är med berättelsers hjälp som maktordningar kan utmanas och
nya eller alternativa berättelser kan skapas.

2.7 Teoretiska utgångspunkter
Avhandlingen utgår från två principer från hörnstensmodellen: skapa förutsättningar för allas delaktighet och utveckla ett engagerat ledarskap. Hur begreppen
vuxit fram har presenterats i forskningsöversikten ovan och de definitioner av
begreppen, som används i avhandlingen har redovisats i avsnitt 1.7. De valda
utgångspunkterna återfinns i olika kvalitetsfilosofier/-teorier/-modeller. Fördjupning har gjorts avseende begreppet delaktighet i olika nivåer, utifrån mångfald
och olikheter, gruppdynamik, ledarskap och kommunikation.
Enligt kaizen ska delaktighet bedrivas på individ-, grupp- och ledningsnivå (se
2.2 – 2.4). Medarbetarskapsmodellens begrepp engagemang och ansvar kan
sättas samman med engagemang och ansvar på individnivån; samarbete med
grupp- och ledningsnivån. Hällstén och Tengblads (2006) modell kan utvecklas
enligt figur 14.

Figur 14: Utvecklad medarbetarskapsmodell efter Hällstén och Tengblad (2006) med
fokus på allas delaktighet och engagerat ledarskap.
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Samarbete omfattar acceptans av olikheter, tillit och kunskaper om hur en
grupp utvecklas samt vilka konsekvenser ett vi/de-tänkande skapar. I ett engagerat ledarskapet handlar det om att använda ett autentiskt ledarskap på individnivå,
ha en kunskap och förståelse för hur leda mångfald/olikheter. Pilarna beskriver
behov av kommunikation (se figur 14).
Tengblad (2010) utvecklade det så kallade medarbetarskapshjulet (se figur 15)
där begreppsparen förtroende-öppenhet, gemenskap-samarbete, engagemangmeningsfullhet och ansvarstagande-initiativförmåga samspelar i form av ett hjul.
Begreppsparen representerar nödvändiga komponenter i ett väl fungerande medarbetarskap. Komponenterna är beroende av varandra, hur en komponent hanteras bidrar till hur de andra uppfylls.

Figur 15: Medarbetarskapshjulet (Tengblad, 2010, s. 26).

De båda modellerna; utvecklad medarskapsmodell (se figur 14) och
medarbetarskapshjulet (se figur 15) kommer att användas som ett analysraster i
avhandlingen för att söka hur principen utveckla ett engagerat ledarskap kan
skapa förutsättningar för allas delaktighet.
Begreppsparen engagemang–meningsfullhet och ansvarstagande–initiativförmåga kan kopplas samman med delaktigheten på individnivå utifrån engagemang
och ansvar. Delaktighet på gruppnivå, samarbete, kan kopplas samman med begreppsparen förtroende–öppenhet och gemenskap–samarbete. Delaktighet på
ledningsnivån, allas delaktighet, kan kopplas med dialog–uppdrag–delaktighet i
visionsarbetet.
De olika begreppen kommer att användas för att analysera om och hur delaktighet i de olika nivåerna kan synliggöras och stärkas. Beroende på om och i så
fall hur begreppsparen visar sig i praktiken kan det öka kunskapen om hur en chef
med sitt ledarskap kan skapa förutsättningar för allas delaktighet.
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Avhandlingen strävar också efter att finna lämpliga arbetssätt och verktyg som
är anpassade till principerna skapa förutsättningar för allas delaktighet och utveckla ett engagerat ledarskap för att chefen i sitt ledarskap ska kunna skapa
förutsättningar för allas delaktighet i en organisations kvalitetsarbete. Baserat på
avhandlingens definitioner av principerna (se avsnitt 1.7) kommer de olika nivåerna i den utvecklade medarbetskapsmodellen att användas som ett raster för att
studera chefens ledarskap för att skapa förutsättningarna. Den omarbetade modellen är mer komplex till sin form i och med att kommunikationen påverkar olika
delar. Det kan finnas goda förutsättningar för delaktighet på en nivå men inte på
en annan beroende på kommunikationen men även på individernas och gruppens
förmåga att ta ansvar och samarbeta.
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3 Metoder och metodologiska överväganden

I det här kapitlet kommer valda forskningsmetoder att redovisas. Därefter beskrivs hur data har samlats in och analyserats. Etiska överväganden och rollen som
forskare redovisas. Kapitlet avslutas med en redogörelse för validiteten och reliabiliteten för avhandlingens resultat.

3.1 Val av forskningsmetoder
Det så kallade filosofiska förhållningssättet, som påverkar valet av forskningsmetoden i en studie, bildas av övertygelsen och tidigare forskningsresultat (Antwi
& Hamza, 2015). Som människa har jag en tro på att människor vill göra gott och
det kan göra att mitt sätt att ta mig an forskningsfrågor påverkas. Jag vill undervisa och skapa ett lärande hos människor så de kan se sitt beteende och hur de
kan utvecklas. Att vara utbildare i ledarskap, mångfald och kvalitet har gjort att
jag blivit uppmärksam på styrkor och brister inom de här områdena.
Socialkonstruktionismen är något som har legat och ligger mig varmt om hjärtat vilket gör att frågor i den här avhandlingen till viss del påverkats av den riktningen. Socialkonstruktionismen är en del av socialkonstruktivismen och fokuserar på individers upplevelser av verkligheten (Taylor, 2018). Verkligheten skapas
och förstås av människor och i processerna, de sociala interaktionerna mellan
människor, ses tolkas och omförhandlas genom språket och kommunikationen.
Det är viktigt att kunna sätta forskningen i ett objektivt ljus där forskare behöver bemöda sig om att kritiskt förhålla sig såväl till sina egna fördomar som andras. Mina åsikter, tankar och kunskaper utmanades i samband med de olika metodkurser jag tog vid Walden Univeristy, USA. Fyra olika metodkurser genomgicks. I den första, en allmän metodkurs fick jag problematisera mitt då aktuella
forskningsproblem ur både kvantitativa, kvalitativa och mixade forskningsmetoder. Att tvingas lyfta samma problem ur olika vinklingar gjorde att nya tankar och kunskaper utvecklades.
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I en annan metodkurs fick jag utveckla min förmåga och mina kunskaper att
undersöka relationer mellan variabler och testa olika hypoteser i relation till teorier för att statistiskt säkerställa signifikanser av olika slag. En sådan utgångspunkt svarar inte på varför saker händer eller inträffar (Ridder, 2017). Ett sådant
förhållningssätt skulle på ett sätt vara tvärtemot socialkonstruktivismens sätt att
se på världen. De olika kurserna har varit en styrka då jag har lärt mig olika metoder vilka jag har använt i min datainsamling.
De två andra metodkurserna jag tog vid Walden University var inom kvalitativa metoder där en kurs fokuserade helt på fallstudier. Den kursen har varit till
stort stöd när jag under ett helt år genomförde en fallstudie (se Studie VI: Att leda
delaktighet i praktiken). Kvalitativ forskning utforskar eller förstår sociala eller
mänskliga problem relaterade till individer eller grupper (Yilmaz, 2013). Data
analyseras genom att tolka deltagarnas situationer. En forskare försöker förstå
världen och med hjälp av deltagarnas erfarenheter är en socialkonstruktivistisk
världsbild tillämplig (Taylor, 2018). Det nära samarbetet mellan forskare och deltagare behövs för att kunna öppna upp för deltagarnas berättelser (Berger, 2015).
Här finner jag kopplingar till socialkonstruktivismen.
Då jag har använt mig av både kvantitativa och kvalitativa metoder faller det
inom ramen för den så kallade mixade metoden, som har tre huvudkaraktäristiska
drag, som skiljer tillvägagångssättet från andra metoder:
- Avhandlingen omfattar både kvalitativa metoder (fenomenologisk och fallstudier) och kvantitativa metoder (enkäter) i de sex genomförda studierna.
- Ett tydligt fokus på länken mellan tillvägagångssätten; en slags triangulering
(Denscombe, 2016). I avsnittet Validitet (se 3.4.2) redogörs för hur jag metodologiskt har använt olika sätt.
- Betoning på praktiska metoder för att lösa forskningsproblem (pragmatism)
där kunskap bedöms hur bra den fungerar för att lösa problem, forskning ska
pröva vad som fungerar genom och att det som fungerar idag kanske inte är så i
framtiden (Denscombe, 2016).
Mitt beslut att använda mixad metod bygger på dess förmåga att ta sig an de
frågor och problem som har undersökts. Syftet med avhandlingen grundar sig på
verkliga problem som jag har undersökt i olika organisationer och kontexter. Det
pragmatiska förhållningssättet går inte helt emot socialkonstruktionismen vilket
kanske har gjort det lättare för mig att ta mig an det pragmatiska än det positivistiska.
Den mixade metoden kan kompensera för olika styrkor och svagheter i en kvalitativ eller kvantitativ metod (Antwi & Hamza, 2015). Analysen kan utvecklas
med en mixad metod där ett tillvägagångssätt i en metod kan hjälpa till med information till den andra metoden. Kombinationen kan användas som en strategi
för att välja deltagare, som ska ingå i studien för att sedan genomföras i en annan
och jämförande studie.
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De studier, som presenteras i avhandlingen har bedrivits under perioden 20102018. Fördelen med att bedriva forskning under en längre tid och att använda sig
av den mixade metoden är att tidigare studier har kunnat utveckla och bygga upp
kommande studier och att tidigare resultat kan jämföras med senare resultat.
Nackdelen med att sprida datainsamlingen är att jämförelsen mellan första och
sista insamlingen kan påverkas utifrån tidsfaktorn och de kontextuella villkoren.
I avhandlingen utgör resultaten från de första fem studierna en bakgrund till den
sjätte och sista studien varför jag anser att fördelarna överväger.
Resultat från studierna 1-V har legat som en förstudie under min forskarutbildning för att sedan mynna ut i huvudstudien, fallstudien i Organisation IM. Studierna I - V har förstärkt och fördjupat min kunskap under vägen vilket kan relateras
till en abduktiv ansats. I en abduktiv ansats rör sig forskaren mellan teori och
empiri vilket på ett sätt är en kombination av deduktiv och induktiv ansats (Patel
& Davidson, 2012). Jag har valt att presentera alla studierna även om det är den
sista, studie VI, som är avhandlingens huvudsakliga empiri och som grundar sig
på den kunskap jag har erhållit i övriga studier.

3.2 Datainsamling
Avhandlingen är resultatet av sex olika studier, som har genomförts under tiden
2010-2018. De första fem studierna lade grunden till frågeställningarna inför den
sjätte studien, huvudstudien. I tabell 8 presenteras samtliga studier utifrån deras
respektive syfte, val av design, insamlade data och hur studien har analyserats.
Efter tabellen kommer en mer utförlig beskrivning av de olika studierna (se avsnitt 3.2.1 – 3.2.6). Fyra av studierna finns i bilaga 1-4. I efterföljande kapitel
kommer de olika studierna att benämnas med studiens nummer och titel.
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Enkät

Conceptual - hur acceptans av mångfald kan stödja delaktighet med stöd av diversity
paper
management

Litteraturstudie

Fallstudie

III
(se
bilaga 3)

IV
(se
bilaga 4)

V

VI

- chefens ledarskap för att skapa förutsättningar för delaktighet
- hur kan acceptans av mångfald stödja delaktighet

- vad som mäts, och varför i mångfald
- hur definieras mångfald

200 deltagare

Fenomeno- - individuella tolkningar, attityder och känslor kring fenomenet mångfald
logisk
och hur leda mångfald i arbetslivet

II
(se
bilaga 2)

- hur förstå och lära elever med olika bakgrunder

- begreppstolkning och erfarenhet av orden stereotyp och mångfald
82 deltagare
- hur kan jag använda kunskapen om stereotyper för att främja mångfald och
inkludering

Enkät och
intervjuer

I
(se
bilaga 1)

Kvantitativ
data

Syfte

Design

Studie

Tabell 8:
Sammanfattning av avhandlingens undersökningar, datainsamling och analys

Intervjuer, observationer, dokumentstudier, sociala
media, SPGR

40 artiklar

Litteratur

6 intervjuer

10 intervjuer

Kvalitativ
data

2015-2016
2018

2015

2013

2009-2012

2011

2010

Innehållsanalys och
mönstermatchning

Innehållsanalys

Innehålls- och
textanalys

Deskriptiv
analys

Innehållsanalys

Deskriptiv
och
innehållsanalys

Datainsamlings- Dataanalysperiod
metod

3.2.1 Studie I: Stereotyper eller mångfald?
Syftet med Studie I var att studera eventuell koppling mellan begreppen stereotyp
och mångfald, hur vi stereotypiserar och hur det påverkar arbetet med mångfald
och inkludering. En enkät baserad på frågor av Loden och Rosener (1991) om
primära och sekundära dimensioner av mångfald genomfördes. Den primära dimensionen omfattar attribut, som är svåra att förändra och påverka såsom ålder,
kön, etnicitet, fysisk förmåga och sexuell läggning. Den sekundära dimensionen
har attribut som är lättare att förändra beroende på individens val och erfarenheter
i livet såsom utbildning, utseende, religion/tro, yrke, boendesituation, civilstånd,
inkomst, nationalitet, språk och kommunikativa förmågor.
För att få data från en större mängd respondenter valdes en enkät med 23 frågor. De första 14 frågorna var att markera ord. Fråga 15 var att beskriva vilka
faktorer/stereotyper respondenterna ansågs vara de starkaste. Efterföljande fyra
frågor skulle beskriva hur respondenterna tyckte att de använde stereotyper eller
inte. Vid de här frågorna fanns det möjlighet att skriva egna kommentarer. Frågeformuläret avslutades med fyra öppna frågor där deltagarna ombads uttrycka sina
tankar om hur de kunde använda stereotyper för att främja mångfald. Enkäten
använde en Likertskala från 1 till 6 där frågorna baserades på faktorer från Loden
och Roseners (1991) studie.
Innan frågeformuläret skickades till respondenterna gjordes en pilotstudie med
12 deltagare för att kontrollera frågorna men deras resultat ingår inte i det slutgiltiga resultatet. Två frågor ändrades från det ursprungliga frågeformuläret och sedan skickades det ut till 160 personer. De valda deltagarna hade studerat en eller
flera kurser i ledarskap vid Högskolan på Gotland. 82 svar kom in vilket gav en
svarsfrekvens på 51%. Av dessa hade 31% av de svarande någon form av chefsbefattning. Eftersom svarsfrekvensen var under 60% genomfördes en uppföljningsstudie. 10 personer valdes slumpmässigt ut och de intervjuades via telefon
eller Skype.
Analysen av frågeformulärets och intervjuernas resultat gjordes i två steg. Det
första steget innehöll en beskrivande analys om begrepp och erfarenheter av orden stereotyp och mångfald. Under analysen söktes efter ord, som oftare betraktades som stereotypa än andra och hur användningen och arbetet med mångfald
skulle kunna förändra tillvägagångssättet för att möta en individ. Det andra steget
omfattade en innehållsanalys för att förstå hur kunskap om stereotyper kan främja
mångfald.
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Slutsatser från studien:
x Stereotyper ses som negativt och mångfald som positivt trots att de
baserar sig på samma attribut.
x Religion/tro, etnicitet och sexuell läggning uppfattas som attribut, som
andra personer stereotypiserar från men individen själv tror att ålder,
yrke och utseende är individens egna stereotypiseringsgrunder.
x Det är viktigt att bli medveten, vara öppen och att arbeta med sina egna
värderingar.
Studien presenterades på 10th International Conference on Diversity in Organizations, Communities and Nations, 2010 July 19-21, Belfast, Northern Ireland.
Publicerad: Norberg, M., & Isaksson, I. (2010). How Could Stereotypes Promote
Diversity. The International Journal of Diversity in Organizations, Communities
and Nations, 10(2), 89-103, doi:10.18848/1447-9532/CGP/v10i02/39829 (se
bilaga 1).

3.2.2 Studie II: Att leda mångfald
I den andra studien valdes en fenomenologisk ansats för att kunna studera ett
fenomen på djupet. I den aktuella studien djupintervjuade sex olika chefer för att
få deras kunskaper och erfarenheter avseende att arbeta, inkludera och bemöta
mångfald på en arbetsplats. Sex chefer, tre kvinnor och tre män valdes ut. Tre
intervjuer genomfördes på Skype, två personliga möten och en via telefon.
Två huvudfrågor ställdes: Vilka är dina erfarenheter när det gäller att leda
mångfald? och Vilka sammanhang eller situationer har inspirerad eller påverkat
dina erfarenheter av att leda mångfald? Uppföljningsfrågor baserades på
Larkeys (1996) frågeformulär om mångfald bland de anställda. En innehållsanalys gjordes utifrån uppfattade styrkor och svagheter av mångfald samt respondenternas likheter och skillnader i deras uppfattning om mångfald.
Deltagarna i studien var tidigare studenter eller kollegor till forskaren vilket
kan ha påverkat resultatet. Urvalet baserades på att deltagarna behövde ha en förståelse för och erfarenhet av att leda mångfald bland de anställda. Cheferna representerade olika organisationer: två privata, två statliga och två NGO:s.
Slutsatser från studien:
x Mångfald breddar perspektiv och expanderar möjligheter där intersektionalitet kan vara ett sätt öppna upp för det.
x God kommunikationsförmåga är viktigt för att hantera och bemöta
mångfald. Även förmågan att ta hänsyn till språkbarriärer, respektera
enskildas åsikter, lyssna och våga förändra perspektiv var viktiga.
x Som chef är det viktigt att vara ett föredöme, framförallt vad avser förmågan att lyssna och att arbeta med sin egen självkännedom, att bli
medveten om sitt beteende.
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Studien presenterades vid 11th International Conference on Diversity in Organizations, Communities and Nations, 2011 June 20-22, Cape Town, South Africa (se bilaga 2).

3.2.3 Studie III: Förståelse av mångfald
Syftet med Studie III var att undersöka hur lärarstudenter i olika länder uppfattar
sin kunskap om och förmåga att undervisa en mångfald bland elever. En enkät
bestående av 30 frågor om mångfald sändes ut till en grupp lärarstudenter i
Sverige, Sydafrika och USA. Frågorna hade fyra svarsalternativ; från stämmer
helt, till stämmer inte alls. De olika frågorna analyserades dels genom att sammanställa medelvärde på respektive lands svar på de olika frågorna, som redovisades i tabellform och genom beskrivande analys i tre huvudsakliga områden omfattande 10 frågor vardera med sammanfattande:
1. Mångfald och jag som individ
2. Mångfald och samhället.
3. Mångfald och skolan.
I Sydafrika genomfördes undersökningen en gång, 2012. I Sverige genomfördes undersökningen två gånger 2012, före och efter genomförd lärarpraktik. I
USA genomfördes studien i två olika grupper av studenter under åren 2009-2011,
två gånger, före och efter genomförd lärarpraktik.
Studien har genomförts tillsammans med professor Anita Dutrow, USA och
doktor Mabatho Sedibe, Sydafrika. Jag presenterade en del av studien vid ENSEC
Conference, 2011 June 29 – July 3, Manchester, United Kingdom och hela studien tillsammans med Sedibe vid den 14th International Conference on Diversity
in Organizations, Communities and Nations, 2015 July 15-17, Hong Kong, SAR
of China.
Slutsatser från studien:
x Lärarstudenterna i Sverige ser mångfalden i samhället och i skolan som
viktigt men verkar själva ha få vänner med annan etnisk bakgrund.
x Flertalet anser att det är viktigt att lära sig fler språk.
x Upplevelse av att arbeta mer med relationer än uppgiften stressade de
svenska lärarstudenterna; de ville hellre fokusera på inlärning istället
för att inkludera eleverna i kunskapsinlärningen och olikheterna i
klassrummet skapade en stress.
Studien publicerad som Dutrow, A., Norberg, M., & Sedibe, M. (2014).
Exploring the University Student Teachers Perception of their knowledge and
Ability to Teach a Diverse Population of Learners: A Comparative Study between
South Africa, Sweden and United States American College, Mediterranean Journal of Social Science, 5(20) (se bilaga 3).
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3.2.4 Studie IV: En diskussion kring delaktighet, mångfald och
diversity management
Studie IV är ett konceptuellt paper. Ett konceptuellt paper fokuserar på en specifik idé där forskaren vill framföra eller öppna upp, förnya synpunkter, tankar
kring ett specifikt forskningsproblem (Gilson & Goldberg, 2015). I den här studien analyserades befintliga begrepp, teorier och modeller och nya relationer mellan dem har föreslagits.
I studien definierades begreppen delaktighet, mångfald och diversity management i relation till varandra. Tidigare studier har fokuserat på begreppen i sig
själv eller i samband till en empirisk studie. I den här studien undersöktes hur
begreppen relaterade till varandra och om och i så fall hur diversity management,
som ledarstil kan öka acceptansen av mångfald och för att möjliggöra delaktighet
inom organisationer.
Slutsatser från studien:
- Delaktighet kan öka om acceptansen av mångfalden ökar.
- Engagerat ledarskap (delaktighet från ledningen) kan öka acceptansen av individer, utveckla en grupp till ett team och när en mångfaldig arbetsstyrka accepterar varandras olikheter kan alla bli delaktiga.
- Att låta alla vara delaktiga kräver individuell mognad, förtroende och
acceptans av individuella skillnader.
Studien presenterades vid 17th QMOD Conference, International conference
quality and service sciences, 2014 September 3-5, Prague, Czech Republic (se
bilaga 4).

3.2.5 Studie V: Att mäta mångfald
Den femte studien i avhandlingen är en litteraturstudie. Under min forskningstid
har jag mött flera olika definitioner av mångfald, olika tolkningar och frågor uppstod; vad mäts i mångfaldsstudier, varför och för vem. I den här litteraturstudien
valdes 40 olika artiklar ut genom att använda sökorden mätning och mångfald.
Databaserna Emerald, JSTOR och PsycArticles användes. De två nyckelorden
skulle finnas i rubriken eller i sammanfattningen och endast artiklar publicerade
mellan åren 2009-2014 valdes ut.
Emerald fick 4978 träffar men bara 7 av de första 200 uppfyllde kraven.
JSTOR fick 666 träffar, men bara 1 av de första 200 uppfyllde kraven och
PsycArticles fick 1 träff, vilken uppfyllde kraven. Sökning på svenska websidor
gav 2 teoretiska artiklar och flera praktiska (konsult-) artiklar och 7 valdes ut
relaterat till hur mätning av mångfalden i olika organisationer sker. För att få
ytterligare information användes Google Scholar där samma sökord används men
inkluderade även sökordet organisation. Till slut hade jag 40 artiklar, vilka analyserades genom att söka efter följande:
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- Vilken definition av mångfald har använts?
- Vilken kategorisering av mångfald har använts?
- Hur har mångfald mätts?
- Varför studera mångfald?
Problemet verkar vara att det inte finns någon tydlig undersökning om varför
och hur mångfald mäts eller vilka typer av mätningar som används när mångfald
studeras? Syftet med studien var därför att undersöka vad som mäts, varför det
mäts och för vilket det mäts vid studier om mångfald inom organisationer, men
också hur mångfald definieras.
Organisationer vill gärna öka mångfalden bland medarbetarna eftersom forskningen har visat att det kan öka lönsamheten och effektiviteten. Nuvarande metoder för att mäta mångfald är ofta baserat på medelvärden kopplat till grupp/kategori, till exempel genom statistik över kön, ålder, födelseland, utbildning etc,
vilket blir problematiskt ur flera perspektiv. Istället för att problematisera användningen av exempelvis makt, relationer och roller i en grupp/organisation hamnar
fokus på en viss grupp eller kategori.
Det finns ingen klar definition av mångfald, vilket gör det svårt att jämföra
och diskutera olika resultat mellan organisationer och studier. Olika metoder kan
ge olika resultat, vilket kan innebära att diskriminering och ojämlikhet inte synliggörs på samma sätt. Det finns få artiklar som diskuterar och problematiserar
hur mätning av mångfald kan eller bör göras. De metoder som används tycks
mäta mångfald baserat på medelvärden, som i sig är ett osäkert instrument men
som också osynliggöra orsaken till eventuella problem.
Tre huvudsakliga kategorier noterades i studien:
- Etnicitet/ras är den mest använda kategorin för att undersöka
aspekten av minoritetsrepresentation.
- Genus/kön och särskilt kvinnors representation.
- Kulturella uttryck.
De tre åtföljs av en fjärde, mycket vanlig kategori, ålder. Tre andra kategorier
som ofta förekommer är och som alla mäts på olika sätt:
- separation diversity, som kännetecknas av olika attityder eller
åsikter
- disparity diversity: olikheter inom hierarkier, som uppträder i olika
situationer, till exempel makt, lön eller hälsofrågor.
- variety diversity: olikheter inom gruppen, till exempel etnicitet, ålder
och religion.
De svenska konsultartiklarna, som ingick i studien diskuterade om det går att
mäta mångfald och hur det ska mätas. Användningen av olika nyckeltal är ett sätt
men det blir lätt fokus på det som är enkelt att mäta såsom kön och ålder men
svårare att mäta sexuell läggning eller funktionshinder.
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Slutsatser från studien:
- Källan till problemet förblir ofta osynlig.
De flesta mätningarna baseras på resultatet av en given maktstruktur. Det verkliga problemet, de processer som skapar ojämlikhet, blir inte synliga. Genom att
mäta resultaten riskerar mätningarna att vara kontraproduktiva. Om problem i en
viss grupp/kategori återkommande redovisas och inte problematiseras riskerar det
att förstärka bilden att problemet finns i gruppen/kategorin.
- Medelvärdens oskarpa instrument skapar tveksamhet. Bland annat
finns det en risk att uppdelningen sker rutinmässigt istället för att
utgå från maktstrukturer och vilka intressegrupper, som är intressanta
i aktuellt fall. Konsekvenser av sådan rutinmässig indelning riskerar
att åtgärder också riskerar att riktas mot en viss identifierad grupp
snarare än till gruppen (oavsett grupptillhörighet) som upplever problem.
Studien presenterades som Measuring Diversity? To study Diversity Processes
with Different Measurements? på 14th International Conference on Diversity in
Organizations, Communities and Nations, 2015 July 15-17, Hong Kong, SAR of
China. Studien finns enbart som abstract och ett utkast till paper.

3.2.6 Studie VI: Att leda delaktighet i praktiken?
Studien, som är avhandlingens huvudstudie, är en fallstudie. När de kontextuella
förhållandena är relevanta för verksamheten eller gränserna inte är tydliga mellan
aktiviteten och kontexten är en fallstudie användbar (Yin, 2009). Fallstudiemetoden valdes för att kunna undersöka vilka olika attityder som är i omlopp i organisationen, i grupper och vilka historier och förhållningssätt som används. Valet
på fallstudien ligger särskilt på möjligheten att undersöka ett speciellt fenomen, i
det här fallet chefens ledarskap för att skapa förutsättningar för delaktighet.
Under perioden maj 2015-juni 2016 med uppföljande intervjuer hösten 2016
och 2018, genomfördes en fallstudie med syftet hur och om chefens kommunikation påverkade medvetandet och acceptansen av mångfald och hur delaktigheten bland de anställda eventuellt påverkades. Fallstudien bestod av en organisation, vilken kommer att kallas Organisation IM. Organisationen valdes ut då de
hade vunnit en kvalitetsutmärkelse omfattande faktorer såsom kundernas nöjdhet,
pris, sortiment, butiksmiljö, personal och inspiration. Organisationen valdes även
på grund av att verksamheten utåt tydligt deklarerade ett ställningstagande för
mångfald och att alla skulle få plats i organisationen. Första mötet med organisationen som helhet var under deras så kallad inspirationsdag där jag presenterades och fick introducera syftet med att jag skulle följa deras arbete. De valda
metoderna i fallstudien är observationer, intervjuer, gruppenkät och dokumentstudier.
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Under ett drygt år genomfördes både deltagande och icke-deltagande observationer. En deltagande observation handlar om att observatören deltar i verksamheten och samtidigt observerar det som sker (Denscombe, 2016). De deltagande observationerna har genomförts som medarbetare på golvet tillsammans
med medarbetare i organisationen där jag har utfört i stort sett samma sysslor som
de andra. De icke-deltagande observationer har genomförts i samband med att jag
har suttit i deras personalrum eller som observatör vid deras olika möten.
Samtliga sex personer i ledningsgruppen utom butikschef-special har intervjuats under 25 min upp till ca en och en halv timme. Varje intervju spelades in.
Intervjuer har även gjorts med VD:n vid ett flertal tillfällen under året. Dessutom
har informella samtal med alla i ledningsgruppen gjorts i anslutning till mina observationer.
Totalt 40 personer fick förfrågan att skriva ett brev till mig om organisationen
och hur det var att arbeta där. Tio svar kom in, huvudsakligen från män. Flera
kvinnor kom och berättade att de inte visste vad de skulle skriva och de undrade
vem som skulle läsa det de skrev. Vissa brev verkar arrangerade och skrivna utifrån det brevskrivaren trodde att VDn ville höra. Andra människor kom och ville
berätta istället om sina tankar.
Även andra intervjuer med anställda har genomförts under året. Intervjuerna
genomfördes med personer som jag uppfattade hade olika tankar om organisationen. Alla intervjuer har varit frivilliga. Vissa av intervjuerna har genomförts
på arbetsplatsen, andra utanför, på något av stadens caféer. Den vanligaste orsaken till att personer inte ville ha intervjuerna på arbetsplatsen var av rädsla; de
ville inte att någon, särskilt VDn eller någon i ledningsgruppen, skulle se att de
pratade med mig. Vissa av intervjuerna med medarbetarna har spelats in, vid
andra har endast anteckningar förts. Även tidigare anställda har intervjuats för att
få en förståelse för hur och varför de valde att sluta sina anställningar samt deras
tankar om organisationen.
Ledningsgruppen har även gjort en gruppenkät (SPGR) för att studera deras
inbördes roller i gruppen. SPGR står för Styrka Person-Grupp-Relation och bygger på spinnteorin där balans i gruppen är central (Sjøvold, 2008). SPGR innehåller fyra grundläggande gruppfunktioner; kontroll, omsorg, opposition och beroende (Sjøvold, 2007). Gruppdynamiken beror på balansen mellan dessa funktioner. SPGR mäter hur gruppen inkluderar alla i gruppen, hur mycket utrymme
olika individer tar/får och om det finns undergrupper. Gruppdynamiken kan sedan delas in i fyra olika mognadsgrader.
Varje gruppmedlem svarar på 25 frågor som sig själv och 25 frågor om respektive medlem i gruppen. Frågeformuläret är webbaserat och varje deltagare
ska markera om ett visst beteende aldrig, ibland, ofta eller alltid uppträder/uppfattas. Resultaten analyseras via en databas från SPGR. Resultatet presenteras sedan i ett fältdiagram där individerna förhåller sig till varandra i gruppen.
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Även dokument i form av policy- och organisationsdokument samt arbetsplatsens egen Facebook-sida (från 2009 till 2017) har studerats. VD har dessutom
producerat olika filmer för både externt och internt bruk vilka jag har fått ta del
av.
Allt material har sammanställts utifrån de olika datainsamlingsmetoderna.
Materialet har sedan används för att visa med praktiska exempel på hur det kan
ta sig uttryck i vardagen kopplat till de olika frågeställningarna i avhandlingen.
En grund i en fallstudie är att analysen ska komma fram till mönster, samband,
regelbundenheter eller likheter (Ridder, 2017). Målet med fallstudien är i första
hand att kunna göra vad Yin (2009) avsåg med analytisk generaliserbarhet; att
utveckla och generalisera teorier. Fallstudiens händelser och exempel kan visa
hur begrepp, teoretiska konstruktioner eller händelsekedja kan ta sig uttryck.

3.3 Analysmetoder
Avhandlingen bygger på sex olika studier, som har analyserats var för sig, vilket
är beskrivet i tabell 8. I sökandet efter ny kunskap enligt det övergripande syftet
har sedan en metaanalys genomförts för att kunna problematisera de olika resultaten. I analysarbetet har tre olika analystekniker använts för att tolka ord, hur
orden har kommunicerats och hur personer tolkar och identifierar sig med dem:
- samtalsanalys med sitt syfte att avslöja underliggande regler och strukturer i kommunikationen och att påvisa innebörder av ord,
- narrativ analys med syftet att försöka skilda konstruktionen av identiteter i de olika kontexterna och
- diskursanalys där makten framkommer genom språket och orden har en
underförstådd betydelse.
Under den avslutande analysfasen har jämförelser gjorts mellan de olika studierna för att dels söka efter likheter och skillnader, dels försöka se vad som inte
har framkommit i de olika studierna. Fråga för fråga har demonterats och remonterats för att med beskriva exempel, situationer och ord från insamlat data för att
sedan tolka med stöd av teorin. I kapitel 7 presenteras den sammanfattande analysen baserat på det övergripande syftet.

3.4 Rollen som forskare och etiska överväganden
Under avsnitt 3.1 Val av forskningsmetod beskrev jag mitt sätt att se på världen
och vad jag anser vara viktigt att påverka både hur jag väljer personer, vilka frågor
jag ställer, vad jag studerar och hur jag väljer att tolka svaren. Miyazaki och Taylor (2008) kopplade sådan inverkan till bias i forskarens roll, som påverkar hur
situationer är inramade, men även till bekräftelseförskjutningen, vi ser vad vi vill
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se. För att minimera bias-påverkan behöver jag vara medveten om den. Mitt normativa förhållningssätt har ibland försvårat min ingång i framförallt mitt sätt att
skriva. Jag skriver väldigt rakt på sak, vilket kan tolkas som att jag har en bestämd
uppfattning. Min tanke är dock inte att vara påstridig och visa att det finns bara
ett sätt. Att få fram detta i skrift har varit en utmaning för mig och här har mina
handledare hjälpt mig ur det normativa sättet att uttrycka mig.
Alla slags möten och interaktioner med andra individer har olika inverkan på
de inblandade personerna (Miyazaki & Taylor, 2008). Människor kategoriserar
individer i ett möte efter mindre än några sekunder (Krendl, Magoon, Hull, &
Heatherton, 2011), eller till och med före ett möte, beroende på bakgrundsinformation och influenser kring situationen (Binning & Sherman, 2011). En sådan kategorisering kan påverka deltagarna i en studie, men även forskaren vid datainsamlingen, så kallad representativitetsbias (Rehak, Adams, & Belanger, 2010).
Det kan alltid finnas något i individens beteende, kläder eller utseende, vilket kan
ha negativa eller positiva influenser vid möten mellan personer. Miyazaki och
Taylor (2008, s. 781) nämnde tre interaktionsföreteelser: psykologiska egenskaper, fysiska egenskaper och bakgrundsegenskaper.
Psykologiska egenskaper är relaterade till forskarens individuella personlighet
(Miyazaki & Taylor, 2008), men problemet kan vara att forskare ofta inte känner
till dessa biasegenskaper. I denna interaktionsbias kan faktorer som intresse, motivation och presentationsstil påverka deltagarnas svar. Jag kan alltså ha dessa
egenskaper samtidigt som data har samlats. Jag har försökt att reducera effekterna
genom att samla in data på olika sätt, möte med olika individer under olika tider.
De fysiska egenskaperna är enklare att identifiera än de psykologiska (Miyazaki & Taylor, 2008). Attribut, som är relaterade till fysiska egenskaper är till
exempel kön, utseende och ålder. Egenskaperna kan påverka forskaren när datainsamling görs. Även här är mina olika typer av studier försök att minska effekterna av sådan påverkan.
Den tredje egenskapen handlar om bakgrunden till studien, som belyser
attribut för kultur eller erfarenhetsfaktorer (Miyazaki & Taylor, 2008). Faktorer
inom bakgrundsegenskaper kan vara social klass, utbildning eller etnisk identifiering. Bakgrundsegenskaper kan påverka hur jag har valt exempelvis deltagare.
Även valet av forskningsfrågor och problemuppsättningen kan ha påverkats utifrån de här egenskaperna. Här upplever jag att jag kan ha haft störst påverkan
vilket å ena sidan är naturligt då jag väljer vilka jag vill ska delta. Jag har försökt
att tydligt redovisa hur dessa val har gjorts, vilket jag överlåter till läsaren att
bestämma påverkansgraden i deltagarnas svar.
Även val av syfte och frågeställningar har påverkats av mig. Som jag tidigare
beskrev är inte mitt forskningsproblem detsamma som när jag läste vid Walden
University. Jag ser det som en naturlig process att problem, syfte och frågor är
något som växer fram under vägen och speciellt under den tid då jag har gjort
olika studier under åtta år. Problem, syfte och frågeställningar har problematiserats under olika seminarier och handledningstillfällen vilket gör att jag har blivit
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utmanad och ifrågasatt längs vägen vilket jag ser som ett sätt att stärka arbetet.
Samtidigt är det helt omöjligt, vilket Merriam (2009), lyfte upp, att alla bias kopplade till mänskliga relationer och forskares deltagande i studier kan elimineras.
Forskaren måste dock identifiera och vara uppmärksam på sådana företeelser,
vilket jag har försökt redovisa här. En forskare behöver vara uppriktigt och transparent i sin forskning (Denscombe; 2016), vilket kan kopplas samman med etiska
överväganden.

3.4.1 Etiska överväganden
Utifrån Vetenskapsrådets (2012) forskningsetiska riktlinjer finns fyra övergripande etiska huvudkrav:
1. Informationskravet
2. Samtyckeskravet
3. Konfidentialitetskravet
4. Nyttjandekravet
Orsaken till de forskningsetiska riktlinjerna är att skydda deltagarna och
säkerställa att de kan vara ärliga och öppna i sina svar, så att resultatet ska bli så
rättvisande det går. Utifrån ett rättvisande resultat kan validiteten stärkas och generaliserbarheten öka. I de studier där jag har samlat in data från utomstående har
alla fått veta syftet med studien och allt deltagande har varit frivilligt. Jag har fått
anpassa intervjuer beroende på deltagarnas önskemål såsom att inte intervjua dem
på deras arbetsplats. Jag har anpassat datainsamlingen genom att låta deltagarna
svara på skype, via brev eller vid personligt möte. Självklart kan sådana anpassningar påverka resultatet men alternativen hade varit att de kanske inte deltagit.
Även om deltagare har sagt att det inte spelar någon roll om att vara anonym
eller inte har jag valt att anonymisera alla deltagare. Jag har även valt att anonymisera alla organisationer jag har med i de olika studierna med hänsyn till att
deltagare i organisationerna har haft olika önskemål om anonymitetskravet. Det
har i det här fallet varit enklare att anonymisera alla. Mitt agerande stärks av
Denscombes (2016) krav på att en forskare måste ha ett ärligt och respektfullt
förhållningssätt genom att garantera anonymitet till både individer och grupper
men även till organisationer.

3.4.2 Validitet och reliabilitet
För att stärka validiteten och reliabiliteten behöver jag som forskare ställa upp ett
antagande och undersöka om det finns ett problem eller inte. Mina antaganden
och utgångspunkter har jag definierat i kapitel 1. Mina antaganden kopplas sedan
till hur och varför jag väljer att samla in och tolkar data, för att sedan klargöra hur
min tolkning har genomförts.
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I avsnitt 3.1 Val av forskningsmetod redogjorde jag för de metoder jag har
valt. Jag har utgått från tidigare studier och sett kopplingar och utmaningar utifrån
dessa. Kopplingarna kan göras på olika sätt och inledningsvis fanns ingen grundtanke med att de olika studierna skulle sättas samman till en avhandling. Att inte
ha samma fokus i varje studie kan ha för- och nackdelar.
Fördelar med att inte från början ha klart alla delar är att det ger olika ingångar
i problemet som ska belysas. En annan fördel, som återspeglar sig i den här avhandlingen är att jag hela tiden fått nya input och kunnat fördjupa nästa studie
även om det kan upplevas som delvis parallella spår.
Nackdelar med att inte ha ett gemensamt syfte med de olika studierna är att de
kan spreta åt olika håll. Till exempel Studie III: Förståelse av mångfald kan till
en början upplevas som en studie som inte ingår i helheten eftersom det är en
jämförelse mellan olika individer i tre olika länder. I efterhand ser jag en styrka
med studie III då den ger ett annat perspektiv och bekräftar utmaningarna med
mångfald och hur det kan vara att leda en heterogen grupp. En annan nackdel kan
vara att jag som forskare kan ha en inställning till vad varje studie ska innehålla
att jag därigenom som forskare styr innehållet och kan missa olika dela
Valet att använda de fem studierna, som en förstudie har gett mig olika ingångar till min huvudstudie, fallstudien av Organisation IM. Jag hade kunnat
välja att enbart lägga ihop resultatet från varje studie och försökt dra slutsatser
men med den ingång som jag valt ger det mig snarare en styrka. Varje studie har
gett sina resultat och lett till nya frågor. Underlaget har sedan gett mig en grund
för att under en längre period studera och analysera hur studiernas resultat står
sig över tid och i en annan kontext. Resonemanget leder in på begreppen validitet
och reliabilitet. Validiteten avser att undersöka det jag säger att jag ska göra och
reliabiliteten att jag har undersökt på ett för studien lämpligt sätt.
Validitet kan vara intern, hur forskningsresultat matchar verkligheten, hur trovärdig studien är, eller extern validitet, som handlar om överförbarhet eller generalisering (Baškarada, 2014). Kvalitativ validitet handlar om att skapa vissa förfaranden genom att kontrollera att resultaten är korrekta (Yilmaz, 2013). Ett sådant sätt att betrakta validitet innebär att data och forskningsresultat inte talar för
sig själva, utan behöver tolkas på ett eller annat sätt, och att validitet aldrig kan
tas för givet (Merriam, 2009). Validitet är ett begrepp om hur sann studien med
dess resultat kan vara:
Trovärdigheten handlar om behovet av att resultatet och tolkningen av resultat
bedöms kopplat till forskningsändamålet, alltså syftet med studien (Berger,
2015). För att stärka trovärdigheten har jag reflekterat över min roll som forskare
och min påverkan. Att formulera dessa reflektioner gör det möjligt för läsaren att
förstå hur och varför olika tolkningar kan ha uppstått, och hur värderingar och
förväntningar påverkar eller kan påverka forskningsresultaten.
Triangulering är ett sätt att stärka validiteten. Det finns olika sätt att triangulera såsom att använda sig av olika datainsamlingsmetoder, olika informationskällor, olika studier, olika teorier för att analysera och bekräfta resultaten eller att
83

olika forskare studerar samma sak (Denscombe, 2016). Avhandlingen med sina
sex olika studier innehåller fyra av de fem trianguleringsmetoderna som
Denscombe har beskrivit: olika sätt att samla in data, olika informationskällor
och olika teorier har använts som utgångspunkt i analysen. Valet av datainsamlingsmetoder har i respektive studie anpassats till aktuellt problem och syfte.
Valet av att göra en fallstudie, som huvudstudie var dels för att få ytterligare en
datainsamlingsmetod till redan genomförda, dels att över tid kunna studera de
olika resultat och fenomen som framkom i studierna I - V.
Generalisering eller överförbarhet handlar om hur resultat i ett fall, en studie
kan överföras till ett annat fall (Bryman & Bell, 2015). För att stärka generaliserbarheten handlar det i aktuell avhandling om att beskriva metoden, hur jag har
gått tillväga, på vilka urvalsgrunder jag har valt att välja individer, grupper och
organisationer. I avhandlingen har olika ingångar för att komma fram till resultat
till syftets frågeställningar används vilket gör att olika studier med liknande resultat kan stärka överförbarheten.
Kvalitativ reliabilitet handlar om forskarens inställning, som bör vara konstant
och oberoende av andra forskare eller studier. Min roll och eventuella påverkan
har beskrivits djupare i 3.4 Rollen som forskare. Det går aldrig att garantera total
objektivitet eftersom det är jag som väljer frågor och vilka svar jag tar med.
Reliabilitet handlar om att resultaten bör bli de samma när studien genomförs
av andra (Yilmaz, 2013). Även om de olika studierna i avhandlingen är genomförda under en åtta-års period ska det vara möjligt att kunna upprepa studierna
med liknande resultat. Jag har i det här kapitlet beskrivit mina olika tillvägagångssätt.
Reliabiliteten är emellertid komplicerad eftersom kvalitativa studier och kvalitativa datainsamlingsmetoder omfattar insamling av resultat från individer,
vilka beteenden inte är statiska (Yilmaz, 2013). Det har varit viktigt att inte se
enskilda individer utan deras svar och beteenden i relation till kontexten i den här
avhandlingen. Fokus har inte varit att se vad enskilda personer gör i enskilda situationer utan att sätta in dem i det kontextuella villkoret de befinner sig i.
Ett antagande i reliabilitet är att det finns en enda verklighet, och om forskare
replikerar studien, bör resultaten vara desamma som den första studien (Yilmaz,
2013). Enligt socialkonstruktivismen finns inte en sanning, utan flera. Även med
ett pragmatiskt perspektiv finns det inte en sanning men där överlåts tolkningen
åt läsaren. Merriam (2009) menade att reliabiliteten, eller pålitlighet, snarare
handlar om huruvida resultaten är förenliga med de insamlade uppgifterna.
I avhandlingen har arbete med att stärka reliabiliteten bedrivits genom att beskriva vad, hur och när data har samlats in, hur data har bearbetats och använts.
Pilotstudier där så var möjligt har använts för att vara säker på att rätt data har
samlats in på rätt sätt. Insamling av data över tid och med olika metoder har varit
ett sätt att stärka pålitligheten. Det handlar mer om trovärdighet utifrån min redovisning av vad, hur, när och med vilket syfte mina olika studier har genomförts
vilket kan göras genom att vara öppen med mitt tillvägagångssätt.
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4 Resultat från studie VI: Att leda delaktighet i
praktiken. En fallstudie om Organisation IM

Beslutet att göra en fallstudie i en organisation var för att kunna fördjupa Studie
I - V’s resultat. Val av organisation, Organisation IM, gjordes i början av 2015
då de tilldelades ett kvalitetspris utifrån kundnöjdhet. Organisation IM ingår i en
koncern som utåt deklarerar att mångfald och inkludering är viktigt var också en
urvalsfaktor. Att Organisation IM under tiden jag befann mig i organisationen
dessutom beslutade att införa ett Lean-inspirerat arbetssätt blev en extra dimension i min studie avseende delaktighet och ledarskap utifrån förbättringsperspektiv.
Resultatet från fallstudien baserar sig på intervjuer, deltagande observationer,
gruppenkät och samtal med VDn och de anställda under arbete och raster samt
från dokumentstudier under perioden maj 2015 till juni 2016 (se avsnitt 3.2.6).
Uppföljande samtal med medarbetare har gjorts under hösten 2016 och våren
2018. Resultaten presenteras i en narrativ form, i ett slags allvetande berättarperspektiv. I ett sådant perspektiv berättar jag historien baserat på vad jag uppfattat
att de studerade personerna gör och säger. Jag använder medarbetare när alla
(exklusive VDn) i Organisationen IM avses, ledningsgrupp (exklusive VDn) och
de anställda för de som inte ingår i ledningsgruppen.
Organisationen finns i en medelstor kommun i mellersta Sverige. Det bor ungefär lika många kvinnor som män i kommunen och av de som är utlandsfödda
är också ungefär lika många kvinnor som män (SCB, 2018). Däremot är antalet
utlandsfödda drygt hälften jämfört med rikssnitt och hamnar på ca 7.5% av det
totala antalet kommuninvånarna. Arbetslösheten låg under åren 2015/16 under
rikssnitt (7.7%) och visar en tendens på att sjunka ytterligare medan rikssnittet
ligger kvar (Regionfakta, 2019; SCB, 2018). Avseende förvärvsarbete i aktuell
bransch låg kvinnorna strax över rikssnitt (44.9%) med sina 46.5% i aktuell kommun 2017 (Regionfakta, 2019).
Resultatkapitlet är indelat i fyra olika delar:
- Beskrivning av Organisation IM.
- Styrning och ledning ur VDns och ledningsgruppens perspektiv.
- Kommunikationskanaler.
- Medarbetarnas syn på verksamheten.
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4.1 Beskrivning av Organisation IM
Det var en solig dag i maj, 2015, som jag träffade VDn första gången. Hen var
angelägen om att berätta om verksamheten och stoltheten lyste igenom då hen
visade var organisationen hade varit och nu blivit. Några veckor tidigare hade
organisationen belönats med första pris i sin kategori i Sverige. Tävlingen bygger
på kundnöjdhet och är en årlig utmärkelse, som röstats fram av kunderna. De
nominerade är butikerna som har förbättrat sig mest under året och tillhör toppen.
VDn visade mig filmen ”Det vinnande teamet”, som presenterade hur butiken
och medarbetarna hade gjort resan till toppen.
Organisationen öppnade i maj 2007 och har idag verksamhet som består av ca
6 000 m² stor butiksyta. Organisationen tillhör en större koncern men VDn äger
sin egen verksamhet och drivs som ett aktiebolag. VDn har ansvar att rapportera
uppåt i koncernen och behöver förhålla sig till vissa av koncernens utbud och
policys. VDn behöver inkludera ett antal av koncernens varuutbud men kan till
viss del köpa in det som efterfrågas av kunder. Omsättningen ligger runt 350-400
miljoner kronor (se figur 16).

Figur 16: Organisation IMs omsättning 2010-2017. Vänster stapel visar nettoomsättning och den högra visar resultat efter finansnetto (ligger runt 12 miljoner kronor).

Åren 2015 och 2016 bestod organisationen av fem avdelningar. Det har inte
presenterats någon organisationsskiss, ej heller diskuterats, varför mitt sätt att beskriva organisationens struktur utgår från min förståelse (se figur 17). Under 2015
(2016) var 135 (130) personer anställda i organisationer varav 66% (64%) kvinnor. Antalet anställda varierar beroende på säsong men har de senaste åren legat
runt 130 personer.
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Figur 17: Organisationskiss över verksamheten 2015/16 framtagen av författaren.

Ledningsgruppen bestod till en början av 15 personer men efter några omorganisationer bestod den 2015/16 av VDn och ytterligare sex personer; två kvinnor och fyra män. De respektive befattningarna är ekonom (kvinna), personalchef
(kvinna), marknadsansvarig (man), teamledare (man), teamledare (man) och
driftsansvarig (man). Det finns ytterligare en person i ledningsgruppen, butikschef special, men den här personen (en man) är inte en del i affären utan har en
affär i affären. Den här personen har inte varit inkluderad i studien.
Säljledarna, chefer nivå 3, är ansvariga för att deras respektive säljområde går
bra och att det finns varor i hyllorna. De är också ansvariga för att beställa och
reklamera varor.
Tidigare fanns det även en butikschef, som en nivå mellan VD och chefer nivå
2 men 2012 valde dåvarande butikschefen att sluta och ersattes inte. Butikschefens uppgifter och ansvar fördelades mellan ledningsgruppens medlemmar. Ett
värderingsarbete sattes igång och medarbetarna upplevde personalvård med kickoffer och små belöningar. 2015 vann organisationen ett kvalitetspris där kunderna
röstar fram sin butik. Priset delas ut till den som haft den bästa förbättringen.
2016 påbörjades ett effektiviseringsarbete baserat på Lean. En utbildningsgrupp bildades som fick utbildning i Lean och gruppen skulle driva implementeringen. När en omorganisation skedde våren 2017 upplöstes större delen av gruppen då nära hälften av gruppmedlemmarna valde att sluta. Omorganisationen
ledde till att flera personer blev av med ansvar och uppgifter och andra personer
tillsattes. Utbildningsgruppens förslag till omorganisation lämnades utan kommentar. En ny butikschef har tillsatts. 2018 är VDn densamma även om ny VD
är på väg in, ledningsgruppen består av samma personer. Flera av säljledarna är
nya. De tidigare fem teamen är omgjorda till tre nya.
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Organisationen ligger i ett marknadsområde med flera olika aktörer som har
växt upp efter hand. När Organisation IM startade var de ensamma i sin bransch
på marknadsområdet. Närmaste konkurrenten vid start låg ett par kilometer därifrån och har en omsättning på ca 22 miljoner. Den här konkurrenten har dock
aldrig upplevts som ett hot för Organisation IM.
2014 öppnade en konkurrent som granne till Organisation IM, vilket påverkade Organisation IM framförallt internt med informationsspridning. Till en början gick det inte bra för konkurrenten men sakta har konkurrenten blivit ett större
hot och 2016 var omsättningen 157 miljoner kronor och visade en ökning med ca
25% från året innan. Andra hot mot organisationen ligger inom digitalisering med
möjligheter till digital handel, som inte har varit helt utvecklad hos Organisation
IM. Ett problem som branschen i allmänhet har är arbetsvillkor där anställningsvillkor snarare har försämrats än förbättrats och hög personalomsättning, som kan
bli en dyr affär för företagen (Leppänen & Sellerberg, 2016; Wiklund et al.,
2015).
Tillbaka till min första intervju med VDn. En av de första sakerna som hen
gjorde var att bjuda mig till organisationens årliga inspirationsdag i juni. Varje år
har organisationen en inspirationsdag, vars huvudsakliga syfte är att skapa en gemensam bild för de anställda, en bild av hur det är att arbeta i organisationen.
VDn talade aldrig om struktur, inspirationstankarna var viktigare där värderingarna och vikten av att ha en gemensam målbild skulle stå i fokus.

4.1.1 Organisationens värderingar
I den första intervjun med VDn lyfte hen arbetet med organisationens värderingar: ”Vi har arbetat med våra värderingar i två år nu; det är ett eget koncept
över hur vi bygger ett arbetslag”. Värderingarna är:
”Glädje: Jag visar glädje och ger energi genom mitt positiva engagemang genom leenden. Det stärker vår gemenskap.
Ansvar: Jag tar ansvar för allt jag tror, säger och gör och jag håller vad jag lovar.
Jag löser dagliga problem och med nyfikenhet följer jag våra mål och visioner.
Respekt: Jag lyssnar, ser och försöker förstå alla i min omgivning och behandla
andra som jag vill bli behandlad, vilket skapar lojalitet i laget.” (informationsmaterial)

Värderingarna lyftes fram lite annorlunda i samband med sommaransökningarna 2016. I informationsmaterialet som de sökande fick ta del av stod det:
”Vi känner glädje i och för vårt arbete och visar ett positivt engagemang. Vi
vet att leenden smittar.
Vi vill ta ansvar för det vi gör och hålla det vi lovar. Vi vill hjälpa till att lösa
problem som kan uppkomma.”
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”Vi vill förstå och visar respekt för vår omgivning genom att lyssna på och se
andra människor. Vi behandlar andra som vi vill bli behandlade.” (informationsmaterial)

För att symbolisera glädje så gick VDn ner en dag till butiksgolvet med en
kamera och en CD-spelare och gick runt och frågade kunder och medarbetare vad
de gör när de hör musiken. Musiken var låten ”Happy” av och med Pharrell Williams. Filmandet kom att bli filmen ”Happy”, som skulle inspirera medarbetarna
till just glädje. Att använda film, musik eller på annat sätt visualisera vad VDn
vill verkar vara ett motto för hen, vilket jag återkommer till.
Det är endast en från ledningsgruppen förutom VDn, som har under intervjuerna belyst värderingarna och arbetet med dem.
“En positiv sak med vår butik är våra värderingar, som beskriver butiken i
mycket. Glädje är ett stort nyckelbegrepp. Många är engagerade och vill göra
andra människor glada. Jag tycker också att många är ansvarsfulla, många som
säger vad de tycker istället för at vara tysta och se vad som är fel och inte göra
något åt det. Jag tror att vår VD har en effekt; hens personlighet återspeglas in i
butiken och i ledningsgruppen, då hen är väldigt tydlig med vad hen vill. ’Det är
så här jag vill ha det – lös det’ … Men, på våra möten med ledningsgruppen har
vi blivit utskällda när vi inte har hälsat på alla. Så, VDn kan sätta ner sin fot, absolut. Men hen äger butiken och det är bara för dig att tycka om det, eller så behöver du lämna och jag tycker om det resonemanget.” (ledningsgruppen)

Ansvarstagandet visade sig i olika former. Det skräp som blev i samband med
uppackning av varor hanterades på olika sätt, av olika individer/teamledare. När
det exempelvis var frukost var en teamledare snabb på att alltid gå på utsatt tid
oavsett hur det såg ut med skräp. En annan teamledare lät alltid andra medarbetare
gå före, hjälpte till med skräp och städade undan.
Ett annat sätt ansvarstagande tydliggjordes eller snarare brist på ansvarstagande handlar om utnyttjande av resurser. Planeringen brister men så länge organisationen går med vinst fokuserar inte ledningen på att hantera det. Ingen tar
ansvar för att hantera olika problem.
Två medlemmar i ledningsgruppen nämnde dock själva arbetet med organisationens värderingar och menade att det har arbetats en del med värderingarna men
att det inte har påverkat vardagen så mycket som det borde, speciellt inte i ledningsgruppen där alla inte vågar säga sin mening. Det finns grindvakter i organisationen. Samarbetet är inte 100% men det finns ändå en stor lojalitet till och i
verksamheten.
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”Vi har arbetat så mycket med våra värderingar, hur vi borde vara mot
varandra. Om inte alla i ledningsgruppen följer detta, misslyckas arbetet med värderingarna. Jag och flera andra tycker att alla inte följer våra värderingar. Det kan
visas hur du behandlar människor, när du pratar, när du ska förklara något, hur du
beter sig. Du kräver 100% av de anställda, men producerar 50% själv. Det är problemet. Eller att prata med människor som du aldrig borde göra. Detta har pågått
så länge att det har blivit accepterat, men skulle aldrig accepteras om någon ny
kom och uppträdde på samma sätt. Det har normaliserats. Alla vet om det: den här
personen är så här. Det blir normalt.” (ledningsgruppen)

Ingen av medarbetarna har under intervjuerna tydligt kommenterat värderingarna. Utöver värderingarna i organisationer finns det riktlinjerna för hur medarbetare ska agera gentemot kunder vilket visualiseras med en fiktiv figur; ”Nemo
- vår attityd och personlighet”. Nemo är namnet på en typisk medarbetare. Nemo
har
x vinnarskalle (höga ambitioner och vill göra det bästa och överträffa för
att göra den bästa organisationen ännu bättre),
x öppna armar (möter kunden och visar eftertänksamhet, hjälpsamhet
och försiktighet)
x snabba fötter (jobba snabbt, smart och effektivt),
x en blick för kunden (kan se och förstå kundens behov och värde och
kan sälja),
x ett varmt hjärta (har kul på jobbet, har en positiv inställning till sina
arbetsuppgifter, kunder och arbetskompisar), och
x trygga händer (skicklighet och smidighet) (informationsmaterial).
Alla medarbetare ska veta om Nemo och den återfinns på flera ställen, till exempel på väggen i personalrummet och i trappan upp till personalutrymmen. I
personalhandboken finns dessutom begreppet L.Ö.N., som kortfattat ska beskriva
medarbetarens agerande mot kund. L står för Leende till Kunden, Ögonkontakt
med Kunden, och N – Nicka igenkännande till Kunden. Det framgår tydligt att
fokus på kundbemötande är viktigt när jag tar del av de få informationsblad, som
finns för medarbetarna.
VDn har beslutat att införa en form av Lean-inspirerat arbetssätt. Under vintern 2015 deltog några personer, en utsedd utbildningsgrupp, i en första utbildning för att sedan under våren 2016 utbilda alla (utom daglig verksamhet) i det
här arbetssättet. Lean-implementeringen fick huvudsakligen positiva reaktioner
trots funderingar avseende om organisationen och ledarskapet var moget för det
här. Frågan om vad som händer om VDn en dag kommer och säger att nu ska vi
göra något annat ställs. Önskemål om att sätta en standard, förbättra strukturen
och kommunikationen samt att skapa tydlighet i organisationen är det som driver
medarbetarna att engagera sig.
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“Det kommer att bli krävande att starta det här Lean-projektet eftersom allt
kommer att ifrågasättas och alla butiker kan inte hantera det. Till exempel, i en
annan affär, har folk slutat och blivit ersatta. Det mest krävande är nog för människor som inte är mottagliga att förändra sitt ledarskap; du kommer att bli ifrågasatt
i ditt arbete, varför du gör som du gör. Vi har fortfarande ett ledarskap som bygger
på hur vi gjorde när vi öppnade affären, men nu behöver vi utveckla oss och hur
vi gör. Vi behöver nu ett ledarskap som kan förändra, ett mer fritänkande ledarskap.” (ledningsgruppen)

Under våren 2016 utbildades huvuddelen av medarbetarna och alla i Organisation IM arbetade på olika sätt att städa och strukturera utifrån Lean-konceptet.
Motivationen bland medarbetarna var hög även om det fanns oklarheter hur medarbetarna skulle hitta tiden för att genomföra alla nödvändiga förändringar, framförallt för utsedd projektledare och implementeringsgruppen. Olika tavelmöten
infördes på morgonen vid de olika avdelningarna.
Vid uppföljningen 2018 framkom det att implementeringsgruppen var upplöst,
inte på grund av att Lean-konceptet var implementerat utan för att ingen längre
arbetade utifrån konceptet. Halva implementeringsgruppen hade valt att sluta då
de upplevde att de inte längre fick gehör för åsikter avseende förbättringsförslag.
Angående Lean-möten är det endast ett fåtal som fortfarande vidmakthåller dessa,
inte i första hand för att det utvecklar deras verksamhet utan mer för att det är ett
sätt att informera. Andra uttrycker det som att Lean-konceptet avstannade när
konsulten försvann, omorganisation gjordes och farten tappades ytterligare. En
annan konsult hade tagits in och sedan har nya försökt med Lean-konceptet gjorts
men inget upplevs egentligen vara implementerat.

4.1.2 Mångfalden i organisationen
På koncernens websida 2016 framgick det att varje butik ska ”värna mångfalden
och utveckling av medarbetarna”. Organisation IM har en egen mångfaldspolicy
där vikten av ett lag med olika bakgrunder betonas. Mångfald ger en bredd i kunnandet och erfarenheter. Mångfaldsarbetet lyfts som en viktig del i organisationens dagliga arbete där det framgår i mångfaldspolicyn att alla människors olika
bakgrund och erfarenhet oavsett etnisk bakgrund, funktionshinder eller sexuell
läggning ska tillvaratas. Det är individens faktiska handlingar, som ska bedömas.
Alla medarbetare behöver vara medvetna om varför ett mångfaldsarbete ska bedrivas. Det framgår dock inte hur ett sådant arbete ska bedrivas eller hur det ska
medvetandegöras. Det framgår inte heller när det ska göras och vem som är ansvarig.
Organisation IM har även en jämställdhetspolicy. Här lyfts bland annat att det
är viktigt att lyfta fram både kvinnors och mäns synsätt och värderingar, att båda
könen ska ha lika möjligheter till anställning, utbildning, befordran och utveckling. På sikt ska organisationen verka för att uppnå en jämnare fördelning mellan
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könen på högre befattningar och särskilt aktivt verka för att få fler kvinnor i ledande befattningar. Även här finns ingen tydlig plan för hur, när och av vem arbetet ska göras.
Även en policy mot kränkande behandling finns som fokuserar på att rutiner
ska utformas och arbete utifrån handlingsplanen ska genomföras. Det återfinns
inga tydliga rutiner eller var den planen kan hittas, trots att det i policyn är ett mål
att handlingsplanen ska vara känd för alla.
De olika policys återfinns i samma dokument. Det framgår inte när det är upprättat. Det finns inga tydliga riktlinjer när dokumentet ska följas upp och inte heller vad och hur ett sådant uppföljningsarbete ska ske.
Alla i ledningsgruppen menade att all personal är inkluderad i arbetet och att
det inte finns någon diskriminering. De lyfte dock att de har ett problem; det är
för få kvinnor i ledande positioner. Vid en studie av anställningssiffrorna åren
2013-2015 var ca 64% kvinnor. 2015/16 bestod ledningsgruppen av 23% kvinnor
och 43% av säljledarna var kvinnor. Ingen kunde förklara hur det aktiva arbetet
med att få fler kvinnor i ledande befattningar genomfördes eller skulle genomföras.
Anställda med annan bakgrund än svensk eller äldre personer är i minoritet.
Under 2015 var 44% under 26 år och hela 73% av de anställda var under 35 år.
Endast 1% var äldre än 50 år. Det fanns inget underlag att tillgå över hur många
av de anställda, som hade annan etnicitet än svensk men från observationer och
intervjuer låg siffran på motsvarande nivå som de äldre, ca 1%. VDn eftersträvar
att öka mångfalden men det går inte att återfinna hur ett sådant arbete ska bedrivas.
Även om det är flest kvinnor i verksamheten är det männen som märks
eftersom det i huvudsak är män i de ledande befattningarna och det är männen
som pratar och diskuterar. Under mitt år i organisationen var det svårt att få ett
samtal med en kvinna och de få jag kunde prata med ville inte eller uttalade sig
sparsamt om hur det var att arbeta i organisationen. ”Det är en bra plats”, var en
vanlig kommentar.
”Många kvinnor [av de anställda] arbetar, men det finns få kvinnor i ledande
ställning. När kvinnor söker till oss, söker de inte ledande befattningar. Men det
kan vara att de är nöjda som det är ... Under sommaren söker de flesta män till
kassan. Men kvinnor arbetar bättre än män. Vissa män är lata. Varför anställer vi
så många yngre människor? De arbetar bättre.” (ledningsgruppen)
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“Jag tycker att vi borde ha fler kvinnor, inte bara i vår ledningsgrupp, utan
överallt. Jag vill ha kvinnor i ledande befattningar, men ingen söker de befattningarna eller så söker vi undermedvetet efter män. I vår ledningsgrupp har vi ingen
kvinna som är i den dagliga verksamheten i butiken. Ibland tror jag att kvinnor
tycker att de är nöjda med vad de har. Det är också upp till kvinnorna att själv
söka. I kassan är det väldigt traditionellt ofta kvinnor där och männen är kassaledare fast just nu är det hälften/hälften. Jag tror att de arbetar med det. Jag tror,
oavsiktligt, så finns det en struktur att det ska vara en kvinna eller en man. …Vi
pratar om det ibland, att vi ska pusha kvinnor mer. Hursomhelst, vi har börjat reflektera kring det. Ingen man sökte till avdelningen för skönhet och hälsa men
söker vi säljledare för frukt söker män. Det ska ju inte spela någon roll vilken
produkt som säljs. Hursomhelst, vi har åtminstone börjat prata om det.” (ledningsgruppen)

VDn verkar inte bry sig om vem som anställs men har i visa fall kommenterat
anställningar i efterhand och ibland bett personalchefen eller teamledarna att avsluta någon anställning. De som nu anställer personal har börjat lära sig vad VDn
eftersöker så det blir rätt personer. Det som bland annat kan gå fel vid en anställning är hur snabb en person är eller vilket ansvar personen tar. Det finns inte så
mycket tid för utbildning eller träning. Nyanställda lärs ofta upp genom att de får
gå bredvid. Utbildning har efterfrågats. Det som ges är de obligatoriska onlinekurserna avseende hantering av bland annat livsmedel. Personalen i ledningsgruppen har inte heller fått kompetensutveckla sig. Andra tvingas mer eller
mindre utföra sysslor som de inte har rätt kompetens och utbildning att utföra.
Det återspeglas ingen tydlig konkurrens mellan olika avdelningar men olika
splittringar mellan individer och grupper återfinns.
“Om vi och dem? Alla kan sitta var som helst i personalrummet men jag föredrar
en särskild plats. Men, ingen är rädd för någon annan. Hursomhelst, det har uppstått ett ofrivilligt vi och dem, beroende på var du är. Är du på golvet, plockar
varor, så blir det vi här nere och dem däruppe. Men, vem är där uppe? Jag är ofta
däruppe, jag behöver arbeta där. Är jag de eller vi när jag plockar varor? Vi är vi
när jag arbetar uppe, vi i kassan, vi i special, så det finns alltid ett vi på ett eller
annat sätt. Jag försöker säga det till de anställda att de ska säga teamet/laget eller
bara vi men ska jag göra det varje gång då blir jag en språkpolis och det fungerar
inte heller. Så det finns ett vi och dem.” (ledningsgruppen)

Grupperingarna synliggörs i personalrummet (se avsnitt 4.1.4). Under observationerna framkom det att personer sätter sig vid särskilda platser, vissa pratar
med vissa, andra pratar inte alls. Det finns särskilda grupperingar. Det framkommer dock inte synligt någon diskriminering eller kränkande behandling.
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“Från början bestämde vi en standard hur vi ska bete oss mot varandra och vi
blev en fantastisk grupp. Gruppdynamiken mellan oss var bra. Jag hoppas att alla
känner att de är inkluderade. Vi är inte i den situationen, jo, självklart är det intern
tävling men inte så att någon ska känna sig obekväm eller dåligt behandlad, men
vi har högt i tak och ger varandra några gliringar. En avdelning är ofta inbladad i
diskussioner. Det flesta av oss känner jargongen, ge och ta. Men, jag känner inte
att någon avdelning är bättre än någon annan. Kassan har traditionellt varit det
värsta stället att arbeta på men jag känner att vi har markerat hur viktigt och krävande arbetet är; det är det sista kunden möter när de lämnar och du ska ha en
massa siffror i huvudet. Det finns ingen vi eller dem-känsla.” (ledningsgruppen)

Det framförs vid flera tillfällen i mina samtal med medarbetarna att det är svårt
att rekrytera, särskilt till vissa avdelningar men det är framförallt svårt att få personal att arbeta extra. Få personer i Organisation IM arbetar heltid; ledningsgruppens personal har heltidstjänster men annars är det få som har det.
”Alla har inte heltid. Tror att det är ett gammalt kvinnoyrke, handel, då kan
man ha det så. I byggsvängen är det ingen som är anställd 20 timmar, eller en
rörmokare eller elektriker men i handels går man med på det. Du kan ju inte leva
på 20 timmar. Sedan förstår jag också, det är svårt att veta när jag behöver de extra
timmarna.” (anställd)

För några år tillbaka i tiden försökte de flesta anställda att få fler timmar och
de jagade vikarietider men efter justeringar i schemat upphörde jakten på timmar
och ingen vet riktigt varför. Samtidigt verkar flera inte veta riktigt hur många
timmar de har och hur deras arbetsschema ser ut. Det har samtidigt blivit svårare
att få vikarier. Att få utökade tjänster verkar vara ett återkommande problem som
inte har hörsammats. Huvuddelen av de anställda är anställda på ungefär halvtid.
Tidigare var schemat kopplat till kundflöde men det upplevs av de anställda att
så inte är fallet längre då det ofta saknas personal.
Personalomsättningen är hög och under perioden 2010-2016 var omsättningen
45% där kvinnorna utmärker sig (se figur 18).
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Figur 18: Personalomsättning Organisation IM 2010-2016. (Po t = personalomsättning
totalt, Po k = personalomsättning för kvinnor i %, Po m = personalomsättning för män i
%).

Omsättning av de kvinnliga medarbetarna låg i medel på 28% medan omsättning av de manliga medarbetarna låg i medel på 19%. Under 2015 var personalomsättningen på 46% varav 28% kvinnor, 18% män. Under 2016 var den totala
omsättningen av medarbetare på 52% (35% kvinnor och 24% män).
Deltagande observation utfördes genom att jag följde tre personer i ledningsgruppen. En av dem började alltid på golvet utan att passera personalrummet. Hen
gick alltid ett varv runt för att kontrollera hens ansvarsområden. Hen pratar med
de anställda, om hur det är och vad som händer under dagen. De andra två började
alltid i personalrummet med en kopp kaffe och en pratstund med andra som satt
i rummet. Efter kaffet gick en oftast till skrivbordet för att kontrollera epost och
för att ”komma i stämning”. Därefter kunde arbete på golvet ske. Den tredje gick
alltid ner till golvet efter morgonkaffet, kontrollerade vad som hände och hjälpte
till att plocka varor. Deras behandling av mig var olika; “Jag är imponerad att du
hittar allt så fort, du har ju bara varit här för en dag.” jämfört med “Det är inte lätt
att vara nybörjare. Det är normalt att inte hitta allt, det vill ta tid.”

4.1.3 Inspirationsdag
Första mötet med Organisation IMs personal var på deras årliga inspirationsdag.
Alla kommande sommarjobbare var inbjudna. Dagen var indelad i två likadana
pass så alla kunde vara med antingen på för- eller eftermiddagen. På förmiddagen
var det mest kvinnor mellan 20-45 år. På eftermiddagen var det fortfarande övervägande kvinnor men nu verkade de ännu yngre, kanske mellan 18-30 år.
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Flera av de anställda, flest män, hade sina arbetskläder på sig. Hur arbetskläderna skulle bäras gicks igenom och vilka regler som gällde när och hur dessa
kläder fick användas. Skjortan för kvinnor var mer formsydd och skulle bäras
utanför byxorna medan herrarnas skjorta var lösare i passform men skulle vara
instucken i byxorna. Det är inte heller tillåtet att åka till och från hemmet i arbetskläderna.
Under det dryga år organisationen studerades sågs aldrig VD, personalchefen
eller controllern i arbetskläder däremot framkom det att regler kring arbetskläderna inte följdes till 100% och att det aldrig hördes några tillsägelser. Vid de
uppföljande samtalen hösten 2016 och våren 2018 observerades att personalchefen ibland hade arbetskläder och VDn hade ibland arbetsskjortan.
Innan alla bjöds in i den stora lokalen gick VDn runt och hälsade på de flesta
av de anställda. Några stod ensamma och andra stod eller satt i grupper. På eftermiddagen var det fler som satt ensamma när de kom in i den stora lokalen.
VDn välkomnade alla och jag introducerades: ”Jag är glad att Monica är här
och vill göra studier hos oss om vad och hur vi gör som gör att vi är så bra. Besvara hennes frågor och hjälp henne. Vi har inget att dölja”.
En Powerpoint-presentation startade: “Vi är alla en Nemo!” och det kunde
höras skratt ifrån lokalen. Presentationen bestod av flera olika buzzwords. Därefter följde filmen ”Happy”. Personerna i lokalen skrattade när teamledarna och
VDn dansade. När filmen var slut kom en stor applåd.
Efter ”Happy” kom nästa film, när organisationen var i Stockholm och fick
pris för att vara den bästa organisationen i sin bransch i Sverige. Alla från ledningsgruppen var på plats och tog emot priset. Pokalen skickades runt i lokalen
så alla fick möjlighet att titta, ta kort och känna på priset. VDn bad alla att ställa
sig upp och ge sig själva en stor applåd. VDn beskrev resan organisationen har
gjort fram till att de vann priset; att sätta upp mål och ”vi var värdiga vinnare”
och ”nu är målet att ta första priset en gång till”. Mina tankar på plats går till
filmen ”Jobs”, en film om Steve Jobs och hur han använde filmer och berättelser
för att engagera anställda och jag minns den första scenen i filmen där Jobs har
ett personalmöte. När Jobs anländer ställer sig personalen upp och applåderar.
Jobs startar med att säga att det är en ära att vara där och att han har något att
berätta. Jobs berättar en berättelser och presenterar sedan Ipoden. Samma känsla
kommer över mig nu; VDn är Jobs och berättar berättelser.
Vid inspirationsmötet är det i huvudsak VDn som talar och visar presentationer, en form av enmansshow. Genomgående är det coachande tal med förklarande texter. VDn gör jämförelser med sportens värld och organisationens värderingar vävs in här och där och deras betydelse lyfts på olika sätt. VDn pratar inte
om pengar, om budget men samtidigt så lyfts vikten av mätbara mål där den viktigaste mätningen är kundnöjdheten. Efter första priset har inte kundernas förväntningar minskat; de har ökat. Då och då förväntar sig VDn respons från medarbetarna på ett eller annat sätt:
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“Vi har arbetat bra!!” – Stor applåd.
“Vi brukar lyckas att nå de mål vi sätter, eller hur?” – JA!
“Det är var och ens ansvar, 100% lagarbete, eller hur?” - ja.

När VDn inte är nöjd med responsen (se citatet ovan) ställs frågan igen; ”Eller
hur, håller vi med?” och då kom ett ”JA” från personalen. Återigen går mina tankar till filmen om Steve Jobs. Jobs står framför personalen och säger: ”Det är nu
1984. IBM verkar vilja ta över hela marknaden. Apple är de enda som kan konkurrera med IBM. Kommer Big Blue att dominera hela datorbranschen? – Nej! –
Hela informationsåldern? – Nej! – Hade George Orwell rätt när det gällde 1984?
– Nej!” Sedan visar Jobs en del från filmen ”1984” av Orwell, följt av informationen att Apple nu släpper en helt ny dator och att 1984 inte kommer bli som
filmen. All personal står upp och applåderar. Det här är samma reaktioner jag var
åskådare till på inspirationsdagen, särskilt när VDn jämförde och pratade om deras konkurrent som öppnade sin verksamhet 2014.
Under eftermiddagen är personalen svårare att interagera med. VDn försöker
att bjuda in till att klappa eller dansa men det blir få reaktioner. Under eftermiddagen, vid visningen av filmen från prisutdelningen lägger VDn till att hen hade
önskat att alla hade kunnat få vara med. När pokalen skickas runt i lokalen kommer de första reaktionerna. Några tar kort. Just prisutdelningen har varit ett diskussionsämne och några av de anställda berättade för mig att det är tydligt att det
är personalen som har vunnit priset, de möter kunderna varje dag; varför kunde
inte en enda från personalen, från golvet få vara med på ceremonin?
En teater kom och spelade upp ett antal typiska situationer på temat: ”Interaktioner och kundrelationer” och de agerar i två specifika situationer:
1. En person i kassan blir inte avlöst som planerat enligt schemat och hur då
en sådan person kan agera.
2. En anställd plockar upp varor och en kund kommer och frågar något och
hur den anställde kan bemöta på olika sätt.
Medarbetarna ges inte möjlighet att diskutera de olika situationerna, utan istället är det VDn, som förklarar hur viktigt det är att se och möta kunden. Teaterinslaget följs av en inhyrd konsult, som pratar under temat: ”Affärsrelationer i
världsklass – om kunder och personlig behandling”.
VDn avslutar dagen med att fråga medarbetarna vad de tar med sig efter dagen.
Ingen svarar. VDn fortsätter då att berätta vad hen tar med sig – sättet att prata,
vilket språk som används. Sedan avslutas dagen med:
”Se våra kunder som stjärnor” – Stor applåd.
”Är ni nöjda?” – JA, och sedan lämnade alla rummet.
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4.1.4 Personalrummet
Personalrummet är lokaliserat på andra våningen och du behöver passera VDns
kontor och kontor där övriga i ledningsgruppen sitter. HR och controllern har
rummet bredvid VDn och de andra i rummet mittemot. Personalrummet består av
en soffa, två bord med 12 stolar vid varje bord och det finns ett köksutrymme i
ett av hörnen. Bilden av Nemo och butikens värderingar sitter uppe på väggen.
Det finns två tv-apparater där den ena ofta står på med nyheter eller reklam från
koncernen, den andra är för att kunna se olika tv-program.
Observationer, deltagande observationer och intervjuer har genomförts under
de dryga 40 timmar jag har tillbringat i rummet under olika tider mellan kl 05.3022.00 där alla dagar i veckan finns representerade. Jag minns fortfarande en av
de första dagarna jag satt i rummet. Jag satt själv vid bordet längst in, nere i hörnet. En anställd kom in och satte sig vid det andra bordet. Nästa som kom in satte
sig sedan så långt från oss som möjligt. En efter en kom in och alla försökte placera sig så långt från någon annan, till dess det inte fanns möjlighet utan någon
behövde ta en stol bredvid någon annan. Jag har noterat att det är alltid vissa som
sitter i soffan medan andra aldrig sitter där. Det är också personer som tar mer
plats i rummet än andra, vissa som säger ”hej”, andra som inte säger något.
Det finns tre personer som inte går att undgå när de kommer in i personalrummet: VDn, en man som arbetar på frukt och grönt, och en man som tillhör daglig
verksamhet.
- VDn säger alltid hej när hen kommer in i rummet. Hen tar plats, pratar högt och om helgen som varit, om sport, om allt. VDn stannar
väldigt sällan i rummet utan tar sitt kaffe, pratar lite till och fortsätter
sedan in på sitt kontor eller till mötesrummet.
- Mannen från frukt och grönt har alltid ett leende, säger också hej till
alla och gillar att prata med människorna runt om. Han sitter ofta vid
samma bord men det verkar i sig inte vara något problem med vilken
plats han har.
- Mannen från daglig verksamhet säger också alltid hej, ofta med ett
leende eller ett skratt. Han pratar med andra och bryr sig inte så
mycket om någon svarar eller inte. Han pratar om allt och älskar att
diskutera olika saker. Skillnaden mellan den här mannen och mannen
från frukt och grönt är att få andra personer väljer att diskutera med
mannen från daglig verksamhet. Ofta ges ett kort svar, har en kortare
konversation innan de går, börjar läsa eller använda mobilen.
Förutom de här tre individerna har tre olika grupper noterats:
- Soffgruppen består huvudsakligen av yngre och medelålders män och
de pratar om kunder, fotboll, helger och liknande.
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-

Den tysta gruppen består huvudsakligen av unga kvinnor. Vet någon
om dem? Pratar någon någonsin med dem? De kommer in i personalrummet utan ett ord, de förbereder sin mat utan ett ord, de äter
under tystnad och de lämnar utan att säga ett ord.
- Gruppen medelålders består av både kvinnor och män. De säger
”hej” när de kommer in, de pratar med andra människor i rummet.
De sitter vid bordet, pratar med den som sitter bredvid och diskuterar
olika nyheter. De är mer sociala än de andra två grupperna.
Dagen börjar ca kl 05.30 och den första medarbetaren kommer in i personalrummet. Fram till ca kl 06.00 kommer personer in, några tar kaffe, sätter sig ner
vid bord och småpratar lite. Det är generellt bara en person som väldigt sällan
kommer till personalrummet och det är en av teamledarna, som jag berättade om
tidigare. Han börjar direkt på golvet. När klockan blir 06.00 lämnar alla personalrummet, oftast utan ett ljud att nu är det dags, det verkar så naturligt.
Personalrummet är nu relativt lugnt i ca 30 min då städpersonal anländer. Hon
(det är ofta en hon) städar av bord, skåp och golv men vem städar soffan? Under
observationerna har ingen setts städa soffan, även om behov fanns.
Ytterligare 30-40 minuter går och sedan kommer de anställda som har uppgiften att förbereda frukosten. Uppgiften rullar mellan de olika avdelningarna och
vem på respektive avdelning beslutas där. Snart sprider sig en doft av stekta köttbullar. Ägg kokas, färskt bröd och pålägg dukas fram.
Under frukosten fylls rummet av medarbetare och de sitter vid borden och i
soffan. Några är tysta, andra pratar, några använder sina mobiler medan andra
läser tidningen. Frukosten pågår mellan kl 08.30-10.00. Från nu och till ca kl
19.00 är personalrummet sällan tomt. Personer kommer in, tar något att dricka,
sitter ner, knappar på sin mobiltelefon. Det finns tre tydliga saker personer gör i
personalrummet;
1. Äter. De har frukost och eftermiddagsfika mer eller mindre gratis (en symbolisk summa som dras som förmån på lönen). Det finns alltid frukt, kakor, bröd och pålägg tillgängligt att äta och te, kaffe, juice och mjölk att
dricka. Ibland kommer bageriet upp med något såsom en tårta eller wienerbröd. Lunch eller annat medarbetarna vill äta måste de ta med själv
eller köpa. Vanligtvis har de 45 minuter lunchrast i ett rullande schema.
2. Använder mobilen för sms, Facebook eller liknande. Det är få personer
som pratar i telefonen i personalrummet. Senare berättare HR-chefen att
de har rekommenderat att personer inte ska prata i telefon i rummet då det
annars blir för högljutt. Hursomhelst, att sitta med sin telefon är det vanligast folk gör i personalrummet förutom att äta. Att ha med mobilen under
arbetet på golvet, i butiken, är inte tillåtet.
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“Ett fenomen som finns här är att sitter det mindre än 10 personer i personalrummet sitter alla med sina mobiler. Är det tre personer i rummet som sitter här
och alla är från olika avdelningar blir det lätt så då vi inte har något gemensamt att
prata om. Varför det är så vet jag inte och skulle jag säga något tittar de på mig
som om jag är konstig.” (anställd)

3. Prata med andra människor. Det här är inte så vanligt även om de pratar
med varandra. Oftast pratar de med varandra innan de börjar kl 06.00. De,
som sitter i soffan pratar oftare än de, som sitter vid borden.
“Det är en bra arbetsplats men som ny, det är svårt att komma in i gruppen,
svårt att vara social när alla sitter med sina mobiler.” (anställd)

Personalrummet uppfattas av medarbetarna som en plats där de kan dra sig
undan och ha som en ventil över kunder. Där kan den enskilda medarbetaren berätta om händelser och då upptäcker den att det finns de som har haft det värre.
De manliga medarbetarna upplever att de kan hantera det bättre och bemöts på
annorlunda sätt men kvinnliga medarbetare, unga tjejer och små till växten får
utstå en hel del påhopp av kunder. De anställda upplever att de inte har något stöd
i den här frågan.
Det är två personer som sällan syns i personalrummet och det är HR-chefen
och controllern; de har en egen kaffemaskin på sitt kontor och de äter inte frukost
eller lunch, i alla fall inte i personalrummet.
“Det skulle vara intressant att sitta i personalrummet en stund men så fort jag
kliver in i rummet blir det tyst så jag tar bara vad jag ska ha och lämnar rummet
så fort jag kan.” (ledningsgruppen)

4.1.5 Firmafesten
Varje år bjuder VDn och organisationen alla anställda på en personalfest. Alla
som arbetar i Organisation IM och som har arbetat men slutat sedan förra firmafesten är inbjudna. Personerna tillhörande daglig verksamhet är också inbjudna
tillsammans med leverantörer, personer från koncernen, från media och andra butiker som är granne med Organisation IM. Platsen festen det här året utspelar sig
är arenan som fick en annan betydelse i och med att organisationen gick in och
sponsrade. VDn kopplar annars ofta sina coachande tal i form av lag och spela på
samma arena.
Personer droppar in en och en eller i mindre grupper. En välkomstdrink delas
ut och VDn hälsar i stort sett på alla som kommer. När det är dags att hälsa alla
välkomna görs det med en film om resan fram till att organisationen vann priset.
Därefter kommer en helt ny film: ”Inga problem”.
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Filmen börjar med en sol bland moln och Organisation IMs neonskylt. Kameran zoomar in i organisationen till VDns kontor där hen sitter med mössa, spelar
trummor med pennor på skrivbordet. VDn skrattar lite lätt och diggar med musiken, blundar: ” Åh … det här är så skönt, det är så rätt. Det är så här …”. Kameran
sveper ut på golvet, bland medarbetarna när en sångerska tar över:
Sångerska i filmen: ”Här finns ingenting att klaga på för sköna människor har
jag kring mig hela dagen lång. Jag har en längtan att få sjunga en hyllningssång
och en arbetsdag som är lagom lång. Funnit titlar med en [namn]store, bästa butiken, det vill säga vår. Jag är riktigt lycklig just där jag står för hur jag mår för vi
skördar alltid det vi sår och jag sprider energi där jag går. Här finns ingenting att
klaga på utan … utan jag plöjer framåt som ett tuff-tuff-tåg. Dem spelar vår låt
hela dagen lång. Vårt mål är tydligt och det ska vi nå. Alla kunder här ska så härligt
må. Så hur bemöter jag ett klagomål? Inga problem – vi lägger på ett kol.”
”Det är så här det känns att vara lycklig, det är inga problem. Det är så här det
känns att vara [organisationens namn], det är inga problem, det är inga problem,
det är inga problem.”
Kamerasvepning över Organisationen.
Sångare i filmen och återigen bilder med medarbetare på golvet: ”Jag har klippt
mig, skaffat ett jobb, som är maxat, kränger allt från toapapper ner till lite mer än
saxat. Det gör jag bra, jag är snaidi. Det ska jag säga dig, mina problem är noll.
Jag har en egen viktig roll med ständig koll, jag har full kontroll och jag rappar på
en nivå som Nicke och Snoop och jag slipper att jobba på [namn]. Alla vet att jag
är jävligt fet, att tala om mig är det bästa du vet. Du är en stolt [medarbetare] hela
da´n. Fan du köper parmesan, och flarn och kläder till dina barn. Jag är den största
på [platsen]. Hävdar du något annat är du fan inte skön. Levererar bäst och mest,
det är det jag menar. [organisationens namn och plats].”
Sångerska: ”Det är så här det känns att vara lycklig, det är inga problem. Det
är så här det känns att vara [organisationens namn], det är inga problem, det är
inga problem, det är inga problem.”
Sångerska: ”Jag är Nemo och varje dag i mitt liv är bra, som fan.”
Sångare: ”En Nemo för fan. Vi har snabba fötter. Vi har servicetänk. Vi har en
enda kedja och jag är en länk.”
Sångerska: ”Just idag så känner jag mig riktigt lycklig. Det finns ingen glädje,
som bara är godtycklig.”
Sångare: ”Det är bara möjligheter, inget knas.”
Sångare och sångerska: ”Vi lämnar över till vår bas.”
VDn i inspelningsstudio: ”Säg att kundens problem är mina problem. Vi har
bara möjligheter så det knappt räknas som problem. Men självklart ska vi lösa dem
så skönt, så kom.”
Sångerska: ”Det är så här det känns att vara lycklig, det är inga problem. Det
är så här det känns att vara [Organisationsnamn], det är inga problem, det är inga
problem, det är inga problem.”

101

VDn i inspelningsstudio: ”Säg att kundens problem är mina problem. Jag bara
…. - Hahahahaha … det är så jävla bra … ursch, ursch … hej, hej, hå, hå” (pris
och champagne i VDns händer)
”Välkommen till firmafesten 2015!” (omgiven av massor av hjärtan)

Jag står bland de anställda och tittar. Festen är påkostad och alla är finklädda
och verkar glada, mer eller mindre påverkade av alkoholhaltiga drycker. Under
middagen delas det ut priser till olika personer med mer eller mindre roliga motiveringar. Flera av de anställda kommer fram till mig och börjar prata: ”Är det
du som gör undersökningen?”, ”Är den verkligen anonym?” ”Behöver vi inte berätta om värdeorden?” är frågor jag får besvara. Att det finns en klyfta mellan
ledningsgrupp och anställda blir synlig men samtidigt fängslas de alla av VDns
engagemang.
När det är dags att gå hem har VDn beställt fram 15 taxibilar med ett gemensamt mål: att köra hem till VDns bostad – det var dags för efterfest.

4.2 Styrning och ledning
Organisationen ingår som tidigare beskrivit i en koncern men där varje enskild
butik är fria i sitt ägande. Koncernen stöttar organisationen med gemensamma
inköp, logistik och samlad marknadsföring. Koncernen är också ett stöd i verksamhetsutveckling i de olika verksamheterna. Den enskilde butiksägaren driver
själv sin butik, sätter sina priser och bestämmer sortiment utifrån de lokala förutsättningarna. Ett avtal mellan koncernen och den enskilda butiken upprättas där
koncernen äger rätt till butiksläget och varumärket. Avtalet styr även vilken ersättning butiken ska betala till koncernen. Organisation IMs struktur återfinns i
figur 17.
Det finns inga tydliga mål organisationen ska arbeta emot vilket medarbetarna
anser ger svårigheter att göra ett bra arbete. Det finns en uppsatt vision med mål
och strategier i personalutrymmet men den är flera år gammal. I samband med att
det Lean-inspirerade arbetssättet infördes under våren 2016 sattes olika avdelningsmål upp på deras respektive tavla men hur och om de målen stämde överens
med organisationens mål framkom inte. Vid uppföljningen under våren 2018
hade i stort sett alla avdelningar slutat med tavelmöten och målen var fortfarande
okända.
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4.2.1 VDns perspektiv
Första gången jag träffade VDn var som sagt en dag i maj 2015. Hen var väldigt
angelägen om att prata om sin verksamhet. ”Vi tror på det vi gör” och ”vi bygger
inte en verksamhet, du bygger människor och sedan bygger människorna verksamheten” är två förhållningssätt VDn pratar mycket och gärna om och återkommer ofta till det i sin beskrivning om sin organisation och de anställda. VDn är
hela tiden engagerad och gör ofta jämförelser med sportvärlden; utveckla teamet,
bygga människor i teamet, vi är på samma arena. Arenan är visualiserad genom
tio fokusområdena kopplat till att minska olika felorsaker såsom pris och datum,
klagomål men även hur medarbetarna ska sälja mer.
VDn lyfter arbetet med värderingarna glädje, ansvar och respekt. För att symbolisera glädje, en av organisationens värderingar, gick som tidigare beskrivet,
VDn en dag under 2014 ner på arbetsgolvet med en kamera och en musikspelare,
gick runt och frågade kunder och personal vad de tänkte och gjorde när de hörde
musiken, vilket resulterade i filmen "Happy".
”När vi körde ”Happy”, så någonstans så ville jag, vi hade ett peppmöte ungefär
en månad innan [konkurrenten] öppnade. Jag visste vad jag skulle säga på det här
mötet, men … det är alltid kul med små överraskningar, så jag valde en dag i
veckan, en morgon, jag hade bett filmaren skulle komma och jag ställde frågan till
alla vi träffade och gick förbi ’när du hör den här låten – hur tänker du?’ Och då
bad jag alla dansa och sjunga. Det var hur lätt som helst att få till den här låten.
Det var helt sanslöst då det var både kunder såsom medarbetare och det är lite med
det här med, vad är skillnaden att gå in i en verksamhet? Vad är skillnaden där
människor trivs? Vad är skillnaden där man känner att man har en arbetsplats som
har både hjärta och liv? Det finns ett liv. Du kan ju gå in i en verksamhet där det
känns som att det är en tom, död företeelse, det finns liksom ingenting. Människor
ser trötta ut och allt det där. Nu vill jag säga så här, oavsett om gräset inte är grönare, solen har sina fläckar, och allt vad fan det nu heter, så är det precis som vi
naturligtvis. Vi är inte bättre än någon annan så men jag har tror att vi har lyckats
oftare att få fram det den där känslan annars skulle vi aldrig ha vunnit det här
priset. I år blev vi ju bara trea så vi är på väg utför har jag konstaterat.” (VDn,
november 2016)
”Känslan när vi spelade upp den här filmen, på vår inspirationsdag i juni så var
det ju en jädra skön stämning i gruppen och dessutom och dessutom kom ju frågan
’Varför fick inte jag vara med för? Det här visste vi inget om. Varför fick jag inte
vara med för?” (VDn, september 2015)
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”Det finns någonting där, vi har byggt någonting som jag tror är väldigt bra.
Se´n har vi inte lyckats få strukturen, när vi pratar arbetssätt. Det är på gång. Tack
vare det här med [Lean-konceptet] är det verkligen på gång. Men det är som jag
säger, det måste finnas ett system där man vet, vad hände här och när det har hänt,
vad hände här? Det måste på något sätt vara uppbyggt, systematiskt, strukturerat,
inte att man hoppar över två led och börjar där någonstans, eller där utan vi ska
börja där hela tiden, så det finns ett flöde, som gör det enkelt för alla att förstå.
Och det kommer tyvärr att ta lite tid men jag känner att äntligen efter det första
halvåret, det var en besvikelse fram till i maj, till sommaren, att man inte har pratat
konkret utan bara byggt teori och inte kopplat ihop det med vår verksamhet och
gjort till exempel en avdelning, flödet, till att bygga det inte i teorin utan i praktiken. För att få ett exempel. Det hade vi kunnat fortsätta med.” (VDn, november
2016)
”För att nå dit jag verkligen vill så måste min ledningsgrupp kunna beskriva
först och främst, kunna beskriva sig själv, hur jag upplever, uppfattar mig själv.
Se´n är det bra med arbetskamrater, om vi kan vara så transparanta att jag berättar
hur jag egentligen ser på dig. Det här är något av de viktigaste bitarna för börjar
man prata med varann … Har jag den här bilden klar för mig själv, hur jag uppfattar mig, hur andra uppfattar mig, för det fungerar inte, förstå, dela bilden på
något sätt. Jag kan tycka att det är jävligt orättvist men det kommer jag inte så
långt med kanske.”
”Min arbetsplats! Jag försöker vara en bra arbetsgivare. I min idé kan vi skapa
[ortens] bästa arbetsplats men sorry, det går inte om man inte berättar hur man vill
ha sin arbetsplats, som man själv är delaktig för att skapa den arbetsplatsen. Det
är inte mitt ansvar bara utan det är vi delaktiga i båda två.”
”I sammanhanget är det ganska lätt att bygga ett team, bygga lag från det att
man känner att man har gjort något bra tillsammans. Lyckats nå framgångar, klara
av budget, det kan vara en sak. Nå´n gör något bra. Hitta anledningar till att fira.
Stötta.”
”Att tillhöra ett lag, känna stolthet, att spegla samhället. Det här är inga konstigheter. [VDn visar en bild på svenska fotbollslandslaget och rabblar utländska
namn.] När de här gör mål på Friends arena står alla svenskar upp och jublar. …
Står vi upp och jublar då? Mångfald i arbetslivet skapar dynamik. Det är så självklart så det är löjligt så man behöver inte ta upp det tycker jag. Men tyvärr så har
vi ju alla våra begränsningar i förhållandet till fördomar. Vi har alltid fördomar.”
(VDn, november 2016)

Vid intervjuerna och samtalen med VDn framkommer hens intresse om att
göra filmer, berätta historier och att prata. Att använda filmer, musik eller på annat sätt visualisera verkar vara ett arbetssätt för VDn och ett sätt för VDn att förmedla vad som förväntas av medarbetaren i organisationen. Filmerna visas för de
anställda så fort möjlighet ges; på möten, inspirationsdagar eller personalfester.
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”Internt har mina inspelningar använts hur mycket som helst. För två år sedan
körde vi in ”Happy” och den, alla känner till den låten, och i andra verksamheter
har det varit ganska tråkigt. Den här skapade glädje - den blev ju klart etta. Men
den vi körde först, året innan konkurrenten blev klart var ju ”Mirakel; [Organisation IM], detta under, detta mirakel”. Den har jag bara gjort live; brunkräm, och
håret så här, uppknäppt och så lite hår här på bröstet. Så var det med det.”
”Å det här var ju det enklaste sättet att spela in en film på för den här snubben,
han gick omkring med sin kamera och jag gick omkring med kassettspelaren och
jag spelade upp den här låten, gång efter annan, gång efter annan. … Sedan skickade vi in den till riksträffen och så fick vi frågan om de kunde visa upp den. ”Det
där är ju så jädra bra. Precis den där känslan som vi vill uppleva i en verksamhet.
Samspelet mellan kund och medarbetare.” Självklart svarade jag men det får inte
kopieras. Det var kul.”
”Jag tänker inte, det bara blir så. Det går inte att tänka. Man hör en låt och så
kopplar man det till någonting. Det är ju samma sak om vi tittar på det förra året
när vi tar fram det här ”Inga problem”, då skapade vi faktiskt att vi skulle bli problemlösarna och det har vi utvecklat i år och nu sitter det skyltar lite överallt där
vi pratar om våra kundlöften, att vi ska gå lite längre … ”
”Hur de här grejerna kommer till, det är som jag sagt, jag satt ju inte för en och
en halv månad sedan och funderade på vad jag skulle göra. Det kanske … vad fan
ska jag hitta på nästa år? Det ger sig. Det blir säkert någonting och blir det ingenting så har vi varit duktiga i alla fall.” (VDn, november 2016)

Under tiden jag befann mig i organisationen kom två nya filmer: ”Inga problem” och ”Maximal gemenskap”. ”Inga problem” introducerades på firmafesten
2015. ”Maximal gemenskap” introducerades under våren 2016 för att skapa tydligare fokus på att inkludera olikheter och ta ett hållbart ansvar:
Berättarröst i filmen: ”Om en liten stund kommer jag att ställa dig en fråga. Då
vill jag att du ska titta inom dig och runt omkring dig” (kameran sveper in över
orten). ”Du är född här. Du är hitflyttad. Du lever här. Ni kanske har träffats.
VDn: ”Vi på [Organisation IM] har alltid velat ta ansvar och vara med och
utveckla [orten]. Som en stor arbetsgivare är det en självklarhet att ta ansvar. Ansvar för oss är att spegla samhället i stort och olikheterna gör att vi får dynamik i
arbetslaget. Det innebär också att dela med sig, att vara generös och visa ett engagemang för ett hållbart [orten]. En annan viktig del i det här är föreningslivet. Som
stor samarbetspartner ställer vi krav på föreningarna. Vi vill att man jobbar aktivt
mot mobbning och utanförskap. Närproducerade produkter står för kvalitet, därför
har vi ett nära samarbete med lokala producenter. Det är viktigt för att utveckla
[orten]. Vi hör ihop här i butiken och butiken hör ihop med samhället utanför.”
VDn berättar detta samtidigt som olika scener från organisationen visas. De
som syns på bild är framförallt medarbetare tillhörande ledningsgruppen eller säljchefer. Det visas kunder och leverantörer. Det visas även scener från olika föreningar.
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Berättarröst: ”Så titta inom dig och runt omkring dig – för vad slår ditt hjärta?”
”Maximal gemenskap.”

4.2.2 Ledningsgruppens perspektiv
Vid starten 2007 bestod ledningsgruppen av 15 personer men efter några omorganisationer består den 2015/16 av 8 personer, varav en inte ingår i avhandlingens studie. Den personen har en butik i butiken. I samtal med alla de övriga i
ledningsgruppen har ingen, utöver VDn, pratat om den här åttonde personen. De
flesta av personerna i nuvarande ledningsgrupp har varit med i gruppens sedan
start, vilket innebär mer än åtta år. Den här långa relationen har påverkat gruppen
och flera av gruppens medlemmar påpekar det i intervjuerna. De flesta upplever
relationerna som något ansträngda även om de tycker att de har kul tillsammans.
Klimatet är inte öppet och upplevelsen av ärlighet saknas.
“Vi kan inte vara ärliga mot varandra. Du vill inte såra personer men vi behöver
bli mer ärliga och raka.” (ledningsgruppen)
“Det är inte så öppet som det borde vara i vår ledningsgrupp. Det finns grindvakter som borde tas om hand, grindvakter mellan individer, och jag vet vad det
är med vi kan inte prata öppet med varandra …” (ledningsgruppen)

Hursomhelst, flera medlemmar lyfter vid intervjuerna också kommunikationen mellan ledningsgruppen och VDn där de upplever att öppenheten och ärligheten är dålig,
“Vi har en sorts grupp när VD deltar och en annan när VD är frånvarande. Jag
kan bli frustrerad på möten när VD inte är närvarande och personer diskuterar
saker och jag frågar varför de inte har lyft de frågorna när VD var med. Jag tror
inte alla vågar säga vad de tycker framför VDn. Men VDn är den mest öppensinnade personen jag känner, VDn lyssnar och jag kan prata med hen även om jag vet
att det inte är så bra nyheter. Hen är öppen för allt. Vi kan diskutera saker på möten,
hur vi ska göra och besluta om vad och hur. Men på nästa möte när VDn inte är
med kan personer börja diskutera att de senaste besluten var inte så bra och sedan
sucka. Jag kan bli så arg över sådant; om du inte sa något förra gången, säg inget
nu heller.” (ledningsgruppen)

Det har inte gått att göra studier hur gruppen i sig har fungerat tillsammans.
Under min tid vid organisationen fick jag bara vetskapen om två möten där ledningsgruppen sammanträdde. Ett av de mötena var i februari 2016 då gruppen
spenderade några dagar utomlands, på VDns sommarställe. Det andra mötet
skedde i maj 2016. Om det har skett andra möten vet jag inte men att det är få
möten bekräftas av medlemmarna i gruppen vid intervjuer under hösten 2015.
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”Vi har inte ledningsgruppsmöten längre. Vi har inte haft det på ett år, minst.
Vi hade ett innan sommaren och ett under vintern. Jag kan inte skylla på VDn men
det har med hen att göra. VDn har problem med planering, att lägga en budget
eller plan för kommande år eller kvartal – det är inte vad hen gör. Hen får ett infall
och om inte det fungerar, vi kastar det och så försöker vi något annat som VDn
kommer med. Vi andra, vi vill ha en plan och vi har diskuterat vad som ska göras
och hur men det är inte VDns sätt. Det gör det svårt. … Under de två senaste åren
har jag inte sett en enda budget, förutom efteråt … det finns ingen mening att ha
de här mötena, vi kan bara diskutera det förgångna. … Beslutsgången är ansikte
mot ansikte. Vi tar ganska stora beslut på stående fot och fortlöpande.” (ledningsgruppen)

Flera medlemmar i ledningsgruppen framför i intervjuerna att de skulle vilja
ha fler möten där beslut kan fattas. Två av medlemmarna ser inte någon mening
med fler möten. Medlemmarna är osäkra hur de egentligen vill ta beslut. Nu fattas
beslut på stående fot, alla blir inte involverade i alla frågor vilket skapar osäkerhet
men som andra uttrycker det, effektivare. Problemet uppstår då stort beslutsmandat ligger hos VDn och eftersom VDn inte har möten eller befinner sig på plats
så ofta ledningsgruppen önskar skapar det en osäkerhet. Det fanns dessutom
ingen uttalad ersättare för VDn utan alla övriga medlemmar i ledningsgruppen
har samma nivå av mandat och ansvar och ingen kan besluta över den andre.
Effektiviteten och produktiviteten blir inte effektiv när koordinationen inte är
100%.
Ledningsgruppen genomförde i januari 2016 ett SPGR-test och resultatet (djupare beskrivning och analys, se avsnitt 5.2.2) visar en fragmenterad och ickefunktionell grupp. En ur ledningsgruppen konfirmerade bilden:
“Vi har arbetat med den här gruppen så länge på olika sätt och vi säger alltid
att vi ha en enad front men … vi misslyckas här. Jag vet att vår grupp inte strävar
åt samma håll men på mötena säger vi att vi håller med.” (ledningsgruppen)
“Det finns en person som inte tycker om att bli kontrollerad och det är därför
som ledningsgruppen inte fungerar så bra som den skulle kunna göra. Jag saknar
det öppna klimatet, att kunna ge varandra förslag och be om förslag.” (ledningsgruppen)

Den långa relationen i gruppen har gjort att rollerna har normaliserats och även
om förändringar har gjorts och samtal har genomförts, verkar inget ha förändrats
i verkligheten.
“Flera av oss har varit här sedan starten och vi känner varandra. Men, personer
kanske känner att det är ingen idé att säga något, det blir ingen förändring i alla
fall. Det finns fördelar med att vi känner varandra så bra. Jag måste acceptera det
eller hitta något annat att göra.” (ledningsgruppen)
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Ledningsgruppen är en fragmenterad grupp och är beroende av VDns närvaro.
Gruppmedlemmarna litar inte fullt ut på varandra och roller och mandat är inte
helt accepterade i organisationen. Behovet av att mötas och kunna diskutera framåtsyftande syns igenom. Det finns inga tydliga framåtriktade planer och när inga
möten sker eller VDn inte är närvarande blir osäkerheten stor och vem och hur
beslut fattas ifrågasätts.

4.3 Kommunikationskanaler
“Vi har chefer som undanhåller information och inte kommunicerar med oss
eller ens varandra, detta har då lett till att personalen inte heller vill kommunicera
med cheferna då man mer ofta än inte bemöts utan nonchalans eller inte ens får ett
svar tillbaka.” (anställd)

Det finns inga tydliga kanaler för kommunikation. Flera medarbetare uttrycker
i samtal med mig att arbetsplatsen är dålig på att fånga upp stämningen och det
som sker. Det kan vara kundrelaterade problem där framförallt hur kvinnliga
medarbetare blir bemötta av kunder men även hur kunder tillåts bete sig i verksamheten. Medarbetarna vill inte upplevas som gnälliga vilket gör att de istället
inte säger något då det inte finns ett forum för att uttrycka sig, be om råd och stöd
eller att rapportera förbättringsförslag. Att ha personalmöte två gånger per år upplevs inte vara tillräckligt.

4.3.1 Möten
Det finns två återkommande möten i Organisation IM: PUG (Planering och Uppföljnings-Grupp) varje onsdag och ett månadsmöte och det är marknadsansvarig, som är ansvarig för de här mötena. Vid PUG-mötena kallas alla säljledare för att gå igenom veckan som varit och veckan som kommer. Orsaken till att
onsdagsmötet genomförs är för att garantera att kommande kampanjvaror finns
hemma och för att säkerställa att det finna tillräckligt med andra produkter och
eventuella ersättningsprodukter. Marknadsföringsansvarig presenterar kommande veckas kampanjer och frågar om respektive säljledare har några problem
eller funderingar. Syftet med mötena har i grunden varit att diskutera och analysera produktläget men diskussioner uteblir.
“Huvudorsaken till att vi har möten varje onsdag är att tidigare köptes det in
för få kampanjprodukter och för att säkerställa att vi har tillräckligt med antal eller
ersättningsprodukter. Vi presenterar den kommande veckans produkter. Varje säljchef ska vara med på mötet när marknadsansvarig presenterar produkterna, event
och vad som kommer att hända i verksamheten den kommande veckan.” (anställd)
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Vid observationerna framkom inga diskussioner utan det var 20 minuters genomgång av marknadsansvarig, som ibland undrade om varorna fanns hemma
eller om de behövde köpas in och avslutningsvis ca 10 minuter för frågor. Säljledarna satt passiva och svarade på frågor. Några ställde motfrågor. 30 minuter
varje vecka för ren information.
Det andra återkommande mötet är ett säljrapporteringsmöte, som sker i början
av varje månad. Mötet grundar sig på en säljrapport som distribueras från huvudkontoret. När rapporten har kommit till affären samlas PUG igen, som består av
vissa avdelningschefer och alla säljledarna. Rapporten kommer inte samma dag
varje månad så mötena sammankallas endast någon dag i förväg, ibland upp till
en vecka innan mötet.
På mötet gås säljrapporten igenom och diskussion sker hur de kan sälja mer.
Ingen analys sker. Dessutom sker mötet på olika dagar, olika tider och olika personer beroende på vilka som arbetar den aktuella dagen. Oftast hålls det här mötet
vid två tillfällen. Gruppsammansättningen i sig är den samma men då personerna
arbetar på olika tider så blir mötesgrupperna olika varje gång. Säljledarna anser
att dessa möten inte utvecklar verksamheten eftersom mötet bygger på gamla
fakta men det kan hjälpa och stärka säljledarnas kunskaper om försäljningsuppgifter och vilka slags produkter som fungerar eller inte.
Utöver de här två mötena, som endast inkluderar personer ur ledningsgruppen
och säljledarna, existerarar inga reguljära möten utan VDn sammankallar möten
vid behov. Personer ur ledningsgruppen anser inte att det behövs andra möten:
”Vi pratar ju med varandra varje dag i alla fall.” Det finns dock en önskan om
möten från medarbetare, som menade att kommunikationen är bristfällig.
Det finns en avdelning, som har egna möten och de har även valt att ha en form
av loggbok där dagen rapporteras så att kvälls- och stängningspersonal kan skriva
om något särskilt har hänt så vet morgonpersonalen det när de går på. Avdelningen har också valt att ha överlappningar i schemat så personer kan göra överlämningar på ett bra sätt. De anser att det är svårt att ha möten för mötens skull
då alla har olika tider och hela tiden behöver det vara personal på plats. Tidigare
hade de ett morgonmöte men när det oftast är samma personer som jobbar morgon får inte alla personer information i alla fall. Avdelningen använder sig av
whiteboardtavla, kassameddelande eller det interna datasystemet.
Det råder oenighet kring vikten med möten men samtidigt efterlyser framförallt ledningsgruppen mer information. Det är tillsynes en platt organisation med
få mellanchefer men samtidigt pratar alltid VDn individuellt med olika personer
och verkar inte informera andra. Om VDn pratar med en person, som råkar vara
i butiken den dagen VDn är där händer det inte alltid att den personer sprider
informationen vidare. Tidigare fanns det en butikschef som kunde vara den här
kanalen. Vid uppföljande samtal våren 2018 framkom det att det nu återigen
skulle anställas en butikschef.
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Tidigare butikschef skickade ut veckobrev till all personal via Facebook. I
samband med att butikschefen avslutade sin tjänst togs uppgiften inledningsvis
över av en annan person i ledningsgruppen. Dock slutade breven att ges ut när
konkurrenten öppnade. I den information som butikschefen delgav fanns veckans
vinst och vem som var den bästsäljande avdelningen men VDn stoppade det för
rädslan att konkurrenterna skulle hitta det. I informationen fanns även annan information, så när siffrorna försvann delgavs inte heller någon annan information.
“Vi behöver utveckla kommunikationen. Vi har här massor att göra och att även
tydliggöra själva organisationen. Ibland är det inte klart vem som ska göra vad och
saker faller mellan stolarna eller att flera personer arbetar med samma sak. Vi har
haft det problemet under lång tid. Vi har försökt att göra något åt det men det har
inte fungerat. Oklara roller, vi har inte klara roller, de olika ledarrollerna, vem ska
göra vad? … Så har det varit sedan butikschefen slutade och vi inte fick en ny.
Istället skedde en omorganisation och butikschefens uppgifter spreds på olika personer. Det har inte fungerat och en orsak kan vara – är det rätt person på rätt plats?
Eller beror det på att uppgifter har delats på ett felaktigt sätt? Vi vet inte hur vi ska
lösa det.” (ledningsgruppen)

Flera av medlemmarna i ledningsgruppen känner en avsaknad av koordination
och upplever organisationen som ostrukturerad. De anställda upplever inte
samma brist på kommunikation då de ofta har någon av säljledarna eller teamledarna att fråga. Det många dock uttrycker är avsaknad av information och till viss
del även hur organisationen leds och vem som bestämmer vad. Många ser fram
emot omorganisationen, införandet av det Lean-inspirerade arbetssättet där de uttrycker önskan om att ha möten, korta möten varje dag. En stor förväntan på att
kommunikationen ska bli tydligare finns eftersom det idag uppstår problem i
samband med missförstånd över placeringar av materiel eller hur saker ska bedrivas. Det blev dock ingen sådan förbättring enligt uppföljningssamtalen under
våren 2018. Organisationen gjordes om.

4.3.2 Facebook
Facebook har omnämnts av medarbetarna som ett sätt att informera och diskutera
olika problem men de har också sagt att Facebook har förlorat sitt syfte efter vad
de säger, beror på VDns agerande mot anställda. Jag har studerat alla inlägg på
Facebook sedan sidan började 2009 och hur inläggen har förändrats över tid. I
september 2010 skriver VDn:
“Gissa om jag är glad för att ni skriver här och berättar som bra, dåligt och om
ljuspunkter under era arbetspass. Konkret och viktigt som vi alla kan dra nytta av
och göra något åt ……!!” (VDn)
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Under perioden 2009-2012 så gör medarbetarna det VDn efterlyste; skriver
kommenterar, ger förslag och klagomål och veckobrevet kommer varje vecka
men i april 2013 börjar syftet med Facebook att diskuteras. En av de anställda
skrev ett inlägg om kostnaden de behövde betala för frukosten och flera, däribland
VDn kommenterade inlägget, som helt plötsligt bytte fokus från frukost till syftet
med Facebooksidan. Flera anställda ansåg att syftet var att diskutera frågor och
problem. VDn deklarerade att syftet med Facebook var att lyfta
- de frågor kunderna ställer till medarbetarna,
- frågor om rutiner som behöver utvecklas,
- lösningar på problem som andra kan ha nytta av, och
- positiva saker, som personer gjorde i butiken.
VDn skrev också att frukostrutinerna eller frågor om förtroende inte skulle föras
via Facebook. Vid samma tidpunkt skulle veckomöten på varje avdelning införas
men de kom aldrig igång.
Efter den här händelsen syns en förändring bland inläggen och kommentarerna. Fortfarande läggas veckobreven ut men det är få kommentarer från de anställda. Jag noterar också att flera av kommentarerna var gjorda av personer som
nu inte längre arbetade i organisationen. I slutet av maj 2010 postade VDn organisationens policy för Facebook, beslutad i september 2009:
“Det här är en möjlighet för oss att umgås och att dela med sig av kunskap och
erfarenhet men med möjligheter kommer naturligtvis skyldigheter. …
HÖGT i TAK: Tanken är att det ska vara högt i tak. Vi kommer att kunna diskutera stort som smått men alltid i ett positivt ordalag. Det måste stödja oss i vårt
dagliga arbete så att alla kan dela med sig av viktig information eller kunskap. Alla
borde våga att uttrycka sig och hitta tid att göra det. Dina åsikter är viktiga men
gnällande och klagande hör inte till vår grupp när vi vet att alla gör sitt bästa. Vi
ska självklart vara ärliga mot varandra men vissa saker är bättre att säga face to
face för att undvika missförstånd och påverka tonen i vår grupp. Det finns andra
mötesforum för mer komplexa frågor.
DELA: Om fler personer bidrar, ju roligare blir det … du kan dela dina tankar
och diskutera konstruktivt. Var medveten om att peka på brister men tänk på hur
du uttrycker dig. Vänligen kom med konstruktiva förslag på hur vi löser eventuella
brister.” (VDn)

Efter det här inlägget är det huvudsakligen VDn eller personer ur ledningsgruppen som skriver inlägg.
I oktober 2013 innehåller veckobreven mycket information och information
från alla avdelningar men bara ett år sedan har veckobreven upphört. VDn börjar
då informera oftare på Facebook om vad som händer och ofta med versaler. Säkerhetsinställningarna för gruppen ändras och personer rensas ur gruppen. Efter
de förändringarna ökar inläggen från gruppen daglig verksamhet.
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När VDn frågar om något ges ofta egna exempel av vad och hur de anställda
kan göra. VDn postar också inlägg och filmer med sig själv eller med anställda.
Innan VDn inför något nytt presenteras det på Facebook med en bild eller en film
för att stärka meddelandet. Efter 2014 kommer dock fler inlägg från de anställda,
ofta jämförande exempel med hur andra gör eller förslag från andra butiker.
-

“Kan du inte göra ett inlägg på Facebook över kaffet och fråga hur många som
egentligen tycker om det här kaffet?”
“Nej det gör jag inte.”
“Men ingen tycker ju om kaffet.”
“Men VDn dricker det.”
”Men HR-chefen har sin egen kaffemaskin; jag skulle också vilja ha en, nu dricker
jag bara kaffet för att jag behöver kaffe.”
(Diskussion i personalrummet mellan två anställda)

Det kom inget inlägg på Facebook.

4.4 Medarbetarnas syn på verksamheten
Det finns olika kategorier av medarbetare på Organisation IM: de som tillhör ledningsgruppen och de som inte gör det. Ledningsgruppen har tidigare belysts i avsnitt 4.2.2 så de inkluderas inte i det här avsnittet. Det finns dessutom en grupp av
medarbetare, som inte är anställda av organisationen. De här medarbetarna tillhör
den dagliga verksamheten, vilka kommer att beskrivas i avsnitt 4.4.2. Slutligen
kommer exempel och tankar från personer som har valt att lämna organisationen.
“Idag finns det ett gap mellan ledningsgruppen och de anställda och det är inte
bra för organisationen. Informationen som personalen får är mer av en order och
bara ’gör så här’. Det är sällan vi får en förklaring till varför vi ska göra det.”
(anställd)

4.4.1 De anställda
Som beskrivet i tidigare avsnitt är huvuddelen av de anställda kvinnor och huvuddelen har inte heltid. Det är framförallt till sommaren som antalet anställda
ökas markant, dels med hänsyn till semestertider men framförallt att behovet av
personal ökar då kundtillströmningen ökar. Det har också blivit svårare att få tag
i personal.
”Vi börjar förlora personal. Jag vet inte varför men en orsak kan vara generationsskifte. Tidigare sommararbetare, som brukade arbeta extra under terminerna
är nu klara med skolorna och börjar leta andra arbeten. Vi behöver nu en ny kull.
En annan orsak kan vara att vi ändrade på schemat för ungefär ett år sedan.” (anställd)
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2014 gjordes alla schema om. Tjänster gjordes om och alla fick i grunden 20
timmar och med möjlighet att få mer men helt plötsligt var alla nöjda med 20
timmar i veckan med arbete varannan helg. När det nu behövs en vikarie här och
där är det svårt. Ingen verkar har pratat med personalen varför det här problemet
har uppstått. Det kan nu vara svårt att bemanna alla tider. Samtidigt verkar de
anställda ha oklart med hur många timmar i veckan de har.
”Jag vet inte hur många timmar jag ska arbeta. Jag har inte fått något anställningsavtal.” (anställd)

Ett annat område som lyfts bland de anställda är lönen. Även om vinsten för
verksamheten konstant ökar syns det inget i lönekuvertet. Att det går bra för organisationen ger ändå ett hopp för de anställda vilket i sig är en faktor för arbetsglädje, vilket framkommer i intervjuer och observationerna. Personalen har enligt
uppgifter inga lönesamtal utan lönen sätts i samband med att anställningsavtalet
skrivs på. Därefter är det är kollektivavtal som används. Det verkar inte heller
existera några medarbetarsamtal trots att påminnelser verkar gå ut från HR-chefen till teamledarna.
Även om huvuddelen av de anställda är kvinnor är det huvudsakligen männen
som märks. Det är män i ledande befattningar, män hörs i personalrummet och
män som vill prata och diskutera. Under mitt dryga år i Organisation IM har det
varit väldigt svårt att ha ett samtal eller diskussion med kvinnor och de få som
velat prata är det få som verkar vilja uttrycka vad de egentligen tycker:
Även de som valde att skriva brev till mig var i huvudsak män, även om flera
kvinnor kom till mig och berättade att de inte visste vad de skulle skriva i breven.
Männen var mer öppet misstänksamma om vem skulle få tillgång till breven. En
medarbetare berättade följande till mig:
-

”Vet du vad VDn sa på mötet?”
”Nej?!”
”Han sa att vi behöver komma ihåg att skriva breven och när vi skriver ska vi
inkludera våra värderingar.”

Ett brev verkar arrangerat, skrivet i en positiv ton men i tidigare observationer
och intervjuer med aktuell person gavs en annan bild där orättvisor, problem med
kommunikation och otydlig struktur lyftes. Anställda berättade att tidigare hade
personer som uttryckt sina åsikter och tankar högt hade blivit uppkallade till VDn
och fått tillsägelser och i vissa fall fått sluta, vilket verkar ha påverkat hur personer tänker sig för hur, när och med vem de pratar med om vad.
Vid informella samtal och vid intervjuer framkommer ändå en arbetsglädje där
de anställda stöttar varandra men framförallt att se glädjen att möta kunderna.
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“Det är kul att arbeta här. Jag tycker om att ge kunderna service och att ge
kunderna det där lilla extra så de kan komma ihåg mig så de tänker att de vill
komma tillbaka för att handla. Arbetsförhållandena är bra. Jag skulle dock vilja ha
ändringar i schemat och kunna rotera mellan avdelningarna.” (anställd)
”Det är en bra arbetsplats med bra kamratskap men det finns utrymme för förbättringar. Generellt, alla är nöjda, bra kamratskap. Det blir dock en konstant stress
att få fler timmar då flera av oss inte är anställda mer än 20 timmar i veckan om
du inte har en ledande position.” (anställd)

Kamratstöd lyfts upp som en mycket viktig del i mina samtal med de anställda.
Utan det här kamratstödet skulle många av de anställda inte veta hur de skulle
hantera situationen då de inte upplever något stöd av HR-chefen. Överallt återfinns en lojalitet bland de anställda. Alla, i breven, i intervjuer och under observationerna, uttrycker den här lojaliteten. Det är få kommentarer om arbetskollegorna men däremot fler om ledningen. De anställda saknar en tydlig teamledarfunkton och personer som kan ta beslut. Osäkerhet avseende ansvarsområde och
otydlig kommunikation är två områden de anställda överlag lyfter som förbättringsområden;
”De som sitter däruppe [ledningsgruppen och VDn] tror tydligen att det är
bättre än det är”. (anställd)

En annan sak som många av de anställda lyfter är att det är oftast väldigt enkelt
att komma med nya tankar, på golvet. Om det finns någon som har en idé om
möblera om eller att göra saker lite smidigare är det generellt lätt att få göra om
idé till verklighet. När det kommer till förbättringar som kostar händer dock oftast
ingenting, oavsett om det skulle generera mer i vinst i förlängningen.
Alla jag har pratat med på golvet är eniga; orsaken till att organisationen vann
kvalitetspriset var för de anställdas lojalitet och att de stödjer och täcker upp för
varandra.

4.4.2 Daglig verksamhet
I Organisation IM finns det en grupp som hamnar vid sidan om; gruppen daglig
verksamhet. Daglig verksamhet handlar om individer som har någon form av
funktionsvariation och kan inte ta ett traditionellt arbete. Enligt svensk lag har då
personen rätt att få tillgång till daglig verksamhet och får ersättning för utfört
arbete.
Från början var tanken att Organisation IM skulle ha 3-4 personer från daglig
verksamhet; under 2015/16 fanns totalt 8 personer ifrån daglig verksamhet. Den
som har varit i organisationen längst har varit där i ca 8 år. Organisationen har
dock en önskan om att få utveckla den här verksamheten. Gruppen har en egen
teamledare som ansvarar för gruppen. Teamledaren är inte heller anställd av
Organisation IM. Teamledaren har egna möten med gruppen.
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De här personerna är inte anställda av Organisation IM vilket gör att de ramlar
mellan stolarna. Å ena sidan visar organisationen stolt upp att de har mångfald
och att alla är välkomna i verksamheten men å andra sidan får inte gruppens medlemmar lön, anställningsrabatter, utbildning eller får inte följa med på olika arbetsplatsbesök. De är inte inkluderade i möten men bjuds in till inspirationsdagar
och den årliga firmafesten. De får inte heller julgåvan i form av pengar utan oftast
i form av en chokladask eller motsvarande. De här skillnaderna har lyfts upp till
HR-chefen och VDn för diskussion men inget har hänt då de hänvisar till försäkringar.
Det finns delade meningar kring gruppen daglig verksamhet; de ses antingen
som en maskot för organisationen – det ser bra ut att ha ”sådana där” (medarbetare) men samtidigt får gruppen höra att de tar andra personers jobb. Ingen i gruppen arbetar full tid utan bara måndagar-fredag mellan ca kl 08.00-13.00. Flera av
dem arbetar inte heller på lov såsom sport-, påsk- eller sommarlov då flera av
dem är beroende av transport med buss.
Personerna i gruppen får också ofta höra att de är glädjespridare då de ofta är
glada och positiva. Flera personer ur organisationen, främst personer ur ledningsgruppen lyfter vid mina samtal vilket bra arbete de anser att personerna i den
dagliga verksamheten gör. De områden som den dagliga verksamheten har ansvar
för är ofta rena och väl i ordning.

4.4.3 De som har slutat
Skälen till att personal slutade berodde på flera anledningar där en vanlig orsak
är att sommarjobbet tar slut. Många sommarvikarier har fortsatt som tillfälliga
vikarier under resten av året eller gått på timme under studietiden. Jag har delat
in de som slutar i tre grupper;
- Ungdomen: Naturligt slut på sommarjobbet.
- Studenten: Slutar för att studierna är slut och nu fått ett annat arbete eller
flyttar för studier/jobb.
- Arbetaren: Andra skäl.
Ungdomen är ofta mellan 16-20 år, både killar och tjejer och jobbet i organisationen är ofta deras första sommarjobb. Den vanliga arbetsuppgiften är att
plocka varor. Studenten, som också plockar varor kan även få andra uppgifter,
kan ha schemalagd tid upp till halvtid men syftet med jobbet är inte att stanna på
organisationen. Arbetet på organisationen ger extra pengar, en referens och ett
socialt sammanhang.
Däremot är den sista gruppen är intressant. Det är en grupp, ofta kvinnor men
under perioden 2016-2018 har antalet män ökat, som efter flera år i organisationen valt att sluta. Under tiden jag var på organisationen, 2015/16 kontaktade
jag flera som hade slutat då medarbetare som var kvar uttryckte att det fanns anledningar till varför personer slutade. Under ett tillfälle var det fyra chefer i nivå
tre (se figur 17) som sade upp sig inom loppet av tre månader.
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Orsakerna till att arbetarna har slutat är olika men några saker återkommer;
avsaknad av tillit och förtroende, det var för mycket att göra med för få timmar
samt oklarheten i styrning och ansvarsområde. Personalvård har inte upplevts
som prioriterat. Flera av de som har slutat och som jag har varit i kontakt med
uttrycker att de inte vill kommentera sitt val att sluta utan de har valt att gå vidare
till annat.
”Vi har byggt upp ett bra rykte med kvalitet men sakta men säkert bryter vi ner
det när vi bara har fokus på resultat.” (Tidigare medarbetare)

4.5 Avslutande reflektioner
Efter att ha varit i Organisation IM under ett drygt år och sedan träffat flera av
medarbetarna igen efter ytterligare ett drygt år för uppföljande samtal har det inte
helt varit lätt att sammanställa allt. Jag gick in med tankar om att få se bakom
fasaden i en framgångsrik organisation för att få en förståelse för vad som kan
driva medarbetare att arbeta och utveckla en sådan verksamhet. Jag har fått ta del
av såväl misstänksamhet, avsaknad av struktur, skratt, lojalitet som av kamratskap.
Överlag har ledningen varit väldigt öppen med att vilja visa sin verksamhet
och när jag har efterfrågat material har jag fått tillgång till det. Jag har bjudits in
i till olika forum som har funnits. Det fanns dock en svårighet; att följa VDn över
tid då hen sällan var på plats i organisationen under en hel dag eller under en
längre tid när jag var i verksamheten. VDn har dock alltid svarat på mejl, gett mig
tillgång till material, eller bjudit in mig till olika forum där hen har deltagit. Utifrån vad medarbetarna har uttryckt verkar det vara vanligt att VDn inte är på plats
särskilt mycket men syns och hörs på olika sätt i alla fall.
Att arbeta med kvalitetsutveckling och systematiskt kvalitetsarbete med strävan att bedriva ständiga förbättringar har visat att det är två faktorer som har stor
påverkan för att lyckas med kvalitetsarbetet är delaktighet och engagerat ledarskap (Bergman & Klefsjö, 2012). Organisation IM tilldelades kvalitetspris, som
den bästa organisationen i sin kategori baserat på kundtillfredsställe. Det fanns
en underliggande förhoppning hos mig att jag hos Organisation IM skulle få ta
del av tydliga och strukturerade arbetssätt och verktyg som kunde hjälpa en organisation att lyckas med förbättringsarbetet. Nu i efterhand kan jag konstatera
att det kanske inte är så enkelt vilket kommer att belysas i kommande kapitel.
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5 Att skapa förutsättningar för allas delaktighet
i ett organisatoriskt sammanhang

Det här är det första av tre kapitel (kapitel 5-7), som kommer att presentera analyserna av det totala materialet baserat på avhandlingens tre frågeställningar (se
avsnitt 1.6). I det här kapitlet kommer avhandlingens frågeställning: Vad innebär
det att skapa förutsättningar för allas delaktighet i ett organisatoriskt sammanhang? att belysas och analyseras. I begreppet delaktighet finns ett underliggande
antagande att alla vill ta ansvar och delta i organisatoriska aktiviteter vilket lyfts
fram i medarbetarskapsmodellen av Hällstén och Tengblad (2006).
De beskrivna händelserna från inspirationsdagen (avsnitt 4.1.3) kan ses som
en grund för diskussionen om hur en chef kan leda och skapa delaktighet i en
organisation. Alla var inbjudna till dagen men alla var inte närvarande. Applåder
och svarsrop visade på ett engagemang, och ett medskapande i aktiviteten. Även
om det fanns ett engagemang fanns det en tendens till ett undertryckt missnöje
vilket kunde visas genom kommentarer såsom ”Det skulle ha varit någon från oss
…” när priset skickades runt. Det här framkom tydligt under observationer och
intervjuer: ”Varför var det bara ledningsgruppen …?”
Utifrån medarbetskapshjulet (Tengblad, 2010) finns det ett behov av ömsesidiga åtaganden mellan engagemang och ansvarstagande, vilket kan upplevas saknas, i alla fall i det aktuella fallet. När jag nu ser tillbaka på det dryga året vid
Organisation IM kan inspirationsdagen ses som en sammanfattning av hur verksamheten de facto fungerade; VDn berättar och inspirerar men jag upplever att
de anställda visar upp en fasad av tillfredsställelse medan personalomsättningen
vid Organisation IMs visar en annan bild. De anställda ställer upp i det tysta för
varandra och för sig själva.
Bergman och Klefsjö (2012) anser att delaktighet kan delas in i olika nivåer;
individ- grupp- och ledningsnivå. Utifrån den utvecklade medarbetarskapsmodellen (se figur 14) kan de olika nivåerna kopplas samman med medarbetarskapshjulets komponenter: Individnivån fokuserar på eget engagemang och ansvar, gruppnivån på att acceptera olikheter för att få ett fungerande samarbete och
ledningsnivån på att inkludera alla i en gemenskap och skapa förtroende. I de
olika studierna, Studie I - VI, kan de olika nivåerna och fokusområden synliggöras på olika sätt och belysa styrkor och utmaningar vilket beskrivs i det här kapitlet.
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5.1 Delaktighet på individnivå i ett organisatoriskt
sammanhang
Definitionen av allas delaktighet handlar om att de anställda känner engagemang
och ansvar att utföra sitt och gruppens arbete, där acceptans och tillit av medarbetarnas olikheter [mångfald] och inkludering av alla [gruppdynamik] ingår. I
den utvecklade medarbetarskapsmodellen omfattar delaktighet på individnivå två
huvudingredienser: engagemang och ansvar. Med stöd av valda teorier omfattande engagemang och ansvar beskrivna i kapitel 2 kommer resultateten från studierna I - VI att analyseras och diskuteras.

5.1.1 Engagemang
Engagemang omfattar enligt Kahn (1990) tre psykologiska förutsättningar för att
skapa engagerade medarbetare: meningsfullhet, trygghet och tillgängligt.
Meningsfullheten handlar om incitament om att bidra till organisationens välmående och utveckling. Meningsfullheten kan relateras till motivation, varför en individ gör som den gör. Motivation kan i sin tur delas upp i inre och yttre motivation. Det finns ett underliggande och medfött behov av att motivera och anstränga
sig (Deci et al., 2017). Både Maslows (1987) behovstrappa och McClellands
(McClelland & Burnham, 1976) teorier kopplas till den inre motivationen – handlingar och beteende förstärks av sig själv, att må bra av sitt eget agerande. Den
yttre motivationen påverkas av belöningar utifrån och kan beskrivas exempelvis
med Herzbergs (1968) tvåfaktorteori och Vrooms (1995) förväntningsteori.
I Organisation IM framkommer de olika motivationsnivåerna på olika sätt. De
anställda kan delas upp i två kategorier; de som jobbar där till dess de hittar ett
annat arbete och de som stannar kvar. Den här indelningen är inte unik för Organisation IM, vilket gäller även fördelningen av vem som stannar och inte. De som
stannar till dess de hittar något annat är ofta de unga och de som stannar är ofta
de äldre. De, som tillhör ledningsgruppen, har gjort det i över 10 år. Ledningsgruppens varande och delaktighet kommer att analyseras djupare i avsnitt 5.2.2.
McClellands (McClelland & Burnham, 1976) teori om ett individuellt behov
kan förklara indelningen av medarbetarna. De, som väljer att sluta efter några
månader/år kan kopplas samman med prestationsbehovet. Enligt McClelland vill
en person med starkt prestationsbehov göra något unikt, överskrida egna krav,
eller kort och gott – utvecklas på ett eller annat sätt. Mowday et al. (1982) har i
sina studier lyft orsaker till att individer slutar beror ofta på avsaknad av utvecklings- och belöningsmöjligheter.
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Då det inte tydligt finns några utvecklings- eller utbildningsmöjligheter i Organisation IM kan en orsak till att individer, som drivs av prestation, väljer att
lämna när de inte får någon uppskattning eller ser möjligheter att utvecklas om
individer. Organisationen kan förlora engagerade och kreativa individer, som vill
utvecklas och utveckla en verksamhet. Rybnicek et al. (2019) lyfte i sin studie
vikten av att ta just hänsyn till, eller i alla fall ha förståelsen för, de individuella
behov medarbetarna har i syfte att stärka det individuella engagemanget.
De, som stannar kvar, kan delas in i de andra två underkategorierna utifrån
McClellands (McClelland & Burnham, 1976) samhörighets- och maktbehov. Personer, som drivs av maktbehov, eftersträvar ofta att få en ledande befattning eller
en befattning där de kan kontrollera sin situation (McClelland & Burnham, 1976;
Rybnicek et al., 2019). Då ledningsgruppens medlemmar inte har bytts ut (personer har dock slutat) är det svårt att komma längre än till säljledare. Ledningsgruppen har i stort sett varit densamma i drygt 10 år vilket gör att andra som vill
leda inte får den möjligheten och kan då välja att sluta.
Ledningsgruppens medlemmar kan uppleva att de sitter tryggt på sin maktposition. Att ha en ledningsgrupp, som består av samma personer kan ge en trygg
och tillitsfull grupp, vilket Wheelan (2017) ansåg vara viktigt om gruppen ska
utvecklas till att bli ett team. Ett team fokuserar på att lösa uppgifter på ett kreativt
och effektivt sätt. Ledningsgruppen i Organisation IM kan dock inte ses som ett
team, vilket jag kommer att analysera vidare i avsnitt 5.2.
En person, som drivs av samhörighetsbehov nöjer sig att ha ett trevligt sällskap, går till arbetet och upprätthåller ett nära och varmt förhållande till omgivningen samt vill ofta inte vara till last (McClelland & Burnham, 1976; Rybnicek
et al., 2019). Analysen av Organisation IM visar att kvinnorna ofta kan appliceras
till det här behovet. ”Det är bra här”, ”Jag trivs i min grupp” och ”Jag är nöjd med
hur jag har det” är exempel på uttryck från kvinnor i Organisation IM, som jag
skulle klassificera in i den här underkategorin. Kvinnorna i Organisation IM som
jag har pratat med uttrycker att de är nöjda med sitt arbete, som det är och har
inget behov av att förändra eller att utveckla sig själv på arbetet. Ledningsgruppens medlemmar har också noterat att de kvinnliga medarbetarna inte söker
lediga ledartjänster.
Herzberg (1968) ansåg att de yttre faktorerna handlar om grundläggande arbetsvillkor och arbetsmiljö och de inre faktorerna ansvar och utvecklingsmöjligheter. I stort sett bara ledningsgruppens medlemmar i Organisation IM har heltidstjänster, övriga är anställda på lägre antal timmar. Det råder en osäkerhet
bland de anställda i Organisation IM hur många timmar de egentligen de har. Det
återfinns även en otrygghet bland de anställda när schema ändras, svårt att få vikarier och samtidigt uttrycks det att det inte genomförs medarbetarsamtal eller
lönesamtal.

119

Vissa av de anställda har uttryckt att de inte har fått ett anställningsavtal och
att det är svårt att veta vilken lön individen egentligen har. Gruppen daglig verksamhet uttrycker en frustration över att inte ses som anställda men ska göra anställdas arbete. Det här ger en lägre grad av tillgänglighet utifrån Kahns (1990)
förutsättningar för engagerad medarbetare.
Utifrån Maslows (1987) och Herzbergs (1968) teorier och modeller (se figur
6) kan de anställdas uttryck tolkas som att de håller sig inom de tre nedre stegen
av Maslows behovstrappa och Herzbergs hygienfaktorer. Huvuddelen av medarbetarna uttrycker att de får liten uppskattning, har få möjligheter till utbildning
och utveckling. Kano-modellen (Bergman & Klefsjö, 2012) kan appliceras här
utifrån perspektivet att de anställda kan ses som interna kunder, som har outtalade
och uttalade behov. Beroende på individens egen drivkraft kan behoven tillfredsställas på olika sätt. En nyanställd på Organisation IM kan uppleva en gemenskap,
en start på arbetslivet men efter ett par månader, ett par år förväntas andra belöningar eller uppskattningar. Utifrån Vrooms (1995) förväntningsteori och individens personliga mål och förväntningar (se figur 7) kommer individen att anstränga sig mer eller mindre beroende på den belöningen, som fås för insatserna.
I Organisation IM upplever flera medarbetare att de får liten respons för utförda insatser, till exempelvis har julklappen och julbonusen minskat i ekonomiskt värde samtidigt som organisationen har ökat sin vinst. Vid något tillfälle
skänktes till och med all julbonus bort efter en omröstning på Facebook, en omröstning som inte ens hälften av de anställda deltog i. Om en organisation eftersträvar delaktighet kan självklart en omröstning genomföras men sett till Wheelan
(2017) rekommenderas inte majoritetsbeslut. I aktuellt fall valde Organisation IM
att genomföra en omröstning där färre än hälften av de anställda deltog och huvuddelen av de som uttryckte åsikter var emot förslaget. Utifrån ett gruppdynamiskt perspektiv är majoritetsomröstningar vanliga i en grupp som befinner sig i
stadie 1 eller 2 (Wheelan, 2017).
Att vilja engagera sig för något kan bero på vilka belöningar som erhålls.
Vroom (1995) beskrev förväntningsteorin utifrån varför jag ska engagera mig.
Kotter (1995) menade att vetskapen om varför någon ska göra något är viktigt för
individer för att vilja engagera sig. Omröstningen på Facebook är ett sådant exempel; varför ska den anställde rösta när ledningen gör som de vill i alla fall. Att
rösta innebär att den anställde blottlägger sin åsikt vilket medarbetarna i Organisation IM har dåliga erfarenheter av. Öppna omröstningar, som sedan inte följs,
skapar inte tillit vilket är en del av delaktighet i ett grupperspektiv (se avsnitt 5.2).
Vrooms (1995) förväntningsteori ger en grund i förståelsen av det individuella
engagemanget beroende på om individens ansträngningar ger en given prestation
som belönas av organisationen. I Organisation IM finns det inget tydligt belöningssystem: karriärvägar är få, utbildningsmöjligheter erbjuds sällan, löneförhöjningar få eller låga. En grupp medarbetare är inte överhuvudtaget aktuella för
att ta del av organisationens belöningar till fullo och det är daglig verksamhet.
Sammantaget kan det här vara en grund till att engagemanget minskar.
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Ett sätt att tydliggöra sambandet mellan individens förväntningar, ansträngningar och belöningar presenterades i figur 7. Om individen inte ser att de egna
ansträngningarna leder till förväntade belöningar, väljer individen antingen att
byta jobb eller att bara gör det som måste göras. I båda fallen riskerar organisationen att förlora kreativiteten och engagemanget att arbeta med ständiga förbättringarna i verksamheten.
Gallup (2017) visade i en stor undersökning att huvuddelen av medarbetare
inte är engagerade på arbetet. Bilden av Organisation IMs engagemang stämmer
väl med den bilden. Ett sätt att tydliggöra det är att använda sig av Meyer och
Allens (1997) tre kategorier av delaktighet där Organisation IM kan klassificeras
på följande sätt (se tabell 9).
Tabell 9:
Delaktigheten i Organisation IM

VDn
Ledningsgruppen
Säljledare
Anställda

Delaktighet
Affektiv
Kontinuerlig
X
X
X
X
X

Normativ
(X)
(X)

Not: Placering av Organisation IMs olika avdelningar i Meyer och Allens (1997) olika
delaktighetskategorier.

VDn och ledningsgruppen återfinns på den affektiva delaktigheten, som vill ge
energi till organisationen och är lojal mot den samma. Den här gruppen kan kopplas samman med den engagerade medarbetaren, som enligt Gallup (2017) alltid
försöker göra det bästa i sin roll och arbetsuppgift. Huvuddelen av medarbetarna
vill jag placera i den kostnadsbaserade delaktigheten kostnaden att göra något, att
byta arbete kostar för mycket, ekonomiskt eller socialt. Gruppen kan kopplas
samman med de oengagerade; de fokuserar oftare på uppgifter som de inte anser
de ska göra eller är tråkiga än att se hur uppgifterna kan bidra till organisationen
(Gallup, 2017). Bland de anställda finns det sedan några som kan relateras till den
normativa delaktigheten, de som känner sig skyldiga att stanna kvar i organisationen och ser en av sina roller att försöka påverka andra, framförallt negativt.
Att det finns en spridning bland medarbetare kopplat till engagemang är naturligt då alla har olika motivationsfaktor, men det går att relatera det här till meningsfullheten. Philipson (2004) beskrev ett behov av konsonans i organisationen
där medarbetarens egna mål och värderingar stämmer överens med organisationens. Det verkar dock finnas olika beskrivningar av Organisation IMs värdegrund
där till exempel formuleringen jag har ersatts med vi. Det har dock inte framgått
att medarbetarna har varit med i omarbetningen.
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Organisation IM har under ett antal år arbetat aktivt med sitt värdegrundsarbete men efter att butikschefen slutat och en konkurrent öppnat verkar det här
arbetet ha avstannat. Personalomsättningen har ökat under åren 2013-2016 och i
den studerade perioden är omsättningen från 2016 den högsta (52%) vilket försvårar ett aktivt värdegrundsarbete. En jämförelse med branschen i övrigt kan
sägas att personalomsättningen har legat på ca 35% (Wiklund et al., 2015).
En analys av hur värderingarna efterlevs och synliggörs i Organisation IM visar att det råder någon form av dissonans. Om inte alla i en organisation har en
klar bild över vilka värderingar, som råder, sker en splittring mellan dessa individer; olika saker blir olika viktigt (Philipson, 2004). I Organisation IMs fall finns
det en risk att om inte ett fortsatt värdegrundsarbete fångas upp kan fokus tappas
och det kan bli otydligare i vad organisationen står för vilket kan leda till större
personalomsättning.
VDns förmåga att kommunicera, framförallt med hens olika filmer, är ett sätt
att hjälpa medarbetarna att skapa samma bild av verkligheten, i alla fall åt det håll
VDn önskar. Det finns dock en risk att filmerna ses mer som nöje än nytta (se
avsnitt 5.3.2).

5.1.2 Ansvar
Ansvar handlar om att aktivt ta del i förändringar och arbeta för att hitta bättre,
effektivare eller andra lösningar för att öka kundtillfredsställelsen och för att arbeta med detta krävs en engagerad ledning (Tengblad et al., 2007). Att få ett ansvar kräver att någon också ger ansvar vilket kan relateras till empowerment
(Kanter, 1993). Det är i en ledningskontext empowerment kan skapas men det
kräver att chefen delegerar och delar ansvaret.
Utifrån framförallt intervjuer med personer i ledningsgruppen i Organisation
IM återfinns en otydlighet i ansvarsfördelningen vilket blev tydligt när dåvarande
butikschefen slutade och hens ansvar och uppgifter fördelades ut på övriga i
gruppen. Det som också blir tydligt är att när VDn inte befinner sig i organisationen, vilket hen ofta inte gör, finns det ingen som har helhetsansvar, vilket gör
att ibland fattas det inte några beslut, och ibland fattas det många beslut. Det uppstår oklarheter i vilket beslut som gäller och vem som har mandat att fatta beslut.
När VDn är på plats kan hen dela ut uppgifter till olika individer utan att information sprids till övriga. Avsaknad av ledningsgruppsmöten eller avdelningsmöten
ger också tecken på att ingen riktigt vet vad som gäller. Det här kan beskrivas
som det traditionella eller outvecklade medarbetarskapet, vilket Kilhammar
(2011) beskrev som att chefen styr och behåller ansvaret själv.
Det blir en tydlig krock i vad jag uppfattar att VDn vill och försöker visa i sitt
ledarskap. Å ena sidan förväntas en arbetstagare ta ett eget ansvar i arbetet men
samtidigt verkar inte ledningen i Organisation IM skapa rätt organisatoriska förutsättningar utifrån det Tengblad et al. (2007) menar är viktigt för att lyckas med
empowerment-tanken och ett medarbetarskap. Medarbetarskapet menar Bergman
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och Klefsjö (2012) är viktigt för att alla ska kunna vara delaktiga och bidra till
utvecklingen av verksamheten. Om anställda ska få ansvar krävs det tydliga
roller, arbetsuppgifter och mandat och både anställda och chefer behöver acceptera detta (Tengblad et al., 2007), vilket stärks av Wheelans (2017) gruppdynamiska perspektiv för att en grupp ska utvecklas.
Utifrån de olika nivåerna att ta ansvar krävs önskan att fullgöra sin plikt, att
vara ansvars- och initiativtagande (Velten et al., 2017). Medarbetarna i Organisation IM vet inte alltid vad som förväntas av dem; det finns inga arbetsbeskrivningar. Däremot har uppgifter fördelats mellan olika medarbetare, men om uppgifterna i sig blir rätt utförda är det inte enkelt att veta. När Organisationen IMs
försök att implementera det Lean-inspirerade arbetssättet synliggjordes stora brister på struktur och sådan försökte då skapas men eftersom tid och resurser inte
avsattes tillräckligt avstannade processen.
Medarbetarskapet i Organisation IM kan, som sagt, beskrivas som det traditionella medarbetarskapet där chefen styr och behåller ansvar men det finns även
inslag av det ledarlösa medarbetarskapet. I den här formen av medarbetarskap
ansvarar arbetsgruppen eller den enskilda medarbetaren själv för planering, genomförande och uppföljning (Velten et al., 2017). VDn i Organisation IM lägger
sig generellt inte i det rullande arbetsschemat eller vem som gör vad när på golvet.
VDn upplevs som ofta frånvarande vilket kan ses som att VDn vill använda sig
av ett ledarlöst medarbetarskap. Dock skapar ett sådant medarbetarskap svårigheter om inte arbetsgruppen eller medarbetaren har delegation och mandat att
fullfölja arbetsuppgifter.
Det finns inga för- eller nackdelar med vilket medarbetarskap som används
men det bör stå i relation till organisationens vision, mål, organisatoriska förutsättningar, arbetsbeskrivningar och delegation. Organisation IM kan mycket väl
ha det traditionella medarbetarskapet men det förutsätter en närvarande chef, vilket inte är fallet. Vilket medarbetarskap Organisation IM bör eftersträva kan vara
svårt att säga men utifrån intervjuer och observationer kan ett organisatoriskt
medarbetarskap kanske vara att föredra. Ett sådant medarbetarskap har fastlagda
system, riktlinjer och arbetsbeskrivningar (Kilhammar, 2011), vilket underlättar
för medarbetarna då det är arbete i olika skift under dagen för att säkerställa att
alla arbetar på ett likartat sätt gentemot kund. Ett sådant medarbetarskap ger medarbetarna ändå möjligheter till ansvar och befogenheter inom sitt område. Ett sådant medarbetarskap är applicerbart vid grupper som har rörlig personalstyrka.
En grupp i stadie 1 eftersträvar tydliga regler och klara strukturer (Wheelan,
2017) vilket också ger en styrka till att ha organisatoriskt medarbetarskap.
Att ha ansvar och befogenheter inom sitt område ger det kaizen menar en möjlighet att arbeta själv, på eget initiativ, med små ständiga förbättringar inom arbetsområdet (Imai, 1993). Medarbetarna i Organisation IM uttrycker dock att de
har möjligheter att komma med små förbättringsförslag inom sina arbetsuppgifter
så vissa befogenheter till initiativ för effektivisering finns i verksamheten.
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Att utveckla medarbetarskapet och i samband med det även ansvarstagandet i
en verksamhet kräver att det ges ansvar och mandat som medarbetaren av egen
vilja också accepterar. Det uppstod motsättningar kring detta i samband med att
det skedde en förändring av arbetsordningen under 1980-talet (Gee et al., 1996).
Chefer förväntade sig att de anställda skulle ta ansvar men samtidigt delegerade
inte cheferna uppgifter och befogenheter vilket försvårade för de anställda att
fullfölja ansvarstagandet. Den bilden stämmer in på Organisation IM.
VDn utövar ett ledarskap som förutsätter att medarbetarna tar ansvar och har
befogenheter. VDns frånvaro, sättet att kommunicera och avsaknad av möten har
gett ett handlingsutrymme och en möjlig arena för medarbetare att kunna göra
sådant som de ser behöver göras. Det här beskriver Velten et al. (2017), som
tredje nivån i ett medarbetarskap, initiativförmågan. Att ta ansvar och göra saker
proaktivt förutsätter att medarbetaren blir uppskattad för initiativen. Här återfinns
flera olika exempel från anställda och tidigare anställda i Organisation IM att sådan uppskattning ofta uteblir. Vid intervjuer har det framkommit exempel på situationer där medarbetare har blivit uppkallad till VDn och blivit tillsagda att inte
vara kritiska och fått påpekande om sitt sätt att framföra synpunkter.
Irfaeya (2008) visade att det personliga ansvarstagandet gav en positiv effekt
på arbetets utförande och arbetstillfredsställelsen men det förutsatte att det fanns
en meningsfullhet i arbetet. Meningsfullheten kopplas som tidigare beskrivit till
motivationen och motivation till belöningar, inre som yttre. Här upplever jag att
det håller på att ske en förändring i Organisation IM. 2015 tilldelades organisationen ett kvalitetspris för kundnöjdhet. När inte medarbetarna blev belönade, exempelvis indragna julbonusar och ingen av de anställda som fick delta på prisutdelningen försvann också motiveringen och meningsfullheten; varför anstränga
sig för kunden när inte uppskattning för genomfört arbete visas från organisationen? Ett annat exempel handlade om Lean-implementeringen där engagemanget och ansträngningarna var höga inledningsvis men när det inte belönades
utan det snarare stramades åt med tid och resurser försvann ansvarstagandet och
därmed även viljan att vara delaktig och förändringen misslyckades.

5.1.3 Sammanfattning av delaktighet på individnivå
Vid inspirationsdagen i Organisation IM återfanns uttryck som ”någon av oss”
och hur VDn gav möjlighet att välja när och hur medarbetarna skulle interagera
visar en låg grad av delaktighet på individnivå avseende engagemang och vilja
att utveckla och utvecklas. Under året i Organisation IM har min tolkning av organisationens låga grad av delaktighet förstärkts och medarbetarna ger en bild av
någon form av resignation - det är ingen idé. Genomgående under året i Organisation IM fanns det däremot en vilja att engagera sig för gruppen och att stötta
varandra.
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Baserat på min första forskningsfråga avseende att skapa förutsättningar för
allas delaktighet kan en gradering i form av en självvärdering utifrån medarbetarskapshjulet göras. Självvärdering kan vara ett arbetssätt och graderingsorden
blir verktyg. Graderingen kan vara ett stöd i organisationens arbete med att operationalisera arbetssätt och verktyg i sitt kvalitetsarbete.
Genom att försöka sammanfatta Organisation IMs delaktighet på individnivå
är att göra en form av gradering av de olika faktorer som Tengblad (2010) beskrev
i sitt medarbetarskapshjul och sedan göra en form av helhetsgradering. En sådan
här gradering är alltid till viss del subjektiv och hur långt åt ett visst håll en markering ska sitta kan diskuteras. Utifrån mina analyser av engagemang och initiativförmåga samt meningsfullhet gör jag följande placeringar av medarbetarna i
Organisation IM (se figur 19).

Figur 19: Gradering av delaktighet på individnivå baserat på Tengblads (2010)
medarbetarskapshjul.
Graderingen (se figur 19) kan sammanfatta bilden av delaktighet på individnivå
och beskrivas som att det framförallt beror på personens egen motivation och
drivkraft. Det finns inget rätt eller fel men utifrån den bild som de anställda och
ledningen har berättat och visat för mig min tid i Organisation IM finns det framförallt två saker att arbeta med: initiativtagandet och meningsfullheten. För att
åstadkomma en förändring här kan roller och ansvarsfördelningar ses över. VDns
ledarskap verkar förutsätta att medarbetarna tar initiativ och ansvar men utifrån
de anställdas perspektiv upplever de sig bakbundna och uttrycker de åsikter som
inte passar in i en ram kan detta bestraffas vilket gör att de väljer att inte ta initiativ, de anställda kan då uppleva avsaknad av mening med det de gör.
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Flera forskare (e.g., Arunachalam & Palanichamy, 2016; Lagrosen & Lagrosen, 2009; Rahman 2004) lyfte upp de mjuka faktorerna i ett kvalitetsarbete och
hur det påverkar medarbetarnas tillfredsställelse och engagemang i arbetet.
Mjuka faktorer omfattas av bland annat medarbetares eget ansvar, praktik och
utbildning men även samarbete och tillit. Det finns ett behov att som chef även
använda sig av de mjuka delarna och inte bara fokusera på de hårda.
En del av definitionen av allas delaktighet som används i den här avhandlingen
beskriver att de anställda ska känna engagemang och ansvar att utföra sitt och
gruppens arbete. Om delaktighet på individnivå handlar om engagemang och ansvar kan den vara beroende av individens behov vilket kan kopplas samman med
de av McClelland (McClelland & Burnham, 1976) beskrivna behov.
x Prestationsindividen engagerar sig och tar ansvar med det personliga
målet i sikte men lämnar organisationen så fort det visar sig att det inte
finns några utvecklingsmöjligheter. Det finns ingen framtid i organisationen, som inte tar tillvara möjligt engagemang och ansvarstagande.
x Maktindividen kämpar till sig en (sälj)ledarposition eller väljer att
flytta på sig på samma sätt som prestationsindividen. Även här missar
organisationen att ta tillvara möjligt engagemang och ansvarstagande.
x Samhörighetsindividen stannar kvar och gör det som måste men väljer
att inte engagera sig och tar ogärna ansvar. Organisationen missar att
belöna och inspirera individen till ett större engagemang och ansvarstagande.
En chef i sig inte kan påverka vad den enskilda individen motiveras av men en
chef kan påverka de faktorer som Herzberg (1968) har beskrivit i sin teori.
Rybnicek et al. (2019) påpekade dock vikten av att en chef är medveten om medarbetarnas behov för att kunna påverka individuella förutsättningar för deras engagemang. Om en chef fokuserar enbart på hygienfaktorer kommer organisationen i första hand att behålla enbart personer som drivs av samhörighetsbehov.
Delaktighet ligger i det Herzberg benämnde som motivationsfaktorer.
Bergman och Klefsjö (2012) har inte lyft tydliga arbetssätt eller verktyg för att
skapa förutsättningar på individnivå. Från medarbetarskapshjulet (se figur 20)
kan ett arbetssätt vara att skapa ömsesidiga åtaganden. För att åstadkomma det
behöver organisationen arbeta med engagemang, meningsfullhet och ansvarstagande (se avsnitt 5.1.1 och 5.1.2) vilket omfattar bland annat att tydliggöra arbetsbeskrivningar, delegationsordningar och kommunicera.

126

Figur 20: Medarbetarskap på individnivå i markerad ruta.

Om ett medarbetarskap på individnivå handlar om ömsesidiga åtaganden behöver arbetssätt och verktyg kopplas till detta. Förslag på arbetssätt och verktyg
för delaktighet på individnivå presenteras i tabell 10.
Tabell 10:
Föreslagna arbetssätt och verktyg på individnivå avseende delaktighet

Arbetssätt
Ömsesidiga åtaganden

Verktyg
Värderingsövningar
Dialog
Individuell utvecklingsplan

Delegera

Arbets-/uppdragsbeskrivning
Delegationsordning

Utifrån analysen avseende delaktighet på individnivå handlar det om att skapa
förutsättningar för engagemang och ansvar.

5.2 Delaktighet på gruppnivå i ett organisatoriskt
sammanhang
I det här avsnittet kommer delaktigheten på gruppnivå att belysas. Utifrån definitionen av allas delaktighet innebär gruppnivån att utföra sitt och gruppens arbete, där acceptans och tillit av medarbetarnas olikheter [mångfald] och inkludering av alla [gruppdynamik] ingår.
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5.2.1 Individer eller kategorier
Vid ett av de första observationstillfällena i Organisation IM var jag nästan ensam
i personalrummet; en anställd satt vid det andra bordet. Allt eftersom personer
kom in i rummet fylldes platserna, så långt bort från de andra på, alltid med en
stol mellan. Till slut behövde någon sätta sig bredvid någon. Vid observationerna
i Organisation IM har jag noterat att det är i stort sett alltid samma personer som
sitter i soffan men jag har inte sett någon bli bortkörd eller illa bemött om någon
har suttit på fel plats. Olika grupperingar utkristalliseras under observationerna
och det finns personer som tar mer plats än andra samt vissa säger alltid ”hej” när
de kommer in i personalrummet medan andra aldrig gör det.
”Lunchrummet var hemskt minns jag. Jag ville inte gå in dit ibland för att det
alltid var så tryckt stämning där inne av någon anledning. När jag började fick jag
veta att ’och när ni går in i lunchrummet så säger ni hej!’ Det fick mig att tänka,
oj, är inte det bara rent hyfs? Behövs det verkligen uppmanas till att heja? Det
behövdes det.” (tidigare anställd)

Lunchrummet är ett exempel på ett rum där den sociala strukturen i Organisation IM synliggörs. Den sociala strukturen omfattas av ramen av roller, statuspositioner och relationer mellan grupper (Carpriello et al., 2009). Det handlar om
gruppdynamik, självkategorisering, social identitet, in- och ut-grupper. Det handlar om hur trygg individen är, hur individen identifierar sig med eller som andra
och hur individen bemöter andra som är olika. Carpriello et al. menade att det är
den sociala strukturen, som skapar föreställningar om individer, som kan leda till
stereotypiseringar och fördomar, vilket i sin tur leder till diskriminering (se figur
10). I de olika studierna, som har genomförts i den här avhandlingen, har
stereotypisering, fördomar och diskriminering förekommit på olika sätt och i
olika grad.
Individens egen uppfattning om status och bakgrund kan, enligt självkategoriseringen, göra så att individen inte ser sig vara värd annat, den egna identiteten
blir mindre viktig (Rabinovich et al., 2012). Den sociala identiteten blir viktigare,
att vara någon, att kunna tillhöra en grupp. När den egna identiteten förloras tapppas det egna engagemanget och individen följer med gruppen och vill i flera fall
inte utmärka sig. Det kan vara en förklaring till det som flera medarbetare har
upplevt sker i Organisation IM. Utbildningsbakgrunden bland de anställda är låg
och flera av kvinnorna har barn. Om kvinnor i Organisation IM upplever sig vara
nöjda kan det beror på hur de kategoriserar sig och identifierar sig med andra.
Oavsett orsak påverkar det engagemanget i organisationen negativt. De blir ett
med jobbet och nöjer sig med det.

128

“Jag vet inte varför det är fler män än kvinnor i ledande befattningar. En orsak
kan ju vara de kyliga områdena, kvinnor vill inte arbeta där. Ett annat område är
väldigt tungt och kvinnor brukar stanna där max ett par år innan de vill byta. En
annan anledning är att vi inte har bytt avdelningschefer sedan vi öppnade. Men vi
behöver utveckla våra anställda; ingen av dem har gått en utbildning utan bara
tagit de obligatoriska arbetsplatskurserna. Inte ens vi i ledningsgruppen har gått de
kurser vi borde.” (ledningsgruppen)

Det verkar finnas en underliggande kategorisering att olika individer är på ett
visst sätt. Studie I: Stereotyper eller mångfald visade att det är viktigt att bli medveten om hur individer kategoriserar andra individer och kategoriseringen är ett
eget ansvar. Organisation IM arbetade inte aktivt med ett analysarbete som tar
reda på hur och varför verksamheten fungerar som den gör vilket aldrig framkom
varför de inte upplevdes göra detta.
I Organisation IMs policydokument finns det tydliga jämställdhetsmål, bland
annat att organisationen ska verka för att det ska bli fler kvinnor i ledande befattningar. Vid intervjuer framkom det att ingen verkar ha gjort djupare analys av
varför kvinnor inte söker till ledande befattningar eller om det är så att de är nöjda
med hur det är. Hur delaktighet möjliggörs för kvinnor är otydlig. Även arbetsförutsättningar för kvinnor kopplat till Herzbergs (1968) inre och yttre faktorer
upplevs otydliga då den här gruppen är i majoritet bland de anställda men de
återfinns inte i ledande befattningar.
”Alltså, jag tycker att vi borde ha fler kvinnor, inte bara i ledningsgruppen utan
överallt. Jag vill ha fler kvinnor i ledande positioner men ingen söker eller så är
det att vi omedvetet söker män. I ledningsgruppen har vi ingen kvinna som arbetar
på golvet i affären. Ibland tror jag att kvinnor är nöjda med vad de har.” (ledningsgruppen)

I Studie V: Att mäta mångfald visade att källan till problemet förblir osynligt
men att den ofta ligger hos gruppen, som upplever problemen än hos gruppen
själv. Med det avses att Organisation IM verkar mäta på ett sätt utan att analysera
de bakomliggande orsakerna vilket gör mätningarna kontraproduktiva. Risken är
att bilden, i det här fallet inga kvinnor söker, förstärks och problemet läggs på
kvinnorna istället för att studera exempelvis maktstrukturer eller sociala strukturer. Här finns en tendens att det är organisationens sociala struktur, som inte
skapar möjligheter till delaktighet och för alla att vara en del av organisationen,
för att kunna utvecklas och utveckla verksamheten. I Organisation IMs policy
lyftes mångfald och vikten av att inkludera alla men samtidigt lyser en stereotypiserad bild av individer igenom vid observationerna och intervjuerna.
I Studie 1: Stereotyper eller mångfald låg fokus på begreppen stereotyp och
mångfald och det framkom i resultatet att mångfaldsbegreppet upplevs mer positivt. Ett intressant fenomen i det här läget är att både stereotyper och mångfald
utgår generellt från samma kategorier. I grunden handlar mångfaldsdiskussionen
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om att använda kategorisering som något positivt. Carpriello et al.’s (2009) modell (se figur 10) skulle kunna utvecklas genom att lägga till en kategoriseringsruta efter social struktur (se figur 21) eftersom människan alltid kommer att kategorisera. Hur vi kategoriserar beror på den sociala kontexten vi befinner oss i.
Kategoriseringen kan sedan uppfattas som en stereotyp eller som mångfald.

Figur 21: Egen modell över stereotypisering kontra mångfald baserat på kategorisering
som sker utifrån social struktur.

Som framkom i Studie 1: Stereotyper eller mångfald sker kategoriseringen utifrån
liknande kategorier men att kategorisering ur ett mångfaldsperspektiv upplevdes
mer positivt. Samma kategorier utgjorde olika tolkningar. I Studie V: Att mäta
mångfald noterades att de fyra vanligaste mångfaldskategorierna är etnicitet/ras,
kön, kulturella aspekter och ålder. Organisationer väljer att lyfta fram att de har
si och så många kvinnor, av utländsk härkomst och eventuellt ålderskategorier.
Fokus hamnar ofta på de sju diskrimineringsgrunderna kön, könsidentitet eller
könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Det finns en risk att fokus hamnar på att
inte diskriminera istället för att se styrkan i varje individ.
I Studie 1: Stereotyper eller mångfald framkom även att ålder, yrke, utseende
och religion var de fyra starkaste stereotypiseringsgrunderna. I Organisation IM
var det vanligt att tala om hur många kvinnor respektive män som är anställda,
vilket också framkom i Studie V: Att mäta mångfald. I Organisation IM lyfte
medarbetarna ofta upp att ”nej, vi har inte så många från annan härkomst, men
kunde vi ha det skulle vi ha det”. I Organisation IM pratades det inte om att medarbetarna var övervägande unga. Överlag framkom det inte att vare sig ledningsgruppen eller VDn hade analyserat eller reflekterat över vilka de anställda var.
“VDn bryr sig inte om vem vi anställer men kan ha synpunkter efteråt och tala
om ifall personen inte ska få fortsätta. Nu vet vi vilken typ av person som efterfrågas så vi försöker hitta de rätta.” (ledningsgruppen)
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I Studie III: Förståelse av mångfald beskriver lärarstudenter sina upplevelser
av hur svårt de anser det kan vara att bemöta och hantera mångfald i klassrummet.
Studien som genomfördes med studenterna visar intressanta skillnader mellan de
olika deltagande länderna. De svenska studenterna särskilde sig på följande punkter:
x De hade färre vänner med annan bakgrund än övriga studenter.
x De såg problem med att hinna utbilda mot alla kunskapsmål då
grupperna var så heterogena.
x Deras upplevelse var att mångfalden var för stor.
Mångfald handlar om att kategorisera men även att försöka se möjligheterna
vilket framkom i Studie 1: Stereotyper eller mångfald. Majoriteten av respondenterna menade att stereotyper inte ger den sanna bilden av verkligheten, utan att
mångfald ger en mer sann bild. Det går att koppla bilden av stereotyper och mångfald med delaktighet. Som tidigare beskrevs omfattar den sociala strukturen bland
annat självidentitet och den sociala identiteten. Hur en individ väljer att identifiera sig påverkar valet att tillhöra en grupp eller inte (Lee et al., 2010). En grupp
där individen kan identifiera sig med gruppmedlemmarna samarbetar bättre (Fu
et al., 2015).
I Organisation IM fanns det organisatoriska grupper i form av de olika avdelningarna men då alla i respektive avdelning inte kunde gå på rast samtidigt eller
arbetade samma tider uppstod andra grupperingar. Det var under raster och på
utbildningar grupperingarna framträdde tydligt. Som tidigare har nämnts fanns
det ett ”vi och dem” mellan ledningsgrupp och de övriga anställda. Ledningsgruppens funktion och roll kring delaktigheten kommer jag att belysa närmare
under 5.2.2.
I personalrummet noterades tre specifika grupper: soffgruppen, den tysta
gruppen, och medelåldersgruppen. Överlag hade deltagarna i medelåldersgruppen arbetat längre men det fanns nyanställda i alla grupper. Enligt Tajfels
(1982) kategorisering av grupper i så kallade in- och ut-grupper uppfattade jag
den tysta gruppen som en ut-grupp även om ingen officiellt sade det. Upplevelsen
av att individerna i den tysta gruppen inte sågs som jämlika och därför inte ville
eller förmådde ha någon som helst interaktion med de andra var stark.
”Ett fenomen här är om det är mindre än 10 personer i rummet sitter alla med
sina mobiler. Finns det tre personer som sitter här och alla är från olika avdelningar
pratar vi inte med varandra för vi har inte något gemensamt att prata om. Varför
det här så här? Jag vet inte, och om jag säger något, ser de konstigt på mig” (anställd)
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Om den så kallade tysta gruppen i personalrummet kan tolkas vara en ut-grupp
så är daglig verksamhet definitivt en ut-grupp. Ingen annan av de anställda identifierar sig med dem, de inkluderas inte i samtalet (se exempel om de tre personer
som utmärker sig i personalrummet). Gruppen har också tilldelats stereotypegenskaper: maskot, som i sig är positivt, och ”de tar våra jobb”-stämpel, som upplevs
som negativt.
I Studie I: Stereotyper eller mångfald framkom ett tydligt behov av att bli medveten om hur en individ gör sina kategoriseringar och hur individen sedan väljer
att fortsätta döma en person. Studien utvecklade Carprariello et al.’s (2009) modell, vilken visade på kopplingen mellan social struktur och diskriminering med
kopplingen till medvetenhet, utbildning/självkännedom och mångfald. Med det
förtydligandet av Carprariello et al.’s modell, som gjordes i figur 21 med tillägg
av kategorisering och mångfald kan en utveckling av den utvecklade modellen
göras (se figur 22).

Figur 22: Utvecklad modell över koppling mellan social struktur, stereotypisering och
mångfald innehållande medvetenhet. De fyrkantiga rutorna markerar att individen behöver göra något aktivt.

Både lärarstudenterna i Studie III: Förståelse av mångfald och de studerade i
Organisation IM har inte tydligt uppvisat medvetenhet kring mångfald och hur de
inkluderar alla i verksamheten. Lärarstudenterna prioriterade kunskapskraven
och att kunskapsmål uppnåddes istället på att inkludera andra. Ledningen i Organisation IM verkar inte förstå varför kvinnor inte söker ledande befattningar.
Baserat på Wheelans (2017) teorier om grupputveckling hamnar fokus på relationer i gruppen om gruppen inte har blivit ett team. Om en grupp inte kommer
till stadie 3 eller 4 utifrån Wheelans gruppdynamiska process handlar lärarrollen
här om att hantera gruppinterna företeelser, missförstånd i kommunikationen
eller att hantera konflikter av olika slag. I Organisation IM handlade det om att
gruppen inte utvecklades till stadie 3 eller 4 utan snarare befann sig i stadie 1 där
gruppmedlemmar byttes ut, undvek att visa sina svagheter men även beroende på
ledarskap och avsaknad av ansvarsfördelning. Om en medarbetare i organisationen inte vill eller tillåts identifiera sig med övriga, kan grupper delas upp i inoch ut-grupper och samarbete kommer att försvåras (Fu et al., 2015).
Att det finns sociala strukturer och kategoriseringar i Organisation IM har visat
sig i analysen på olika sätt: grupperingar i personalrummet, vi och dem-indelningar mellan ledningsgrupp och medarbetare samt exkludering av olika perso132

ner. De olika kategoriseringarna i Organisation IM har dock inte visat på en splittring mellan grupper, vilket López-Fernández och Sánchez-Gardey (2010) menade kan vara en risk vid en sådan kategorisering. En orsak kan vara att istället
för att skapa splittring väljer en eller flera att flytta på sig. Ytterligare en orsak
kan vara att de anställda upplever ett stöd i varandra mot ledningen vilket gör att
splittringen mellan avdelningar förskjuts uppåt istället.
En annan orsak till att sådan splittring inte uppenbarligen har skett i Organisation IM kan vara gruppens proportionella representation, som påverkar det sociala klimatet, har en balans. Hoyt et al. (2010) menade att en grupp med färre än
35% minoritetsrepresentation ger negativa effekter i gruppen. Fördelningen
kvinnor-män ligger precis på gränsen. Andra minoriteter såsom funktionsvariation och annan etnisk härkomst är så låg (under 15%) att de mer eller mindre
tvingas till assimilation av majoriteten.
Kopplingen till minoritetsrepresentation kan även ses i Studie III: Förståelse
av mångfald. De svenska lärarstudenterna beskrev att de hade en lägre andel vänner som hade en annan bakgrund än sin egen. Det här kan vara en orsak till att de
svenska lärarstudenterna upplevde större svårigheter att bemöta mångfald i klassrummet. Socialiseringen och gruppidentiteten påverkas vilket ger misstolkningar
och felaktiga uttalanden om individer (Wheelan, 2017).
Social struktur och kategorisering förutsätter en utveckling av gruppmedlemmarnas kapacitet vilket kan göras med stöd av att skapa och samordna åtgärder
samt ändra rollerna i och mellan grupper för att förstå problemet (Prugsamatz,
2010). Kunskap om gruppdynamik och förståelsen för hur en grupp utvecklas kan
vara en förutsättning för att arbeta med detta. När en grupp har utvecklats och
övergått till att fungera som ett team utifrån Wheelans (2017) sätt att beskriva den
gruppdynamiska processen kan gruppen använda sin kollektiva kunskap för att
lösa problem och utveckla arbetsmetoder och processer (Gilley et al., 2010).
Tidigare i kapitlet har jag försökt förklara varför jag tolkar att Organisation IM
med sina olika grupper kan befinna sig i stadie 1. Det blir även tydligt med Gilley
et al.’s (2010) perspektiv i samband med förändringar i Organisation IM. Det
påbörjas ofta olika saker, omorganisationer, nya arbetssätt och personal anställs
men då gruppen inte har blivit ett team, tilliten mellan medarbetare – ledningsgrupp – VDn inte upplevs tillräckligt stark, blir förändringsarbetet en tillfällighet.
Att medarbetare dessutom är medvetna om att det snart kommer ny input från
VDn är medarbetarnas motivation att engagera sig ofta låg. Att grupperna får nya
medarbetare påverkar dessutom gruppens effektivitet. Personalomsättningen är
hög, högre än genomsnitt i branschen, vilket gör att medarbetare kanske inte orkar
engagera sig och skapa tillit eller sociala aktiviteter med de nya kollegorna då
tanken om hur länge de stannar kanske finns.
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Av Hällstén och Tengblads (2006) fyra delar, som beskriver samarbete i ett
medarbetarskap, återfinns ingen av dem tydligt i Organisation IM förutom att
medarbetarna gör sin del av sitt arbete och hjälpsamheten finns där, framförallt
inom respektive avdelning. Kamratstöd lyfts fram som en viktig del bland i stort
sett alla anställda jag pratade med. Utan kamratstödet vet flera anställda inte hur
de skulle hanterar situationen. Stöd från HR-chefen är bristfälligt och frånvarande
eller som en medarbetare uttryckte det: ”HR-chefen är ett stor frågetecken för
mig”.
Totalt sett finns det en lojalitet bland personalen. Alla har visat, i brev, intervjuer och observationer, en lojalitet mellan medarbetarna, som arbetar på golvet.
De synpunkter, som framkommer är få om de egna kollegorna men desto mer om
ledningsgruppen. Medarbetarna saknar tydliga teamledare och personer, som kan
fatta beslut. Osäkerhet kring ansvarsområden och otydlig kommunikation är två
områden, som de anställda beskrev och som de anser behöver förbättras. ”De som
sitter där uppe [ledningsgruppen och VD] tror förmodligen att det är bättre än det
är”.
Då Organisation IM inte genomför regelrätta avdelningsmöten finns inte heller
några naturliga platser eller forum där kommunikation och feedback kan framföras. Utvecklingssamtal genomförs inte heller fullt ut. Tidigare spreds information via organisationens Facebook-sida. VDn har dock valt att ta bort den informationen via den kanalen sedan en konkurrent öppnade i närheten. Även förbättringsförslag eller olika synpunkter skrevs in på Facebook-sidan men sedan ett
antal personer upplevdes få repressalier för felaktiga kommentarer har allt färre
personer lagt ut inlägg på Facebook. Sammantaget blir det dubbla budskap i användningen av Facebook då det i organisationens policydokument beskrivs att
allt ska kunna diskuteras, i positiva ordalag och vara ett stöd för det dagliga
arbetet.
Kommunikationen i Organisation IM är mer en form av transmissionssyn, det
traditionella sättet att se på kommunikation att budskap förs från en person till en
annan och sedan är det bra med det. Överlag verkar meningsskapande kommunikation inte existera i Organisation IM förutom med ett fokus på att sälja och tillfredsställa kunden. Ur ett kvalitetsperspektiv kan det självklart upplevas bra och
eftersträvansvärt där kvalitetsarbete syftar till att ha kunden i fokus (Bergman &
Klefsjö, 2012). De andra hörnstenarna verkar ha fallit undan i Organisation IM
då gamla fakta används, ständiga förbättringar och arbeta med processer inte
tydligt existerar. Delaktigheten upplevs vara frånvarande.
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5.2.2 Ledningsgruppen
Ledningsgruppen genomförde en SPGR-mätning 3 vid ett tillfälle. Ett resultat från
SPGR presenteras i form av ett fältdiagram, som är indelat i tre sektorer: blått,
grönt och rött (se figur 23). Om individen befinner sig i det blå området fokuserar
individen mer på uppgiften. Om personen placeras i det gröna fältet ligger fokus
på omsorg och i det röda på opposition, kontroll. Varje person får dessutom en
egen färg på sin cirkel beroende på dess interaktion/samverkan med andra. Cirklarnas storlek varierar beroende på graden av aktivitet hos personerna. En stor
cirkel beskriver en person med stort inflytande över gruppen medan en liten cirkel
indikerar en lägre grad av inflytande. De streckade vita cirklarna symboliserar
var och ens svar om varje individ i gruppen.
Om en grupp övergår till att bli ett team och kommer till stadie 3 eller 4 (Wheelan, 2017) kan ett SPGR resultat se ut som figur 23, vänster fältdiagram. Alla
cirklar, även de vita streckade, ligger tätt tillsammans mellan det blå och det gröna
fältet. Varje cirkel är ungefär lika stor.

Figur 23: Fältdiagrammet till vänster visar en form av en idealbild av ett team. Fältdiagrammet till höger visar resultatet av Organisation IMs ledningsgrupps SPGR-mätning,
januari 2016. Resultatet visar en fragmenterad ledningsgrupp då alla cirklarna inte ligger tillsammans och har olika färger.

Resultatet från ledningsgruppen i Organisation IM visar en splittrad och reserverad grupp (se figur 23, höger fältdiagram), eller som utifrån SPGR kan klassificeras som mognadsnivå 1. I mognadsnivå 1 behöver uppgifter struktureras och
ledas eller koordineras av en ledare/chef (Sjøvold, 2008). Medlemmarna i ledningsgruppen har uttalat en avsaknad av styrning då VDn inte är närvarande så
ofta.

3 SPGR (Styrka Person-Grupp-Relation). En enkät som studerar roller och relationer i en grupp
(Sjøvold, 2008).
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“Vi i ledningsgruppen har samma nivå av ansvar och beslutsfattande; vem kan
då bestämma över den andre när VDn är borta? Ibland behöver vi någon som kan
tala om för oss vad vi ska göra; du ska göra det, du ska göra det där. Den här
kontrollen fungerar inte när vi alla i ledningsgruppen är jämbördiga. För mig spelar det ingen roll vem det är, det är bara att peka på någon.” (ledningsgruppen)

I en väl fungerande grupp har, enligt SPGR, lika stora gula cirklar placerade
på linjen mellan det blå och det gröna fältet, nära den gula ytterkanten (Sjøvold,
2008; se figur 23 vänster fältdiagram). Av figur 23 (höger fältdiagram) går det att
utläsa att av de sju medlemmarna inklusive VDn i ledningsgruppen på Organisation IM upplevs två som ödmjuka, försiktiga och tysta men samtidigt lojala (de
två grå cirklarna, C och F). En person upplevs uppgiftsorienterad och analytisk
(den blå cirkeln, D), men när cirkeln är placerad huvudsakligen i det röda området
upplevs personen även som kontrollerande och kan ha svårt med att släppa maktpositionen eller sitt eget kontrollbehov. De andra fem, de gula, är individer som
har en roll, vilken accepterats av gruppen och som de själva är bekväma med. En
av cirklarna, G, är placerad lite utanför de andra, mer i det blå området, och kan
uppfattas som en person som är mer uppgiftsinriktad. Sammantaget, en fragmenterad grupp med olika fokus.
”Det finns en person, som inte tycker om att bli kontrollerad och det är därför,
som ledningsgruppen inte fungerar så bra som den skulle kunna göra. Jag saknar
det öppna klimatet, att kunna ge varandra förslag och be om förslag.” (ledningsgruppen).

Citatet visar att den blå personen, D, troligen är identifierad av gruppmedlemmarna. En grupp behöver dela mål och hur de ska uppnås (Sjøvold, 2007). En
grupp behöver också struktur och förmågan att lyssna på varandra. Den enade
fronten, som en ledningsgrupp bör visa upplevs av både anställda och personer i
ledningsgruppen, saknas hos ledningsgruppen i Organisation IM. Det här påverkar de anställda eftersom kommunikationen ut till dem blir och uppfattas olika.
Mellanchefer har ett ansvar att som förbindelselänk bidra till en positiv utveckling och involvera medarbetare (Johansson et al., 2011).
Storleken på cirklarna visar hur stor plats en person tar/får i gruppen. En stor
cirkel beskriver en person som tillåts få eller ta ett större inflytande och/eller upplevs vara en aktiv person. En liten cirkel indikerar en lägre grad av inflytande
och/eller aktivitet. Det läggs i resultatet ingen värdering om påverkan är positiv
eller negativ. Det är tre personer (B, D och G), som har större cirklar än de andra
vilka gruppen upplever har en större påverkan på gruppen än de med små cirklar.
Då de här cirklarna inte är tillsammans och de har olika färg kan gruppmedlemmarna uppleva en splittrad grupp, vilket också har framkommit vid intervjuerna.
SPGR visar samma bild.
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Eftersom alla cirklar inte är samlade tillsammans, nära den gula linjen och mitt
emellan det blå och gröna området kan ledningsgruppen inte kopplas samman till
ett team. Utifrån Wheelans (2017) perspektiv är fokus på relationer i en grupp
och hur och om uppgifterna blir lösta på ett effektivt sätt är inte viktigt. Hur som
helst, den blå personen verkar ha identifierats av gruppen men ingen verkar göra
något åt det.
Det långsiktiga förhållandet, då ledningsgruppen i stort sett har bestått av
samma personer hela tiden, hade, utifrån Wheelans (2017) gruppdynamiska teori,
kunnat vara en bra grund för att kunna gå från grupp till ett team. Samarbetet i
Organisation IMs ledningsgrupp upplevs dock inte ha utvecklats utan roller har
cementerats och ingen verkar ha gjort något åt det.
”Samarbetet är inte 100%, vi vågar inte säga vad vi vill. Och jag tror att det har
varit så här från början, åtminstone så länge jag har varit en del av ledningsgruppen. Det fungerar, men det kan bli mycket bättre. Jag har försökt att göra något åt
det och jag har pratat med VDn om det. Det finns dock en mycket stor lojalitet [till
VD och arbetsplatsen] i verksamheten. Jag vet inte om det beror på att vi är i ett
litet samhälle och det finns inte så mycket arbete att välja mellan, om antalet arbetstillfällen skulle vara fler ... Jag säger inte allt jag tänker...” (ledningsgruppen)

Groupthink är ett ord, som beskriver när gruppen fungerar men inkluderar att
individuella åsikter och kreativitet kan hämmas (Pautz & Forrer, 2013). Groupthink är inte vanligt i heterogena grupper men är ledningsgruppen så heterogen?
Huvuddelen är män, runt 40, VDn är äldst med sina dryga 60 år. Alla i ledningsgruppen har arbetat i verksamheten sedan den startade och dessutom varit tillsammans i ledningsgruppen i ca 10 år. I intervjuerna framkom det även att vissa
personer säger olika saker beroende på om VDn finns med på ledningsgruppsmötet eller inte. Ledningsgruppens agerande kan här förklaras med stöd av det
Wheelan (2017) klassificerar som en grupp i stadie 1; beroende av sin ledare, tar
inga konflikter och vill inte visa sina svagheter.
Att bli medveten om sina kategoriseringar och hur individer bemöter andra
individer lyftes upp tidigare (se avsnitt 5.2.1) och det här återkommer även i ledningsgruppen. Alla i ledningsgruppen upplevs inte vara medvetna om sina beteenden och hur det påverkar de anställda.
”Alla är inte bekväma eller redo att utmana sig i den här gruppen. Allt handlar
om att utveckla verksamheten, men om vi tar upp något för diskussion, kan någon
ta det personligt, eller tänka att de andra är dumma och gör så som de alltid har
gjort det eller hur de vill göra. Detta har inte hanterats i ledningsgruppen. Vi har
diskuterat att det ska vara ett öppet klimat, ge konstruktiv feedback, men det fungerar inte. " (ledningsgruppen)
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Utifrån delaktighet på individnivå, drivs en individ av prestation, makt eller
samhörighet (se avsnitt 5.1). Om en person sitter i en ledningsgrupp, utan att ta
ansvar eller visa tendenser till att vilja utveckla gruppen och verksamheten, då
kan det vara maktperspektivet som driver medlemmarna. Någon kan självklart
drivas av samhörighet. Gruppen trivs bra ihop och får åka med på resor med VDn.
Ledningsgruppen har sällan möten utan mötena sker när VDn kallar. Avsaknad av möten försvårar arbetet med vision, strategi och målsättning då ledningsgruppen inte träffas vilket uttrycks i intervjuerna av flera i ledningsgruppen vilket
de upplever som ett stort problem. Intervjuerna har också gett uttryck för att ledningsgruppen inte arbetar proaktivt med att följa upp och analysera resultat. Ett
sådant arbetssätt blir reaktivt och påverkar initiativtagandet. Flera av medlemmarna i ledningsgruppen blir som Alice i Underlandet:
– “Vill du vara snäll och tala om för mig vilken väg jag ska ta härifrån?”
– “Det beror på vart du vill komma” svarade katten.
– “Det spelar inte så stor roll…”, sa Alice
– “Då spelar det heller ingen roll vilken väg du tar”, sa katten.
– “… så länge som jag kommer någonstans”, fortsatte Alice.
– “Åh, det kommer du att göra”, sa katten, “bara du går tillräckligt långt”.

Flera av ledningsgruppens medlemmar uttrycker det i intervjuerna att de vill
veta vilken väg de ska gå för att gå åt rätt håll men då VDn ofta byter riktning blir
det svårorienterat. Ett sådant behov bekräftas av i stort sett alla medlemmar i ledningsgruppen där gruppen efterlyser tydligare styrning, tydligare roller och arbetsbeskrivning samt ansvarsfördelning. VDn har inte uttryckt sådant behov.
Ledningsgruppen visar på en självskyddande grupp, som försöker hitta motiv till
att bekräfta sitt eget beteende och varför de ska vara med i gruppen, de bevakar
sina positioner.
För att en grupp ska bli effektiv bör den vara representativ. Beroende på hur
minoriteter kategoriseras så är kvinnor en minoritet i gruppen och ligger på 28%.
För att bli en effektivare grupp kan ett sätt vara att se till att en grupp är heterogen
och att chefen underlättar och stödjer gruppen (Hoyt el al., 2010; Wheelan, 2017).
Utifrån DM handlar steg 2 om att försöka matcha arbetsstyrkan utifrån den externa mångfalden (Thomas & Ely, 1996). Det ligger två delar i det här:
1. Organisationens olika grupper bör vara representerade av organisationens
olikheter. Här har Organisation IM uttalat en önskan om fler kvinnor i ledande befattningar.
2. Organisationen som helhet bör representera den externa mångfalden i
samhället utanför. Organisation IM har uttalat en önskan om fler med annan etnisk bakgrund.
Organisation IM har inte någon uttalad strategi för att arbeta med eller hur de
ska uppnå sina uttalade önskningar.
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5.2.3 Sammanfattning av delaktighet på gruppnivå
Delaktighet på gruppnivå omfattar samarbete och för att samarbeta krävs acceptans av olikheter för att kunna komma vidare i gruppdynamiken, att gå från grupp
till team. Delaktighet på gruppnivå handlar även om att ha fokus på att genomföra
uppgifter på ett effektivt sätt. I Studie I - VI har förståelsen för likheter och skillnader mellan begreppen stereotypisering och mångfald blivit viktig, då de kan ses
som en grund för att acceptera individers olikheter. Det har i studierna synliggjorts att förståelsen för kategorisering är en viktig del i acceptansen av olikheter.
Med stöd av avhandlingens studier har Carpriello et al.’s (2009) modell vidareutvecklats med begreppen kategorisering, medvetenhet, självkännedom och
mångfald, som viktiga faktorer för att förstå det egna kategoriserandet och agerandet. Att inte vara medveten om det egna beteendet kan det leda till att stereotypisering sker och fördomar skapas som i sin tur resulterar i diskriminering. Att
inte vara medveten eller få stöd från ledningen till att skapa samarbetsarenor gör
att samarbetet kan komma att brista och vara beroende på individers drivkrafter
vilket i sin tur kan leda till att acceptans av andra stöttas eller inte. Det blir extra
tydligt när Organisation IMs ledningsgrupp inte upplevs vara medvetna om att ett
fungerande samarbete saknas – otydlighet och osäkerhet speglas på golvet.
Finns det då delaktighet på gruppnivå i Organisation IM? Det finns en lojalitet
men den bygger i första hand på att inte själv bli utsatt eller visa svaghet, framförallt för ledningen. Det finns inte en tydlig acceptans av olikheter även om
ingen blir diskriminerad, alla blir dock inte inkluderade. Det sker ingen systematik i samarbetsformer såsom möten och verksamhetsutveckling. I personalrummet förstärks grupperingarna.
Utifrån Thomas och Ely’s (1996) tre steg i DM (Diversity Management) visar
analyserna i avhandlingen att Organisation IM kan placeras i steg 1. I steg 1 fokuserar chef på att inte diskriminera, alla ska behandlas rättvist och lika – i alla
fall utåt. Organisation IM är på väg in i steg 2 där verksamheten försöker matcha
den externa mångfalden med organisationens arbetskraft. Matchningen sker exempelvis genom den dagliga verksamhetsgruppen och en önskan om att anställa
fler med annan etnisk bakgrund. Det har dock inte framkommit att någon planerat
eller att något aktivt arbete sker avseende detta. Att Organisation IM inte kan
anses vara helt i steg 2 är krav på att minoriteters kunskaper och erfarenheter ska
nyttjas på ett effektivare sätt än vad som vanligtvis görs i steg 1.
Baserat på avhandlingens första forskningsfråga avseende att skapa förutsättningar för allas delaktighet kan en gradering i form av en självvärdering utifrån
medarbetarskapshjulet göras. Självvärdering kan vara ett arbetssätt och graderingsorden blir verktyg. Graderingen kan vara ett stöd i organisationens arbete
med att operationalisera arbetssätt och verktyg i sitt kvalitetsarbete.
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Ett sätt att försöka sammanfatta Organisation IMs delaktighet på gruppnivå är
att göra en form av gradering av faktorerna, som Tengblad (2010) beskrev i sitt
medarbetarskapshjul och sedan göra en form av helhetsgradering. En sådan här
gradering är alltid till viss del subjektiv och hur långt åt ett visst håll en markering
ska sitta kan diskuteras. Mina analyser av förtroende och öppenhet samt gemenskap och samarbete ger följande placeringar (se figur 24):

Figur 24: Gradering av delaktighet på gruppnivå utifrån Tengblads (2010) medarbetarskapshjul.

De lägre värdena på förtroende och öppenhet baseras främst på den slutenhet
som medarbetarna upplevde kom i samband med att konkurrensen hårdnade, att
synpunkter på Facebook ifrågasätts och att acceptansen av olika individer och
grupper inte upplevs vara tillfredsställande.
Bergman och Klefsjö (2012) har beskrivit några arbetssätt och verktyg som
kan appliceras på principen delaktighet: tvärfunktionella grupper med stöd av
orsak-verkandiagram. Dessutom beskrivs kompetensutveckling och självvärdering som möjliga arbetssätt men har inte några verktyg kopplade till sig. Medarbetarskapshjulet på gruppnivå (se figur 25) kan ge ytterligare ett arbetssätt, sociala aktiviteter. För att åstadkomma sådana aktiviteter behöver organisationen arbeta med förtroende, öppenhet, gemenskap och samarbete.
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Figur 25: Medarbetarskap på gruppnivå i markerad ruta.

Förslag på arbetssätt och verktyg för delaktighet på gruppnivå presenteras i tabell
11.
Tabell 11:
Föreslagna arbetssätt och verktyg på gruppnivå avseende delaktighet

Arbetssätt
Tvärfunktionella grupper/
kvalitetscirklar

Verktyg
Kvalitets- och ledningsverktyg

Medvetenhet/självkännedom

Värderingsövningar

Självvärdering

SPGR
Gradering av delaktighet

Kompetensutveckling

Gruppdynamiska övningar

Att få en grupp eller organisation att samarbeta är en ledningsfråga. Finns det
inte en chef, som stöttar, skapar förutsättningar och talar om vad som förväntas
av var och en är samarbete och delaktighet svårare att genomföra. I nästa avsnitt
kommer delaktighet på ledningsnivå och hur inkludering av alla kan göras att
diskuteras.
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5.3 Delaktighet på ledningsnivå i ett organisatoriskt
sammanhang
”Vi har arbetat så mycket med våra värderingar, hur vi borde vara mot
varandra. Om inte alla i ledningsgruppen följer detta, misslyckas arbetet med värderingarna. Jag och flera andra tycker att alla inte följer våra värderingar. Det kan
visas hur du behandlar människor, när du pratar, när du ska förklara något, hur du
beter sig. Du kräver 100% av de anställda, men producerar 50% själv. Det är problemet. Eller att prata med människor som du aldrig borde göra. Detta har pågått
så länge att det har blivit accepterat, men skulle aldrig accepteras om någon ny
kom och uppträdde på samma sätt. Det har normaliserats. Alla vet om det: den här
personen är så här. Det blir normalt.” (ledningsgruppen)

Avhandlingens definition av allas delaktighet omfattar att de anställda känner
engagemang och ansvar att utföra sitt och gruppens arbete, där acceptans och tillit
av medarbetarnas olikheter [mångfald] och inkludering av alla [gruppdynamik]
ingår. Delaktighet på ledningsnivå handlar om att lyfta blicken och se hur alla de
olika delarna hänger samman, att som chef kunna förstå principens innebörd men
även kunna förklara dess innebörd för andra i organisationen (Oakland, 2011).
Ledningens engagemang och ansvarstagande är de primära faktorerna.
En annan viktig faktor, sett till den utvecklade medarbetarskapsmodellen (se
figur 14), så finns det pilar mellan de olika nivåerna. Pilarna symboliserar kommunikationen, som blir en viktig faktor för att skapa delaktighet. Delaktighet på
ledningsnivå handlar om att skapa förutsättningar för inkludering av alla. I det
här avsnittet kommer jag att belysa inkludering och kommunikation.

5.3.1 Inkludering
Studie II: Att leda mångfald påvisade att chefen är en viktig faktor och upplevs
ha det yttersta ansvaret för ett inkluderingsarbete och skapa förutsättningar för
delaktighet i organisationen. Även om det finns ett individuellt ansvar (se avsnitt
5.1.2) har chefen ett huvudansvar för att skapa dessa förutsättningar. En chef är
en kulturskapare och påverkar med symboliska bilder och sitt agerande om vad
som är viktigt och inte i organisationen (Alvesson & Spicer, 2012; Schein, 1996).
Att skapa förutsättningar behöver göras på alla tre nivåerna i den utvecklade medarbetarskapsmodellen (se figur 14) och helhetsperspektivet tas på ledningsnivå.
Organisation IMs huvudkontor deklarerade 2016 på sin hemsida att alla verksamheter ska stärka mångfalden och låta medarbetarna växa. På Organisation IMs
egen hemsida framgick det 2016 att organisationen vill ta tillvara på individens
olikheter och eftersträvar att anställa medarbetare med olika bakgrunder och förmågor. Det framgick även att ett inkluderande samhälle blir tryggt och tolerant,
vilket organisationen vill stödja. Scheins (1996) olika artefakter blir här synliga
och de så kallade festtalen stämmer inte med verkligheten.
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De anställda är till viss del väldigt homogen utifrån den av Loden och Rosener
(1991) beskrivna primära dimensionen avseende mångfald och då specifikt egenskaperna kön, ålder, etnicitet. Det är lätt fokusera på dessa egenskaper som är
enkla att mäta och blir det som värderas. Även om den här kategoriseringen av
mångfald inte alltid är rättvisande och kanske inte den bästa är det ofta den här
mätningen av mångfald, olikheter, som görs i organisationer (se Studie V: Att
mäta mångfald). I Organisation IMs fall går det att visa på att deras önskan om
att ha olika kategorier inte verkställs i praktiken. Det betyder inte att organisationen inte tar tillvara på individers olikheter men gruppers sammansättning visar
inte att det sker ett aktivt arbete.
I Organisation IM finns det få mötesarenor. En Facebook-grupp startades i
stort sett i samband med organisationens start. I de olika inläggen från start till
2018 framgår det tydligt vem som lyfter olika ämnen – varje medarbetares synpunkt synliggörs i samband med publicering av inlägget. Sammantaget med mina
intervjuer och i de brev, som samlades in blev det tydligt att det var inte tillåtet
att uttrycka olika åsikter. Det framkom att personer hade blivit uppkallad till chefen och därefter slutade personerna. I samband med min förfrågan om brevskrivandet var det flera som kom till mig och frågade om vem som skulle läsa breven.
Det fanns en tydlig oro över att uttrycka sig. Några av mina intervjuer gjordes på
annan plats, på begäran av respondenterna. De ville inte att det skulle synas att
de pratade med mig.
”Det finns ingen kanal för personalen att ställa en kritisk fråga, säga något negativt. Där är alla dörrar stängda.” (Tidigare medarbetare)

Av ovanstående uppgifter blir det än tydligare att Scheins (1996) artefakter
inte är i harmoni; ledningen förmedlar en sak, verkligheten en annan. Här handlar
delaktigheten om tillit, som i sin tur omfattar förmågan att ha förtroende vilket är
en förutsättning för att vilja ta ansvar och att gruppen utvecklas till ett team. I
Studie II: Att leda mångfald framkom det att öppenhet och möjligheter att uttrycka sina åsikter var viktiga faktorer för att kunna skapa delaktighet och inkludering. I Studie II gavs även exempel på att medarbetare hade blivit avskedade
efter att ha uttryckt oliktänkande åsikter men när acceptansen av olikheter ökade
kunde kritiska frågor också lyftas.
Ytterligare ett exempel från Organisation IM är de brev medarbetarna ombads
skriva, som en del av studien. Vissa brev verkade arrangerade för just rädslan
över vem som skulle läsa breven. En medarbetare berättade att VDn praktiskt
taget hade ett krav på att alla skulle skriva breven och vad som skulle ingå: “Kom
ihåg att skriva breven och när ni skriver, kom ihåg att inkludera våra värdeord!”
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Att se individen och inte en kategori belystes tidigare (se avsnitt 5.2.1). Att se
individen, att bemöta alla personer med intentionen att inkludera, att vilja göra
något gott handlar återigen om tillit men även engagemang, ansvar och om makt.
I Tengblads (2010) medarbetarskapshjul beskrivs det som ett sätt att skapa ömsesidiga åtaganden. Det blir än viktigare för en person att vara ett föredöme, att
vara medveten om sina kategoriseringar om personen är i någon form av ledningsposition, vilket framkom i Studie II: Att leda mångfald. Det handlar om ett
chefsansvar.
Om det är en chefs ansvar att vara ett föredöme, att visa vad som förväntas är
det också en chefs ansvar att skapa förutsättningar för en grupp att utvecklas till
ett team (Wheelan, 2017). I två av de genomförda studierna, Studie III: Förståelse
av mångfald och Studie VI: Att leda delaktighet i praktiken, finns två helt olika
förutsättningar för att arbeta med den gruppdynamiska processen och inkluderingen av individer.
Att inkludera alla i en statisk organisation. I Studie III: Förståelse av mångfald
undersöks hur lärarstudenterna upplever hur de kan hantera mångfalden i klassrummet. De svenska lärarstudenterna upplever att det svårt att genomföra uppgiften att lära ut kunskap när eleverna har fullt upp med sina relationer till varandra.
Enligt Wheelan (2017) är en grupp i stadie 1 eller 2 när fokus ligger på relationer
istället för uppgiften. Att inkludera alla i en grupp i stadie 1 eller 2 innebär att
skapa struktur, ge tydliga mål och uppgiftsbeskrivningar. Sådana förutsättningar
skapar en grund till att alla ska veta vad som ska göras. Att dela ut grupparbeten
och friare uppgifter till en grupp i stadie 1 eller 2 kan utgöra en grund för missförstånd i kommunikation och skapa konflikter. Individuella behov och drivkrafter kommer att stå i fokus.
I en organisation som en skola finns förutsättningar att komma vidare i den
gruppdynamiska processen. En klass hålls samman i ett antal år och det är få
personer som byter grupp. Utifrån den gruppdynamiska utvecklingsprocessen är
det en bra grund för att utvecklas från grupp till team när de arbetar tillsammans
över en längre tid (Wheelan, 2017). En grupp behöver struktur och tydliga ansvarsområden och uppgifter i stadie 1, handledning i samband med ifrågasättande
och konflikter i stadie 2 (se tabell 7). Det är först i stadie 3, som delegering av
uppgifter och ansvar kan göras till gruppen som helhet. Fokus går från relationer
till att lösa uppgiften. Uppgifter och ansvar kan delegeras tidigare men då är det
ofta individer med prestations- eller maktbehov, som ser till att uppgifter blir
lösta.
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Om gruppen inte får förutsättningarna och stöd av chef/ledning i sin gruppdynamiska utveckling kan regressiva grupprocesser uppstå i form av exempelvis
in- och ut-grupper eller groupthink (Gilley et al., 2010; Shore et al., 2011). I Studie III: Förståelse av mångfald upplevde lärarstudenterna stort fokus på att behöva arbeta med relationer. En förklaring kan vara att klasserna, som lärarstudenterna befann sig i inte hade kommit längre i den gruppdynamiska processen än
stadie 1 eller 2. Att då som lärarstudent komma in i klassen och tro att det ska gå
att fokusera på uppgiften kan skapa onödiga missförstånd och konflikter.
En annan förklaring kan vara att klassen har varit i stadie 3 men när lärarstudenterna kommer till klassen blir styrningen av klassen annorlunda. Gruppen kan
då falla helt eller delvis tillbaka till stadie 1. Gruppens olika medlemmar kan
komma att efterfråga tydligare styrning och uppgiftsbeskrivningar. Eleverna har
inte kontroll på vad som förväntas och fokus blir återigen på relationer. Beroende
på hur trygga eleverna är med varandra kan de hantera de här förändringarna
bättre eller sämre, på kort eller längre sikt.
Oavsett förklaring är både gruppen och lärarstudenterna inte förberedda på att
tackla de gruppdynamiska förändringarna. Om det beror på okunskap om den
gruppdynamiska processen eller att den egna medvetenheten kring eget agerande
är svag visar inte studien. Den sociala identiteten påverkar dock individens beteende (van Dijk & van Engen, 2013). I det här fallet gäller det både lärarstudenternas och elevernas agerande.
Att inkludera alla i en föränderlig organisation. I Studie VI: Att leda mångfald
i praktiken var de gruppdynamiska förutsättningarna för gruppen annorlunda än
för deltagarna i Studie III: Förståelse av mångfald. Om en klass med dess elever
är relativt statiska i några år förändrades gruppens medlemmar i Organisation IM.
Personalomsättningen under perioden 2010-2016 var 45% (se figur 18).
Tidigare har jag resonerat kring varför kvinnor inte söker ledande befattningar
och att det verkar saknas en analys över orsakerna. Även i det här fallet är inte
personalomsättningen eller orsakerna analyserade trots att det i Organisation IMs
policydokument framgår att ”Vi ska få en ökad medvetenhet och insikt om jämställdhet”. När jag frågade efter anställningssifforna var det inte helt lätt att få tag
på dem då de inte användes till något i organisationen.
En grupp, som hela tiden byter medlemmar har svårare att komma vidare i den
gruppdynamiska processen (Wheelan, 2017). I Organisation IM byts nästan hälften av personalen ut varje år vilket gör att dess kapacitet inte tas till vara fullt ut.
De olika avdelningarna och grupperna har svårare att komma vidare till stadie 3
i den gruppdynamiska processen. Att dessutom kunna identifiera sig med sin avdelning blir svårare då de enskilda individerna arbetar mer med sin sociala identitet.
”Det är en bra arbetsplats men det är svårt som nyanställd att komma in i gruppen när alla sitter med sina mobiltelefoner under rasterna.” (anställd)
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För att kunna inkludera alla är det en utmaning av organisationens medarbetare
men framförallt av ledningen att skapa team, som identifierar sig med teamet,
vilket möjliggör ett utvecklat samarbete (Solansky, 2011; Wheelan, 2017). För
att gruppen ska bli ett team behöver de lita på varandra och dela visioner och mål.
I Organisation IM finns det en äldre vision och mål men utifrån intervjuer och
observationer är det inte en självklarhet att följa eller att arbeta för dessa. Frågan
är om Organisation IM vill ha självfungerande team istället för ineffektiva grupper. Det finns fördelar med att ha en grupp kvar i stadie 1. Att leda en grupp i
stadie 1 kräver mer chefskap än ledarskap (Wheelan, 2017). Med ett chefskap
kan maktperspektivet tydligare användas där order, klara uppgifter och ramar
sätts och det är mer eller mindre inte tillåtet att gå utanför dessa.
Även om Organisation IM vill ha gruppen kvar i stadie 1 och därför inte bryr
sig om den höga personalomsättningen finns det tydliga brister avseende tydlighet, avsaknad av struktur och det sker ofta kommunikationsmissar. Att skapa förutsättningar för medarbetares delaktighet i stadie 1 förutsätter tydliga mötesarenor, väl synliga uppgifter och instruktioner. En grupp, som inte tillåts utvecklas, kommer att utveckla regressiva grupprocesser (Gilley et al., 2010; Shore et
al., 2011). En grupp, som inte får eller kan komma vidare blir inte heller lika
effektiv som en mogen grupp (Cheng et al., 2012). Ett annat sätt att arbeta med
personalomsättning är att erbjuda heltidsanställningar och tryggare anställningsvillkor (Leppänen & Sellerberg, 2016; Wiklund et al., 2015).
Organisation IM valde att göra en satsning på ett Lean-inspirerat koncept under 2015/16. Organisationen ville effektivisera processer och skapa tydligare
strukturer då de delarna upplevdes fungera sämre och det upplevdes en stress i
verksamheten. En utbildningsplan togs fram.
”Jag är fundersam hur det ska gå då det inte är bra ordning i verksamheten.
Ingen tar ansvar och saker läggs lite här och där. Lean handlar om att var sak ska
vara på sin plats. Det kommer bli ett socialt experiment. Det är viktigare att inte
föra in nya saker utan hålla fast vid det här och inte att det blir några nya/andra
VD-infall. VD är inspiratör och med 2-3 månaders mellanrum brukar det komma
med något nytt vi ska göra. Det är inte hållbart i längden och medarbetarna är trötta
på det.” (ledningsgruppen)

Ledningsgruppens medlemmar var skeptiska särskilt med hänsyn till behovet
av styrning av förändringen och tiden för att genomföra det. Dock var medarbetarna överlag engagerade och ville satsa på den här utbildningen. Personer ifrån
hela Organisation IM valdes ut för att ingå i den första utbildningsgruppen, som
sedan skulle utbilda alla andra. Schema upprättades för utbildning och rensning
av lager startade. Det fanns en grupp, som var undantagna. Daglig verksamhet
var inte med.
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”Det är bara den här lilla grejen att inte vara med. Det blir så hela tiden, varje
gång det är de här smågrejerna så känner jag så här att det betyder nog ganska
mycket att man är som en i gänget. Jag har tyvärr tappat lite energi här, att vi står
lite still och kan inte påverka mer.” (medarbetare)

För att lyckas med ett förändringsarbete kan Kotters (1995) åtta punkter vara
ett stöd för att kontrollera om allt som behövs är med. De här punkterna är ett sätt
att, i ett organisatoriskt perspektiv se att alla medarbetare kan vara med i förändringsarbetet. En sammanställning av Kotters punkter i relation till Organisation
IMs läge 2015/16 presenteras i tabell 12.
Tabell 12:
Jämförelse mellan Kotters punkter och Organisation IM
Kotters punkter
Organisation IM
Skapa sense of urgency.
Det fanns inte uttalat men behovet var
outtalat och lyftes av medarbetare alla
kategorier.
Ledningsgruppen var mer skeptiska än
övriga medarbetare.
Skapa ett starkt förändringsteam.

Projektledare och utbildningsgrupp utsågs.
Utbildning genomfördes.

Utveckla en vision för förändringsarbetet.

Saknade en tydlig vision.

Visionen kommuniceras och delas med
alla.

Information gavs på ett möte.
Alla grupper fick inte delta.

Möjliggör initiativ och skapa handlingskraft.

Tid eller särskilda resurser var begränsade.

Skapa delsegrar och belöna dem.

Gjordes inte vad som kunde observeras.

Utropa inte segern för tidigt – befäst framgångar och mana på.

Lanserades samtidigt som ett annat koncept.

Förankra förändringen i organisationens
kultur.

Under våren 2016 följdes riktlinjer.
Vid uppföljning 2018 finns tavlorna och
vissa markeringar var saker ska stå kvar.
Alla enheter använder inte tavlorna och
har inte dagliga möten.
Not: Avser läget 2015/16 i Organisation IM i samband med införandet av Leankonceptet.
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Att skapa förutsättningar för inkludering och delaktighet är viktiga faktorer i
ett förändringsarbete (Hallencreutz, 2012; Mosadeghrad, 2014). Om en organisation väljer att satsa pengar på att införa ett koncept genom att utbilda sin personal samtidigt som syftet är att på sikt spara pengar, borde det vara önskvärt att
konceptet genomförs och fullföljs. Det visar sig att huvuddelen av förändringsprojekt misslyckas (McLean et al., 2017; Mosadeghrad, 2014) och Organisation
IMs är en i raden. Från analysen av intervjuer och observationer beskrivs misslyckandet i Organisation IMs fall som ledningens bristande förmåga att skapa
förutsättningar för delaktighet.
Enligt kaizen (Imai, 1993) eftersträvas ett ledarskap, som bygger på delaktighet och synlighet. Ett engagerat ledarskap förutsätter att chefen är ute i sin verksamhet och avsätter minst 50% av sin tid till förändringsarbetet (Sörqvist, 2015).
I Organisation IM upplevdes inte VDn eller den tillsatta projektledaren tillräckligt
tillgängliga. I efterföljande samtal 2018 med personer i organisationen så har det
genomförts flera försök att fortsätta med arbetet. Implementeringen har pausats,
nya konsulter har tagits in, nya omorganisationer har gjorts, men cirka hälften av
implementeringsgruppen hade sagt upp sig.
Det saknas ett öppet och kreativt klimat i Organisation IM. Med ett öppet och
tillåtande klimat kan en kultur, som omfattar tillvägagångssätt som innovation,
experiment och öppenhet utvecklas samt grupper i organisationen blir engagerade
och effektiva (Cheng et al., 2012). Klimatet påverkas av hur och vad folk pratar
om. Att studera kommunikationen i form av storytelling kan ge en beskrivning
av klimatet inom en organisation.

5.3.2 Kommunikation
Vid kommunikationsstudier i organisationer kan inte enbart den traditionella
transmissionsmodellen användas utan hänsyn behöver även tas till påverkan av
informella och maktrelaterade faktorer (Falkheimer & Heide, 2014). En förmåga
att kunna kommunicera olika situationer är en framgångsfaktor för en chef och
avgörande för att lyckas i ett förbättringsarbete (Kotter, 1995).
I Organisation IM finns det inga naturliga mötesarenor då det inte finns återkommande möten för personal. De två mötena som regelbundet genomförs är två
typer av försäljningsmöten. Arbetsplatsträffar genomförs inte enligt vad som har
framkommit i vare sig observationer, intervjuer, brev eller i informella samtal
med flera medarbetare, nya som gamla samt de som har slutat. Det framkom
också i dessa samtal att utvecklingssamtal inte är vanligt.
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Det upplevs existera få tillfällen att kommunicera. Det finns dock inget självändamål med att ha möten eller sprida information. Flera av de jag har varit i
kontakt med uttrycker avsaknad av information och möjlighet att förmedla synpunkter på verksamheten; de saknar inte möten i sig. Personalmöten sker när VDn
kallar, vilket gjordes en gång under min tid i organisationen, förutom den årliga
inspirationsdagen. Vid personalmöten är det mer av enkelriktad information,
transmissionsmodelen. VDn använder sig däremot av filmer på olika sätt för att
sprida information och stärka sitt budskap.
Kategorisering och struktur hänger samman för att skapa inkludering vilket
bland annat diskuterats i avsnitt 5.2.1. Caprariello et al. (2009) menade att den
sociala strukturen skapar olika föreställningar och beteenden. Makt- och statushierarkier påverkar vem som får vara med i en grupp (Magee & Smith, 2013).
Hur de här faktorerna påverkar exempelvis vem som får vara med i VDn i Organisation IMs olika filmer framgår inte. Det framgår däremot att flera inte ens vet
om att filmer spelas in.
En organisation hålls samman av en kultur, som påverkar den sociala strukturen. Om det existerar olika värdesystem och kulturer kan det ge upphov till
konflikter (van der Zee & van Oudenhaven, 2013). I Organisation IM kan det
tolkas som att VDn försöker skapa en gemensam kultur bland annat med stöd av
de olika filmerna. Problemet, som uppstår är att VDn upplevs inte följa upp och
befäster den önskade kulturen, vilket Kotter (1995) menade är den åttonde viktiga
faktorn i att lyckas med förändringsarbete. Det här kan vara en orsak till att olika
förändringar inte lyckas i Organisation IM. Organisationen arbetar inte med standardiseringscykeln, vilken enligt Imai (1993) är mycket viktigt för att befästa de
nya arbetsrutinerna och komma tillbaka till arbetsharmonin.
Arbetskulturen i Organisation IM är olika mellan ledningsgrupp och medarbetare, mellan avdelningar och mellan den befintliga och den önskade kulturen som
förmedlas i VDns olika filmer. Finns det olika kulturer påverkar det lärandet i
organisationen (Schein, 1996). Det påverkar även grundläggande antaganden,
värden och arbetssätt och om en individ vill tillhöra gruppen eller inte (Prugsamatz, 2010).
För att som chef kunna leda mångfald och skapa förutsättningar för delaktighet
krävs kunskap och förståelse för kulturella skillnader (Khan et al., 2010). Studie
II: Att leda mångfald påvisade behovet av de här kunskaperna och en lärdom från
den studien är att en chef behöver bli medveten om sin kompetens i de här frågorna. Khan et al. (2010) benämnde behovet av sådan här medvetenhet, kunskap
och färdighet som interkulturell kompetens.
Att ha en exkluderande kultur kan innebära stora kostnader för verksamheten
(Parra-Thornton, 2010). Att däremot skapa ett öppet klimat utvecklar innovationen och öppenheten och medarbetarna blir engagerade och effektiva (Cheng et
al., 2012). Kommunikation och storytelling kan vara ett sätt att kommunicera
över kulturella gränser (Beamish & Beamish, 2015).
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Att kommunikation är viktigt belystes i Studie II: Att leda mångfald och där
framkom tydligt behovet av att lyssna. Att medvetet använda sig av exempelvis
storytelling i sin kommunikation innebär att ha fokus på att föra ut ett budskap i
syfte att påverka motivation, utbilda eller befästa kulturen (Gabriel, 2000; Volker
et al., 2011). Så kallad corporate storytelling handlar om att stärka organisationens kultur och lyfta organisationens värderingar (Rehnberg, 2014). Chefer behöver dock bli medveten om vilken inverkan dessa berättelser har på mottagaren
(Auvinen et al., 2013), vilket upplevs inte helt stämmer i Organisation IM.
Som framgått tidigare använder VDn i Organisation IM organisationsberättelser för att förmedla önskade värderingar och arbetssätt. Det blir dock mer kommunikation i form av transmissionsmodellen vilket kan försvåra tolkningen. Enligt Studie II: Att leda mångfald behöver en chef förstå hur medarbetarna tar emot
och tolkar budskapet. I Organisation IM uppger flera medarbetarna att det brister
i lyssnandet och att det inte finns tydliga mötesarenor. Om en förändring ska ske
behöver förmågan och kunskapen om hur människor kommunicerar i organisationen synliggöras (van Dijk, 2011). En medarbetare behöver lita på chefen innan
de väljer att tro på chefen och kommunikationsförmågan påverkar förtroendet
(Auvinen et al., 2013). Goffmans (2014) sociala ansikten blir tydliga i samtalen
med medarbetarna i Organisation IM.

5.3.3 Sammanfattning av delaktighet på ledningsnivå
Ett sätt att arbeta med den sociala strukturen i en organisation är att använda ledningsstrategin diversity management (DM). En effektiv användning av DM är att
nyttja individernas olikheter för att stärka gruppen, oberoende av gruppidentitet
(Jonsen et al., 2011). Social identitet är en viktig faktor i DM liksom likhet och
attraktion samt informationsbehandling och beslutsfattande (Bleijenberg et al.,
2010).
I avsnitt 5.2.3 beskrevs och placerades Organisation IMs arbete mellan steg 1
och 2 i relation till DMs tre olika steg. Min analys är att Organisation IM saknar,
för att fullt ut vara i steg 2, de tre viktiga faktorerna i DM: social identitet, likhet
och attraktion samt informationsbehandling och beslutsfattande (Bleijenberg et
al., 2010)
Att, som Organisation IM, ha en relativt homogen personalgrupp gör att utomstående inte lika lätt kan identifiera sig med de anställda. Merrit et al. (2010) menade att sådana jämförelser kan vara en orsak till att inte välja att tillhöra eller
interagera med gruppen. Det är, som Haas (2010) beskriver om likhet- och
attraktionsparadigmet, det är lättare att identifiera sig med de som uppfattas som
liknande individer.
Att använda DM kan vara ett stöd, ett arbetssätt, för att bli medveten om kategoriseringar och vidga de sociala strukturerna. van Geffen (2010, s. 6) har beskrivit tio kritiska framgångsfaktorer och i tabell 13 återfinns en jämförelse mellan
dessa och min analys hur Organisation IM arbetar med dem.
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Tabell 13.
Jämförelse mellan DMs framgångsfaktorer och Organisation IM

DMs framgångsfaktorer

Organisation IM

1. Organisationerna har en tydlig
vision.

Det saknas en tydlig vision. Affärsidé
återfinns på organisationens hemsida
men synliggörs ej i organisationen.

2. Organisationskulturen präglas av ett
öppet och mångsidigt beteende och
med förmåga att förändras.

Öppen kultur med ett tillåtande beteende. Förändringsförmågan upplevs
svag.

3. Genom att använda mångfalden i
organisationen läggs ett värde till organisationen.

Det finns en intention att ha en
mångfald i organisationen men det
stannar därvid.

4. Stöd från ledningsgruppen.

Stödet kan utvecklas.

5. Anställda har motivation och kunskap om individernas skillnader.

Anställda får ingen utbildning i den
här typen av kunskap.

6. Chefer utför handlingar baserade på
fördelarna med mångfald.

Det finns en intention men handlingarna är svåra att identifiera.

7. Anställdas olika kompetenser används som individuella kompetenser
och gruppkompetenser.

Upplevs saknas.

8. Mångfald inkluderas i alla organisationens policys.

Mångfald inkluderas i policy men
synliggörs inte tydligt i praktiken.

9. Mångfaldsåtgärder sker på alla nivåer inom organisationen.

Mångfaldsåtgärder är inte synliga.

10. Utvärdering av hur cheferna leder
mångfald.

Uppföljning och utvärdering upplevs
saknas i alla led.

Ett sätt för Organisation IM att utvecklas är att börja med att tydliggöra en
vision och sedan kommunicera mångfald som en viktig princip i organisationen.
Åtgärderna behöver därefter följas upp och utvärderas. Att medarbetare utbildas
i mångfald för att kunna se styrkor i varandras olikheter kan vara nästa steg. Ledningen behöver sedan bli tydligare med hur medarbetarna bäst kan nyttjas och
där kan personalomsättningen vara en faktor att dra lärdom från.
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Det finns inget självändamål att gå vidare i de olika stegen i DM men konsekvenserna av att inte arbeta med att utvecklas behöver medvetandegöras. Att som
organisation sträva efter att komma till steg 3, integration och lärande, kan innebära att organisationen får en arena för innovation, kreativitet och problemlösning
(Chang, 2009). Att stanna i steg 1 kan innebära ökade kostnader för organisationen eftersom bland annat personalomsättningen kommer att fortsätta vara hög
och medarbetarna inte upplever att de blir delaktiga. Att inte känna sig delaktig
är en av orsakerna att medarbetare slutar (Wombacher & Felfe, 2017).
Baserat på den första forskningsfrågan avseende att skapa förutsättningar för
allas delaktighet kan en gradering i form av en självvärdering utifrån medarbetarskapshjulet göras. Självvärdering kan vara ett arbetssätt och graderingsorden
blir ett verktyg. Graderingen kan vara ett stöd i organisationens arbete med att
operationalisera arbetssätt och verktyg i sitt kvalitetsarbete. Vid en kategorisering
utifrån Tengblads (2010) medarbetarskapshjul (se figur 27) punkterna dialog och
visionsarbete kan sådan gradering göras enligt figur 26. Jag har även valt att lägga
in aspekten inkludering då det är en del av allas delaktighet på ledningsnivå.

Figur 26: Gradering av delaktighet på ledningsnivå utifrån Tengblads (2010) medarbetarskapshjul.

I den här graderingen blir det tydligt att delaktigheten är lägre än på individoch gruppnivån. Det upplevs brister i dialogen och avsaknad av ett framåtriktat
visionsarbete, som i båda fall påverkar känslan av delaktighet. I förlängningen
kan även detta påverka övriga två nivåer (individ och grupp) då dessa delar påverkar känslan av meningsfullheten, engagemang och initiativtagande men även
förtroendet och öppenheten. Kommunikationen blir tydlig som en mycket viktig
del i arbetet med att skapa förutsättningar för delaktighet.
På individnivå handlar det om att bli medveten om hur jag som chef möter och
bemöter medarbetarna, som individ eller kategori men även att skapa ömsesidiga
åtaganden. På gruppnivå gäller det om att stötta den gruppdynamiska processen,
att utöva chef- och ledarskap och anpassa uppgifter och ansvar beroende på gruppens mognad. Delaktighet på ledningsnivå omfattar att skapa visioner, kommunicera, ge förutsättningar avseende tid och andra resurser samt att arbeta långsiktigt med att befästa förändringen.
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Bergman och Klefsjö (2012) har beskrivit måldelning med stöd av matrisdiagram, som ett arbetssätt och verktyg som kan appliceras på principen delaktighet
på ledningsnivå. Dessutom beskrivs kompetensutveckling, självvärdering, Six
Sigma och tvärfunktionella grupper, som möjliga arbetssätt men har inte några
verktyg kopplade till sig. Medarbetarskapshjulet på ledningsnivå (se figur 27) kan
ge verktyget dialog där arbetssättet blir kommunikation.

Figur 27: Medarbetarskap på ledningsnivå i markerad ruta.

Analyserna av de olika studierna påvisar att grunden i delaktighet eller avsaknad av delaktighet är kopplat till kommunikationen. Kommunikationen är det
som sätter igång Tengblads (2010) medarbetarskapshjul, det som skapar förtroende och gemenskap men även meningsskapandet och det ömsesidiga åtagandet.
Det är ett inkluderande klimat i organisationen som möjliggör det ömsesidiga
åtagandet och gemenskapen men också öppenhet och visionsarbete. Förslag på
arbetssätt och verktyg för delaktighet på ledningsnivå presenteras i tabell 14.
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Tabell 14:
Föreslagna arbetssätt och verktyg på ledningsnivå avseende delaktighet

Arbetssätt
Måldelning

Verktyg
Matrisdiagram

DM

DMs framgångsfaktorer

Självvärdering

SPGR,
Medarbetarenkät

Kommunikation
Corporate storytelling

Dialog
Stories

Tvärfunktionella grupper/
Kvalitetscirklar

Kvalitets- och ledningsverktyg

Grunden i delaktighet ligger i meningsskapande där kommunikation är ett viktigt arbetssätt. Det är inte enbart storytelling, att förmedla ett budskap, som har
visat sig framgångsrikt utan även lyssnandet. Storytelling är ett användbart för att
förmedla och stärka kulturen i en organisation. Det räcker dock inte att enbart
kommunicera ett budskap utan det innebär även att medvetet och strategiskt inkludera och engagera alla medarbetare. Ett arbetssätt för att skapa en inkluderande organisation kan vara att använda sig av DM och de olika framgångsfaktorerna för att kunna komma vidare inkluderingen.
Det här kapitlets beskrivningar och analyser avseende delaktighet har påvisat
att ett stort ansvar ligger på chefen. I nästa kapitel kommer fokus ligga på det
engagerade ledarskapet i en organisation och specifikt vad som krävs av en chef.
Det kan vara viktigt att visa att det inte är chefen som ska skapa delaktighet utan
skapa förutsättningar för delaktighet på de olika nivåerna. Delaktigheten ska ingå
i allas uppgift och ansvar.
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6 Att utveckla ett engagerat ledarskap för allas
delaktighet i en organisation

I det här kapitlet analyseras avhandlingens andra frågeställning: Vad innebär det
att utveckla ett engagerat ledarskap för allas delaktighet i en organisation? Bergman och Klefsjö (1991; 1995; 2007; 2012) har förändrat sitt förhållande till ledarskap i sina olika utgåvor (se tabell 2). Även innehållet kopplat till ledarskapet
har förändrats. Genomgående i Bergman och Klefsjös olika utgåvor uttrycks ett
behov av systemtänkande, vikten av att skapa en helhetsbild. De lyfter specifikt
fram behovet av att vara trovärdig, tydlig och skicklig i sin kommunikation. Det
engagerade ledarskapet, enligt Bergman och Klefsjö (2012), bygger på en synlighet och tydlighet i arbetet med kvalitetsarbetet där även förbättringar i ledningsprocessen förutsätts.
Avhandlingens definition av engagerat ledarskap är att skapa en helhetsbild
och förmedla en kultur, som skapar förutsättningar för delaktighet för organisationens kvalitetsarbete. I den här analysen undersöks hur en chef kan utveckla sitt
ledarskap avseende förmågan att leda sig själv och bli medveten om sitt beteende
vilket kan relateras till trovärdigheten och synligheten enligt Bergman och
Klefsjös (2012) beskrivning av ledarskapet. Analysen fokuserar på vad ett engagerat ledarskap innebär i teori och praktik för att leda för delaktighet i en organisation. Att leda handlar bland annat om att kommunicera vilket gör att chefens
sätt att kommunicera också kommer att analyseras i det här kapitlet.

6.1 Engagerat ledarskap i teori och praktik
Att vara chef, att inneha en formell position, omfattar planering, organisering,
kontroll; att vara ledare innebär att ha en relation, att vara visionär och att kommunicera för att motivera (Alvesson & Spicer, 2012). Oavsett om det handlar om
chef eller ledare förväntas personen vara ett föredöme på något sätt, att visa
vägen. Att vara ett föredöme innebär ett ansvar, att veta vilken påverkan det har
för andra och det innebär även att vara tydlig med att säga och göra samma sak,
vilket går att koppla till medvetenheten, som jag tidigare har belyst i förhållande
till kategoriseringar av individer (se avsnitt 5.2.1). Om individen inte är medveten
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om hur agerandet påverkar omgivningen kan individen dels inte förstå medarbetarnas re-/aktioner, dels inte utveckla det egna beteende. Det här blir extra viktigt
om personen innehar någon form av ledande befattning.
Organisation IM har tre värdeord: Glädje, Ansvar och Respekt. De finns uppsatta i personalrummet. Medarbetarna har varit med och arbetat fram värdeorden.
Arbetet skedde dock för flera år och kunskapen om värdeordens innebörd kan ha
förlorats då ett gemensamt värdegrundsarbete inte har fortsatt enligt intervjuer
med medarbetare i organisationen. Det är få av medarbetarna som överhuvudtaget nämner värdeorden och de lyfts inte fram vid introduktion av nya. I organisationens policydokument finns orden med men det finns inga definitioner av
dem eller hur de ska tolkas. Värdeorden blir bara ord. Att inte veta vad som förväntas gör att individer gör egna tolkningar. När dessutom ledningen, i Organisation IMs fall VDn och ledningsgruppens medlemmar, upplevs göra och säga
olika saker skapar det osäkerhet.
Medvetenheten var något som tydligt framkom som en viktig chefsegenskap i
Studie II: Att leda mångfald. Att vara medveten om hur jag som chef agerar och
bemöter gör att jag börjar utveckla min kulturella kompetens, att börja se individers likheter och olikheter. Medvetenheten handlar om det som beskrevs i avsnitt
5.2.1 Individer eller kategorier, att utgå från kategoriseringar men också att se
personen bakom kategorin.

6.1.1 Att bli och vara medveten om sitt eget beteende och
ledarskap
Begreppet engagerat ledarskap är en av utgångspunkterna för avhandlingen men
i diskussionen att leda sig själv och vara ett föredöme som chef behöver även
begreppet chefskap inkluderas. I Studie VI: Att leda delaktighet i praktiken är det
VDn som har varit i fokus och hur VDns chef- och ledarskap påverkar delaktigheten i organisationen. Att vara chef är att ha en position med specifika uppgifter
med tilldelat ansvar och maktbefogenheter (Yukl, 2013). Att däremot vara ledare
är en relation där följarna, här medarbetarna, ger mandat till ledaren att leda dem.
En chef har det formella ansvaret med de officiella processerna i en organisation
såsom planering, budgetering, organisering och kontroll (Alvesson & Spicer,
2012). I Organisation IM framkommer det brister avseende de här delarna i samband med intervjuer och observationer:
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“Vi har inte ledningsmöten längre. Vi har inte haft det på ett år minst. Vi har
kanske ett före sommaren och ett under vintern. Jag kan inte skylla på VDn, men
det har med hen att göra. VDn har problem med planering, att upprätta en budget
eller en plan för det kommande året eller kvartalet – det är inte så hen arbetar. VD
får ett infall och om det inte fungerar så överger vi det och provar något nytt, som
VD har kommit på. Vi andra, vi vill ha en plan och vill diskutera vad och hur vi
ska göra, men det är inte VDns sätt. Det gör det svårt … Under de två senaste åren
så har jag inte sett en enda budgetplan, förrän efteråt … det är ingen idé att ha de
här mötena, vi kan bara diskutera det förflutna … Beslutsvägarna är personliga,
ansikte mot ansikte. Vi tar många och stora beslut fortlöpande.” (ledningsgruppen)

VDn i Organisation IM verkar förlita sig mer på sitt ledarskap än chefskap.
Ledarskap inkluderar att tro på sin egen förmåga och påverka andra genom symboliska bilder där det handlar om att motivera och inspirera. (Alvesson & Spicer,
2012). Utifrån det gruppdynamiska perspektivet behöver en grupp mer eller
mindre av chefskap och ledarskap beroende på var i den gruppdynamiska processen en grupp befinner sig (se tabell 7; Wheelan, 2017). VDn verkar mer använda
sig av ledarskapet kopplat till stadierna 3 och 4 men då medarbetarna troligen
befinner sig i stadie 1 kan det vara orsakerna till missnöje, att personer slutar eller
att konflikter uppstår.
Vid observationer och intervjuer har det inte framkommit något som visar att
VDn aktivt funderar på hur hens agerande tas emot. VDn pratar ofta om sin organisation, om medarbetarna, om att bygga relationer men inte mer konkret om
vad som ska göras. Som beskrevs i kapitel 4 så kommer VDn in i personalrummet, pratar vardagligt med de runt omkring och sedan försvinner in på sitt kontor
eller till mötesrummet.
“Det är inte fel, men det handlar om hur vi hanterar våra roller. Vi har VDn och
vi ha ledningsgruppen. Problemet är att VDn är inte här så ofta, hen är ofta på
andra platser eller möten … vi kan inte ha dagliga möten eller veckomöten, och
vi har inte de här planerna, vad vi ska fokusera på och när vi, i ledningsgruppen
har samma nivå av ansvar, vem kan bestämma över de andra när VDn är borta?
Resten av ledningsgruppen är jämbördiga i beslutsfattande och när VDn är borta
så mycket – vem ska bestämma?” (ledningsgruppen)

Resultaten i Studie II: Att leda mångfald visade att lyssnandet var en mycket
viktig egenskap för en chef för att kunna skapa acceptans och delaktighet. Kunde
chefen inte lyssna blev det fler kommunikationsmissar och konflikter. Studie II
visade också på vikten att vara medveten om sitt agerande och hur beteendet påverkar medarbetarna.
”Vi har en typ av grupp när VDn är med och när VDn inte är närvarande, vi
har en annan typ av grupp. Jag kan bli frustrerad på möten när VD inte är närvarande och personer diskuterar saker och jag frågar varför de inte har lyft det här
när VDn var med. Jag tror inte de vågar att säga vad de tycker framför VD.”
(ledningsgruppen)
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I Studie VI: Att leda delaktighet i praktiken blir det väldigt tydligt; är VDn i
rummet är det VDn som tar plats och som pratar större delen av tiden. Medarbetarna vet inte om VDn lyssnar. I intervjuer av VDn pratar hen väldigt lite om sig
själv, varför hen gör som hen gör eller hur hen kan utvecklas. Individen behöver
bli medveten om hur möta och bemöta andra människor och att det blir väldigt
viktigt i en chefs- och ledningsposition. Vid en av intervjuerna med VDn framkom det ett önskemål om att kunna ha ett öppet klimat i framförallt ledningsgruppen men även bland medarbetarna. I de här fallen rimmar kontrollerandet av
Facebook och möjligheter till kritiska diskussioner illa med ett sådant önskemål
(se kapitel 5.3.2). Frågan är om VDn är medveten om sitt agerande eller inte då
hen å ena sidan vill skapa ett öppet klimat i sin organisation men å andra sidan
upplever medarbetarna att kritiska diskussioner tystas ner.
”Vad tycker de andra? Alla är inte komfortabla eller redo att utmana sig själv i
den här gruppen. Allt handlar om att utveckla verksamheten, men om vi tar upp
något till diskussion kan någon ta det personligt eller tycka att andra är dumma
och sedan gör dem som de alltid har gjort eller hur de tycker att det ska vara. Det
här hanteras inte i ledningsgruppen. Vi har diskuterat att det ska vara ett öppet
klimat, ge varandra konstruktiv feedback men det fungerar inte.” (ledningsgruppen)

Att diskutera men att inte våga lyfta olika perspektiv är, utifrån Wheelans
(2017) teori, tecken på att gruppen är i stadie 1. I mina observationer och intervjuer i Organisation IM har det inte framkommit något annat som visar att gruppen skulle vara längre fram i den gruppdynamiska processen. Att som chef här
leda verksamheten med enbart ledarskap, att coacha, sätta upp mål och visioner
utan att tydligt klargöra struktur, uppgifter eller ansvar blir i förlängningen förödande för gruppen. Det här kan vara en orsak till den höga personalomsättning
som finns i Organisation IM.
I Studie I: Stereotyper eller mångfald visade resultatet att den egna medvetenheten var viktig om hur individer kategoriserade andra individer och hur de valde
att bemöta dem. I Organisation IMs fall är det i första hand inte om hur VDn
kategoriserar eller inte kategoriserar individer utan mer om medvetenheten och
hur beteendet tas emot. I intervjun med VDn i november 2016 lyftes inspirationsdagen upp:
”Känslan när vi spelade upp den här filmen, på vår inspirationsdag i juni så var
det ju en jädra skön stämning i gruppen och dessutom och dessutom kom ju frågan
’Varför fick inte jag vara med för? Det här visste vi inget om. Varför fick jag inte
vara med för?” (VDn)

Observationer och intervjuer med medarbetare visar en annan bild. ”Vi får
aldrig frågan om att få vara med”, ”Det är alltid samma personer som är med”.
Två olika tolkningar av samma mynt.
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Ledningsgruppen upplever sig vara två olika grupper; en när VDn är med och
en när VDn inte är med. Förslag kan lyftas men helt plötsligt har VD bestämt
något och så blir det. Sedan kan det komma nya påbud och det gamla förkastas.
Inget av det här verkar bekomma VDn.
Å ena sidan fungerar organisationen och kunderna är nöjda, men å andra sidan
verkar VDn sträva efter att göra saker lite bättre eller i alla fall lite annorlunda.
Det framkommer i flera intervjuer att VDn ofta provar nya grepp, kommer med
nya inspel och försök att göra något nytt, något annat. Problemet verkar dock inte
vara att det är något nytt, som införs utan att medarbetarna inte upplever att de
får tid och möjlighet att landa i det nya innan något annat kommer.
I det ständiga kvalitetsarbetet behöver en standardisering av rutiner ske (se
figur 1). Att kunna komma in i de förändrade arbetsrutinerna och förankra förbättringen i verksamheten är en avgörande del i ett förbättringsarbete (Kotter,
1995; Singh & Singh, 2015). Då VDn i Organisation IM mer verkar använda sig
av ledarskap och upplevs sprudla av idéer kan det bli en krock då medarbetarna
efterlyser chefskap med struktur och tydlighet.

6.1.2 Att leda för ett inkluderande klimat
Från analysen i avsnitt 5.2.1 Individer eller kategorier, framkom ett behov av att
skapa medvetenhet kring sitt eget sätt att kategorisera. Efter medvetenheten lyftes
behov av utbildning och självkännedom (se figur 22). Utifrån Cox och Beales
(1997) teorier behöver en chef hantera tre saker: medvetenhet, kunskap och färdigheter. Att exempelvis här utveckla en interkulturell kompetens kan hjälpa en
chef att bemöta och hanterat olikheter i en organisation och att möta individen
istället för kategorin (Hofstede et al., 2011; Khan et al., 2010).
Både i Studie I: Stereotyper och mångfald och i Studie II: Att leda mångfald
belystes behovet av att bli medveten om sina stereotypiseringsgrunder. I Studie
II framkom behovet av utbildning, att lära sig möta olikheter och att hela tiden
arbeta med att utveckla sin självkännedom, att våga exponera sig för olika individer och grupper. Respondenterna i Studie II lyfte även vikten av att vara öppen
och att respektera individer för vilka de är, men också att själva vara en förebild
för vilka de leder; speciellt viktigt för en chef.
I Studie III: Förståelse av mångfald framkom det skillnader mellan de studerade lärarstudenterna där exempelvis respondenterna i Sverige utmärkte sig genom att uppge att de inte hade så många vänner som var olik dem själva. Att ha
individer i sin närhet med olika bakgrunder och erfarenheter är ett sätt att utvecklas (Haas, 2010). Att inte ha en sådan vänkrets behöver inte betyda att lärarstudenterna i Sverige har en lägre interkulturell kompetens men resultatet belyser en
aspekt av betydelsen av att kunna se olikheter. Det verkar finnas ett underliggande
behov hos människan att gärna umgås med personer vi synligt identifierar oss
med vilket stärks av Tajfels (1982) sociala identitetsteori.
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Även ur ett kvalitetstekniskt perspektiv kan den interkulturella kompetensen
vara viktig eftersom en chef behöver vara medveten om hur olika funktioner och
processer fungerar och hur de kan förbättras för att stärka delaktigheten. Kunskapen om människors beteende kan öka effektiviteten i en organisation vilket
kan jämföras med den kunskap som efterfrågas i den interkulturella kompetensen.
Här återfinns ett behov av att ha kunskap om hur individer väljer att re-/agera
kopplat till hur de identifierar sig med övriga gruppmedlemmar, exempelvis
sociala identitetsteorin (Tajfel, 1982), självkategoriseringsteorin (Rabinovich et
al., 2012) och groupthink (Pautz & Forrer, 2013).
En chef behöver, som tidigare redovisat, bli medveten om sitt agerande och
sedan ha kunskap om olikheter för att kunna leda och skapa delaktighet bland de
anställda (Garib, 2012; Roberge et al., 2011). Ett chefskap skapar grundförutsättningarna avseende organisationsstruktur, uppgifter och ansvar (Yukl, 2013).
Under min tid i Organisation IM har jag aldrig sett någon organisationsskiss. Det
finns inget som säger att struktur och arbetsförhållanden blir bättre eller sämre
med en organisationsskiss men utifrån observationer och framförallt baserat på
intervjuerna och breven efterfrågas struktur, tydliga uppgifter och ansvarsområden. Ett sådant arbete påbörjades i samband med Lean-implementeringen men
försvann i samband med ny organisation och nya tankar.
Det kan finnas flera orsaker till bristerna men ur ett chefs- och ledningsperspektiv kan orsaken vara brist på chefskap vilket diskuterades i föregående avsnitt. Fokus i VDns sätt att leda upplevs vara mer ledarskap än chefskap och med
sin inspirationsvilja kommer hela tiden något nytt. En annan orsak kan vara att i
samband med den organisationsförändring som genomfördes 2012 där dåvarande
butikschef slutade och ingen ersatte den positionen blev det ett vacuum i kommunikation- och beslutsordningen.
”Vi har mycket arbete att göra och att klargöra själva organisationen. Ibland är
det inte klart vem som gör det här och saker faller mellan stolar eller att flera personer arbetar med samma sak. Vi har haft det här problemet länge. Vi har försökt
att göra något åt det, men det har inte fungerat. Oklara roller, vi har inga klara
roller; de olika ledande rollerna; vem borde göra det här? ... Det har varit sedan
butikschefen slutade sitt arbete och vi inte fick en ny. Istället omorganiserade vi
och delade upp uppgifter till olika människor. Det har inte lyckats förut och en
anledning kan vara; Är det rätt man på rätt plats? Eller kan det bero på att uppgifterna har delats upp på fel sätt. Vi vet inte hur vi ska lösa det. Ett sätt är att byta
uppgifter som vi gör nu.” (ledningsgruppen)

Efter 2012 började ett värderingsarbete, konkurrensen hårdnade och 2015 fick
Organisation IM kvalitetspriset. Kvalitetspriset tilldelas den organisation, som
har haft den bästa förbättringen inom sin profil baserat på kundernas röster. Något
borde ha fungerat bra i Organisation IM men oavsett vem jag pratar med är det
generellt negativa synpunkter förutom att i stort sett alla hänvisar till gruppsammanhållningen, som den faktor som gör att verksamheten fungerar.
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Utifrån medarbetarnas berättelser verkar det inte finnas någon tydlig vision, strategi eller ledarskap som håller samman organisationen utan det är gruppen, medarbetarna, som stöttar varandra, framförallt inom respektive avdelning.
En annan orsak till att medarbetarna inte upplever sig vara lika positiva längre
är att flera av de personalvårdande insatser som gjordes tidigare successivt försvann, vilket kan kopplas till Herzberg (1968) tvåfaktorteorin. När de yttre faktorerna minskar eller försämras kan medarbetarna uppleva att basbehoven inte
tillgodoses. När dessa basbehov inte tillgodoses upplever medarbetaren att det
inte finns någon nödvändig kvalitet i verksamheten vilket kan vara ett skäl till
varför många väljer att sluta. Utifrån Kanomodellen (Bergman & Klefsjö, 2012)
eftersträvas kundtillfredsställelse där basbehoven är outtalade men behövs för
nödvändig kvalitet i det här fallet för den interna kundtillfredsställelsen.
Under våren 2016 började en ny omorganisation. I första hand handlade det
om att effektivisera processer och minska slöseri, ett Lean-baserat koncept skulle
implementeras.
”Enligt det här Lean-projekt vi kommer att börja med, det kommer att bli krävande eftersom allt kommer att ifrågasättas, och inte alla organisationer kan hantera detta. Till exempel, i en annan organisation har folk slutat och blivit utbytta.
Det mest krävande är för människor som inte är mottagliga i ett ledarskapsperspektiv; du kommer att ifrågasättas om ditt arbete och varför du gör saker som du
gör. Fortfarande har vi ett ledarskap baserat på hur vi arbetade när vi startade vår
organisation, men nu behöver vi utveckla oss och hur vi gör det? Vi behöver nu
ett utvecklande ledarskap, ett mer fritt tänkande ledarskap” (ledningsgruppen)

Vid uppföljningssamtal 2018 med personer i Organisation IM och personer
som har valt att sluta vid organisationen framkommer det tydligt – Lean-konceptet har inte implementerats. Det har pausats och nya tag med annan konsult har
gjorts men då medarbetarna upplever att det inte finns något tydligt stöd från ledningen att få tid att genomföra nödvändiga omstruktureringar har många valt att
sluta. Nästan hälften av den utbildningsgrupp, som utsågs som den grupp, som
skulle vara ledande vid implementeringen, har valt att sluta. Det som av flera sågs
som ett motiverande och nödvändigt behov avseende struktur, ansvar och roller
skulle få hjälp i och med Lean-konceptet. När det bara efter ett par månader kom
ett nytt koncept och sedan, något år senare, under våren 2017, genomfördes en
omorganisation fanns utbildningsgruppens förslag inte omnämnt. Medarbetarna
hade lämnat ett genomarbetat förslag som lämnades utan kommentar och en ny
organisation infördes.
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6.1.3 Sammanfattning av att utveckla ett engagerat ledarskap
Att ett engagerat ledarskap är viktigt för kvalitetsarbete och förbättringsarbete är
tydligt (e.g., Araunaachalam & Palanichamy, 2017; Bergman & Klefsjö, 2012;
Ljungblom & Isaksson, 2009). Teorier och tidigare forskning (e.g., Illés et al.,
2017; Singh & Singh, 2015) har lyft upp faktorer såsom synlighet, verklighetsförankring, behov av att sätta vision och mål, förebild, samt delaktighet, som ingredienser i ett engagerat ledarskap men det återfinns ingen tydlig definition.
Oakland (2011) beskrev inte ett engagerat ledarskap men väl ett effektivt ledarskap för ett lyckat kvalitetsarbete där olika arbetssätt för delaktighet inte var det
avgörande utan ledningens engagemang och ansvarstagande för delaktighet ansågs viktigare. En chefs engagemang och ansvarstagande kan utifrån de olika studier som ingår i den här avhandlingen sammanfattas med föredöme, medvetenhet,
behov av chefskap och ledarskap samt en god förmåga att kommunicera.
Oaklands (2011) TQM-modell med sina fyra P och tre C (se figur 11) skulle
kunna vara ett sätt att beskriva vad ett engagerat ledarskap innebär i ett chefsperspektiv med stöd av Kotters (1995) punkter för ett lyckat förbättringsarbete:
- Planning: utöva ett chefskap där utveckling och förmedling av en vision
och mål samt skapa nödvändig arbetsorganisation omfattande uppgifter,
ansvar och roller. Här ligger även betydelsen av att skapa ett förändringsteam.
- Process: utöva ett ledarskap som inkluderar tydliga strategier och planer
för hur och varför vision och mål ska uppnås. Kritiska framgångsfaktorer
belönas när de uppnås.
- People: Uppmuntra delaktighet (C) och möjliggör initiativ.
- Performance: Förankra förändringen i organisationens kultur (C), skapa
kundtillfredsställelse och kvalitet.
- Alla delarna förutsätter kommunikation (C).
Utifrån avhandlingens andra forskningsfråga avseende att utveckla ett engagerat ledarskap för allas delaktighet i en organisation kan en gradering i form av
en självvärdering göras. Självvärdering kan vara ett arbetssätt och graderingsorden blir verktyg. Graderingen kan vara ett stöd i organisationens arbete med att
operationalisera arbetssätt och verktyg i sitt kvalitetsarbete. I ett försök att kategorisera Organisation IMs grad av engagerat ledarskap visas i figur 28.
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Figur 28: Gradering av engagerat ledarskap utifrån Oaklands (2011) TQM modell.

Ledningen i Organisation IM har inte visat på att det finns en planering och ett
tydligt chefskap har efterfrågats, vilket har framkommit tidigare i analysen. VDn
utövar ett inspirerat ledarskap som med filmer och engagemang vid olika personaltillställningar framför olika budskap. Det återfinns dock ingen tydlig strategi i
varför VDn gör som hen gör vilket VDn själv har bekräftat. VDn utövar mer av
information än kommunikation (se i avsnitt 5.3.2). Sammanfattningsvis så är det
en låg grad av tre av de fyra P:na. Det fjärde P:et ger vid handen en högre markering då kundtillfredsställelsen är hög och organisationen fått kvalitetspris. Uppföljande samtal 2018 visar att kvalitetspriset kanske var en tillfällighet vilket dock
inte framgår i den här studien.

6.2 Att skapa en helhetsbild och leda delaktighet
Oaklands (2011) fyra P kan kopplas samman med Darlings (1992) ledarskapsstrategier för att hantera kundtillfredsställelse, delaktighet och ständiga förbättringar. Två av dem: tillit och förtroende kan kopplas samman med chefens agerande avseende ömsesidiga åtaganden och sociala aktiviteter utifrån Tengblads
(2010) medarbetarskapshjul vilka belystes i kapitel 5. De andra två: visionsarbete
och meningsskapande kommunikation kan kopplas samman med det engagerade
ledarskapet.
Vid analysen av VDns agerande i Organisation IM återfinns inget tydligt visionsarbete, vilket också har påvisats tidigare. Upplevelsen av avsaknad av chefskap är återkommande bland intervjuerna gjorda bland medarbetarna. Policydokument och rutiner är inte uppdaterade liksom det uppsatta visions- och målarbetet. Chefskap efterfrågas med hänsyn till att medarbetarna som grupp kan relateras till stadie 1 utifrån Wheelans (2017) gruppdynamiska modell.
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VDn i Organisation IM är tydlig i sin information vilket kan upplevas som
meningsskapande kommunikation. Kommunikationen är en viktig bro mellan
ledning och anställda (Harnesk, 2004) och en viktig del i ett fungerande kvalitetsarbete för att skapa delaktighet (Bergman & Klefsjö, 2012; Lagrosen &
Lagrosen, 2009).
I mina samtal med VDn och under min tid i Organisation IM har jag inte återfunnit tecken på ett visions- och strategiarbete. Det finns en vision uppsatt i personalutrymmet men det finns inget tydligt arbete med den. Att ha någon form av
ledningsstrategi kan underlätta för att fokusera på förändring, inkludering och
delaktighet. En ledningsstrategi kan vara att använda sig diversity management
(DM), som ett sätt att hantera inkludering och delaktighetsfrågan i ett organisationsperspektiv.

6.2.1 Diversity management
I Studie IV: En diskussion kring delaktighet gjordes en litteraturstudie avseende
hur begreppen delaktighet – mångfald – diversity management kunde kopplas
samman (se figur 29).

Figur 29: En modell över hur delaktighet, mångfald och diversity management hänger
samman.

Grad av delaktighet kan kopplas samman med acceptans av olikheter. En viktig faktor för delaktighet och mångfald är hur en individ identifierar sig med andra
individer. För att vilja tillhöra en grupp och stötta gruppen kan det kopplas samman med den sociala identitetsteorin (Tajfel, 1982).
Förutom att individen kanske inte vill identifiera sig med en grupp kan det
dessutom vara som så att grupper inte välkomnar alla, till exempel beroende på
makt, status eller relation till organisationen (Magee & Smith, 2013). Det blir i
det här fallet svårare att utveckla ett samarbete, som eftersträvas i Tengblads
(2010) medarbetarskapshjul. Mångfald och brist på förståelse kan leda till splittring mellan grupper, oberoende skäl, till in- och ut-grupper eller undergrupper
(Khan et al., 2010).
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Gruppens sammansättning påverkar effektiviteten och mångfalden verkar vara
en faktor som påverkar effektiviteten. En grupp behöver dock stöd för att utveckla
förtroendet mellan gruppmedlemmarna för att bli ett team och att acceptera andra
tillvägagångssätt än sina egna (Wheelan, 2017). Chefens chef- och ledarskap blir
viktigt.
Utifrån Studie IV: En diskussion kring delaktighet kan kopplingen mellan delaktighet och mångfald för att bli en effektiv och hållbar organisation sammanföras till tre ord: medvetenhet, förståelse och förtroende. Även Studie I: Stereotyper eller mångfald och Studie II: Att leda mångfald belyste vikten av medvetenhet och förståelse. Att förstå olika beteenden och individuella olikheter leder
till mindre stereotypisering. Om en organisation däremot utövar stereotypisering
minskar effektiviteten och viljan att vara delaktig i verksamheten. Ur ett kvalitetsperspektiv leder detta till att organisationen arbetar i ett kortsiktigt perspektiv
vilket exempelvis Lagrosen och Lagrosen (2009) har belyst.
Tillit är ett annat ord som beskriver mångfald och delaktighet. Att låta alla
engagera sig innebär att alla måste lita på varandra så att alla kan delta, ta ansvar
och tro att alla kan bidra med sina kunskaper och erfarenheter. Med stöd av Harnesk (2004) modell med de fem faktorerna för att öka medarbetarnas delaktighet
kan det stödja användningen av DM. Även Wheelans (2017) teori om grupputveckling, kan relateras till förtroende och hur en grupp kan utvecklas till ett team.
Enligt Wheelan är det bara när en grupp har utvecklats till ett team, som förtroende, engagemang och kreativitet blir verklighet. Att arbeta i team kan leda till
att organisationer blir effektiva och hållbara i ett långsiktigt perspektiv.
Att använda faktorerna av Harnesk (2004) kan vara ett underlag för att skapa
förutsättningar för engagemang och i förlängningen delaktighet. Både den andra
faktorn, personlig mognad och den fjärde faktorn, tillit och rättvisa behöver en
förståelse för olikheter och acceptans av mångfald vilka kan stärka sambandet
mellan mångfald och delaktighet. Genom att använda DM sammanförs förtroende och olikheter med att inkludera alla i gruppen (se figur 30). Genom att hantera och leda mångfald får organisationer högre effektivitet (Yukl, 2013).

Figur 30: Kompletterad modell med kompetenser för att påvisa kopplingen mellan de
olika delarna.
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DM innehåller tre nivåer och för att bli en framgångsrik och hållbar organisation bör organisationen med dess medarbetare sträva efter nå nivå 3, integration
och lärande (Thomas & Ely, 1996). På den tredje nivån är acceptans av mångfald,
delaktighet, lagarbete och engagerat ledarskap ett naturligt tillstånd. På de två
andra nivåerna undviker anställda och chefer diskriminering, har en mer eller
mindre uttalad mångfald bland de anställda (jämför Studie V: Att mäta mångfald),
men använder inte styrkan i individernas skillnader eller teamarbete arbete i lag
och i samband minskar delaktigheten.

6.2.2 Meningsskapande kommunikation – att använda storytelling
VDn i Organisation IM använder sig ofta och gärna av filmer, berättelser, symboler i samband med sina möten och när information ska ges. Sådana verktyg och
metoder kan kopplas samman med storytelling. Om storytelling används inom
marknadsföring är syftet mer att stärka själva varumärket och berätta en säljande
historia om produkten (Mossberg & Nissen Johansen, 2010). När VDn berättar
och gör sina filmer sker detta oftast internt vilket kan relateras till det som kallas
för corporate storytelling.
Syftet med corporate storytelling är att stärka organisationen, lyfta upp organisationens värderingar för att öka effektiviteten (Rehnberg, 2014), vilket stämmer in på VDns agerande. Ett av Organisation IMs värdeord är glädje och den
första filmen som gjordes handlade just om glädje, ”Happy”.
Att använda sig av storytelling kan skapa kraft och energi till en organisation.
Volker et al. (2011) såg storytelling, som användbart för tre olika områden för en
organisation; att påverka motivationen, utbilda och befästa kulturen. Sett till Organisation IM och VDns olika filmer och berättelser i samband med möten återfinns två av de här områdena: dels att försöka att påverka motivation, dels kulturen. I analysen av de olika filmerna, framförallt i ”Inga problem”, kan dess innehåll tolkas vara ett budskap till de anställda olika förhållningssätt de borde ha
mot kunderna. Här skulle utbildningsdelen delvis kunna vara applicerbar men utifrån VDns uttalande verkar det inte finnas någon medveten tanke med att göra
dessa filmer med underliggande budskap, mer som ett annat, roligt sätt:
”Jag tänker inte, det bara blir så. Det går inte att tänka. Man hör en låt och så
kopplar man det till någonting. Det är ju samma sak om vi tittar på förra året när
vi tar fram det här ’Inga problem’, då skapade vi faktiskt att vi skulle bli problemlösarna och det har vi utvecklat i år och nu sitter det skyltar lite överallt där vi
pratar om våra kundlöften, att vi ska gå lite längre.” (VDn, 2016)
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VDns olika filmer blir indirekt ett försök att påverkat motivation och befästa
kulturen. Filmerna visar på förväntade beteenden vilket Mládková (2013) menade
är försöka att påvisa gällande eller önskvärda normer och regler. Användningen
av storytelling kan, enligt Gabriel (2000), ha tre viktiga funktioner där skapande
av delaktighet är en av dem. De andra två funktionerna är meningsskapande och
ha en form av social kontroll vilka kan relateras till att utbilda och befästa kulturen.
Filmerna och de olika storys, som berättas i Organisation IM blir dock i huvudsak enkelriktade (transmissionsmodell). I transmissionsmodellen är det viktigt att budskapet är tydligt eftersom det är mottagaren, som själv tolkar budskapet
och sändaren mer eller mindre förutsätter att budskapet tolkas, som det var avsett
(Fiske, 2011). Under min tid i Organisation IM upplevde jag olika tolkningar av
budskapet och frågan är om VDn kontrollerade tolkningarna, vilket jag aldrig
upplevde hen gjorde.
Att använda sig av kommunikation som meningsskapande kräver ett utbyte
mellan deltagare (Falkheimer & Heide, 2014). En meningsskapande process börjar med att bli medveten om det som avviker från det normala. Parry och Hansen
(2007) beskrev fem råd hur berättelser kan användas:
1. Var medveten om vilka typer av berättelser som cirkulerar inom organisationen.
2. Negativa berättelser kan ändras till positiva.
3. Individens beteende och agerande kan bli en historia, berättad och återberättad av anställda eller andra personer.
4. Bygg berättelser i individernas sammanhang och berättelser som representerar organisationen eller den kollektiva identiteten.
5. Använd den personliga ledarrollen och tro på berättelsen
Med utgångspunkt i de fem råden kan VDn i Organisation IM sätt att använda
sig av storytelling studeras. Råd 3, 4, och 5 återfinns och där råd 4 och 5 är starka.
Problem kan dock uppstå om inte, som det framkom i Studie II: Att leda mångfald, lyssnandet är en viktig del i en chefs förmåga att möta medarbetarna med
dess olikheter. Med hänvisning till vad som beskrevs tidigare, om att VDn kanske
inte alltid lyssnar eller inte är medveten om vad medarbetarna pratar om eller hur
de uppfattar filmernas budskap, finns det här en risk för missförstånd.
Att använda sig av storytelling kan vara effektivt när chefer vill förändra organisationskulturen och att utveckla eller coacha individer eller grupper (Gabriel,
2000). Ett problem kan uppstå om en chef inte är närvarande. Att arbeta med
ständiga förbättringar, med exempelvis kaizen förutsätter en närvarande chef som
möjliggör delaktighet på individ-, grupp- och organisationsnivå (Imai, 1993).
Flera av medarbetarna vid Organisation IM upplever inte att VDn är närvarande.
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Då inte alla filmer finns tillgängliga för medarbetarna kan det vara svårt att ta
del av innehållet för de medarbetare, som inte deltog på mötet där VDn presenterade sitt material. Pham et al. (2012) menade att använda berättelser kan hjälpa
till att skapa bilder av en grupps historia och vad gruppen ska göra. Vid analysen
av Organisation IMs filmer synliggörs det att det ofta är samma personer som
återkommer. Enligt VDn finns ingen tanke om vem som deltar utan det är budskapet som hen vill framhäva. VDn har inte någon uttänkt strategi med de här
filmerna utan säger ”Jag tänker inte, det bara blir så. Det går inte att tänka.”
Filmerna mottas ofta positivt men kan även ses som det Goffman (2014) beskrev, som en teaterföreställning. Medarbetarna spelar en roll, som de försöker
göra trovärdig, ett så kallat uppträdande som skapar olika sociala ansikten. Att ta
på sig en roll, hålla sin fasad är naturligt att göra, något Wheelan (2017) beskrev
sker i stadie 1.
De filmer, som används är mer av det som Goffman (2014) beskriver som en
framgångsberättelse, som lyfter positiva och personliga egenskaper. Även Weick
(1995) har diskuterat det här och relaterar det till meningsskapande; att ge medarbetarna kunskap och förståelse för organisationen och den egna rollen. Det här
synliggörs väl i filmerna och styrker VDns kommunikation. Det som gör att det
blir svårt och ibland upplevs fel kan relateras till Goffman: en berättelse är inte
enbart en berättelse i sig utan även en presentation av berättaren, en slags självbild. Makt och kontroll produceras och reproduceras i berättandet vilket stämmer
med Gabriels (2000) och Dennings (2011) perspektiv på storytelling. En chef behöver lära sig använda berättelser och vara medveten om hur de kommunicerar
med sina anställda och vilken inverkan berättelserna kan ha på individer och
grupper (Auvinen et al., 2013).

6.2.3 Sammanfattning av att utveckla ett engagerat ledarskap för
att skapa förutsättningar för delaktighet
En av avhandlingen frågeställningar handlar om vad som krävs av en chef för att
leda delaktighet i en organisation med fokus på att utveckla ett engagerat ledarskap. Med stöd av kapitel 5 och diskussionen i det här kapitlet kan följande faktorer vara en grund för att kunna utveckla ett engagerat ledarskap för leda delaktighet:
a) Medvetenhet och självkännedom.
b) Föredöme.
c) Interkulturell kompetens för att skapa en förståelse för individers olikheter.
d) Förmåga att anpassa ledarskapet där ett chefskap finns i botten med
koppling till den gruppdynamiska processen.
e) Kunna använda en ledningsstrategi som fokuserar på inkludering och
delaktighet där den här avhandlingen har fokuserat på DM.
f) Meningsskapande kommunikation.
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De olika punkterna kan kopplas samman med definitionen av engagerat ledarskap (punkt a, b och c) och som innebär att skapa en helhetsbild och förmedla en
kultur (punkt e och f), som skapar förutsättningar för delaktighet (punkt d) för
organisationens kvalitetsarbete. Faktorerna kan påvisa att det finns ett behov av
att utveckla Bergman och Klefsjös PAV (se figur 4) med ytterligare två principer
(se tabell 15): meningsskapande och inkludering;
Tabell 15:
Principer för att påverka delaktighet

Principer
Meningsskapande

Arbetssätt
Kommunikation
Corporate storytelling

Verktyg
Dialog
Stories

Inkludering

Diversity Management

DMs framgångsfaktorer

Meningsskapandet fokuserar på varför vi ska göra något och det inkluderande
perspektivet handlar om att få med alla, att tillsammans göra det som ska göras.
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7 Hur kan chefens ledarskap skapa
förutsättningar för allas delaktighet i en
organisations systematiska kvalitetsarbete?

I det här kapitlet kommer jag avslutningsvis att analysera avhandlingens tredje
frågeställning: Hur kan chefens ledarskap skapa förutsättningar för allas delaktighet i en organisations systematiska kvalitetsarbete? Resultaten i kapitel 5 och
6 ligger till grund för analysen av principerna skapa förutsättningar för allas
delaktighet och utveckla ett engagerat ledarskap från Bergman och Klefsjös
(2012) beskrivning av hörnstensmodellen. Som utgångspunkt har även PAV-modellen (Hellsten & Klefsjö, 2000; se figur 4) används. I kapitel 5 analyserades
vilka arbetssätt och verktyg som kan vara applicerbara för att skapa förutsättningar för allas delaktighet i en organisation. I kapitel 6 analyserades vilka faktorer, som kan krävas för att utveckla ett engagerat ledarskap samt vilka arbetssätt och verktyg som kan appliceras. Kapitlet innehåller även en analys och reflektion kring avhandlingens syfte att öka kunskapen kring chefers förutsättningar att utöva ett ledarskap, som kan möjliggöra delaktighet i organisationens
kvalitetsarbete i en svensk kontext.

7.1 Arbetssätt och verktyg för delaktighet
Vid forskningsgenomgången av delaktighet och vad det kan innebära i ett organisatoriskt sammanhang synliggjordes att begreppet har olika innebörder på tre
nivåer: individ-, grupp- och organisationsnivå. Delaktighet innebär olika saker
beroende vilken nivå som studeras, vilket kan sammanfattas enligt tabell 16.
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Tabell 16:
Delaktighet på olika nivåer
Nivå
Omfattning
Individ
Engagemang
Ansvar

Teoristöd
Behovsteorier,
belöningsteorier,
medarbetarskap

Kan visa sig genom
Vad hamnar i fokus: makt,
prestation, sociala frågor?
Ansvarstagande
Delegation

Grupp

Acceptans och
tillit av olikheter

Gruppdynamiska modeller
Mångfald
Social identitet

Diskriminering,
In- och ut-grupper,
Samarbete

Ledning

Inkludering av
alla

Ledarskapsstrategier
Kommunikation,
DM

Se individen,
Fördelning av arbetsgrupper,
Personalomsättning
(O)tydlig kommunikation,
Organisationsstruktur

Not: Exempel på hur delaktighet kan ta sig uttryck.

Delaktighetsbegreppet är svårfångat då definitionerna är många samt att användningen av olika synonymer kan försvåra förståelsen av dess innebörd och
hur förutsättningar för delaktighet kan skapas. Det finns otydlighet även vad avser
delaktighet beroende på perspektiv och nivå. Individer kan uppleva delaktighet
medan på grupp- eller ledningsnivå är delaktigheten en annan. Ledningen i en
organisation behöver ställa sig frågan vad som är viktigt och vad delaktigheten
ska användas till. I kontexten handlar det om att skapa delaktighet för att sätta
kundernas behov i fokus. Ur ett företags perspektiv är nöjda medarbetare kanske
inte slutmålet utan nöjda och lönsamma kunder.
I utmaningarna för flera av dagens organisationer handlar det om att effektivisera arbetet och använda resurser på ett effektivt sätt (Stadnicka & Antosz, 2015).
Utifrån Sandberg och Targamas (2013) perspektiv innebär förbättring något som
kommer inifrån organisationen medan en förändring kommer uppifrån. Delaktigheten eller kanske avsaknad av delaktighet kan bli avgörande för hur ett förbättringsarbete kan genomföras. Om en chef eller en ledningsgrupp kommer med ett
förslag på en önskad effektiviseringsåtgärd, en förändring, kan medarbetarna
uppleva avsaknad av delaktighet och förändringen misslyckas. Om däremot medarbetarna är delaktiga i framtagandet av förbättringsförslag eller att förutsättningar finns för delaktighet kan medarbetarna uppleva att det blir en förbättring,
eller som bland annat Kotter (1995) lyfte, att skapa mening, att få en förståelse
för vad som förväntas.
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Mowday et al. (1982) såg fler fördelar än nackdelar med att använda sig av
delaktighet i en organisation. Fördelar såsom ökad effektivitet avseende exempelvis attraktiv arbetsplats, minskad personalomsättning och frånvaro men även
känslan av att få tillhöra och få uppskattning ansågs vara starka. Att arbeta med
ett systematiskt kvalitetsarbete innebär inte bara att fokusera på att effektivisera
processerna och att öka kundnöjdheten utan att fokusera på det interna kvalitetsarbetet är lika viktigt (Bergman & Klefsjö, 2012). Problemet som ofta uppstår vid
förbättringsarbete är att medarbetare inte upplever sig delaktiga i arbetet vilket
påverkar implementeringen av förbättringen.
Exemplet Organisation IM, som har vunnit ett kvalitetspris, har ett ekonomiskt
bra resultat och kunderna är nöjda: tre olika positiva resultat men samtidigt
upplevs inte delaktigheten som hög (se kapitel 5). En möjlig slutsats kan vara att
när det går bra för en organisation spelar kanske delaktigheten inte lika stor roll.
Det kanske räcker att personal, som anställs får en arbetslivserfarenhet, gör ett
bra dagsarbete och går sedan vidare. De, som inte kan få önskade utmaningar
avseende makt eller prestation, väljer kanske att flytta oavsett.
Organisation IM tillhör en bransch, som klassas som yrkesbytare; det vill säga
att det är vanligt att individer byter yrke från att ha varit i branschen en tid.
Branscher med hög personalomsättning behöver, enligt Leppänen och Sellerberg
(2016) inte alltid upplevas negativ. Personalomsättning kostar dock organisationer en hel del pengar och en stor orsak till att individer väljer att byta arbete är
just avsaknad av delaktighet (Wombacher & Felfe, 2017). Företag hamnar lätt i
en ond cirkel: brister i rekrytering och introduktion leder till att de anställda inte
trivs, personalomsättningen ökar och produktionen minskar (Menon & Priyadarshini, 2018; Tews et al., 2018).
En annan fråga att ställa är vad som skulle hända med kvalitetsarbetet med
dess olika förbättringsarbeten, med det ekonomiska resultatet och kundnöjdheten
samt personalomsättningen om delaktigheten ökade i någon av de tre definierade
nivåerna? De olika studierna har i sig inte mätt några effekter men i exempelvis
Studie II: Att leda mångfald framkom det att personalen mådde bättre och presterade mer när delaktighet och inkludering ökade. En orsak till den ökade delaktigheten var att chefen började se individen istället för en kategori. En chef som för
en dialog med sina medarbetare uppmuntrar till ett utvecklande samtal och medarbetaren kan känna sig inkluderad.
I kapitel 5 presenterades olika arbetssätt och verktyg som chefer och
organisationer kan använda i arbetet med att skapa förutsättningar för allas delaktighet. En sammanfattande tabell för arbetssätten och verktygen presenteras i
tabell 17.
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Tabell 17:
Sammanfattande tabell över exempel på arbetssätt och verktyg avseende delaktighet

Nivå
Individ

Grupp

Ledning

Arbetssätt
Ömsesidiga åtaganden

Verktyg
Värderingsövningar
Dialog
Individuell utvecklingsplan

Delegera

Arbets-/uppdragsbeskrivning
Delegationsordning

Tvärfunktionell grupp

Kvalitets- och ledningsverktyg

Medvetenhet/självkännedom

Värderingsövningar

Självvärdering

SPGR

Kompetensutveckling

Gruppdynamiska övningar
Gradering av delaktighet

Måldelning

Matrisdiagram

DM

DMs framgångsfaktorer

Självvärdering

SPGR,
Medarbetarenkät

Kommunikation
Corporate storytelling

Dialog
Stories

Tvärfunktionella grupper/
Kvalitetscirklar

Kvalitets- och ledningsverktyg

Not: De kursiverade orden markerar att arbetssättet/verktyget finns på fler nivåer. Fetstil
markerar arbetssätt och verktyg som har återfunnits i Bergman och Klefsjös (2012)
PAV eller avsnitt kring delaktighet.

Som presenteras i tabell 17 finns det fler arbetssätt att arbeta med delaktighet
än vad som har framkommit i tidigare forskning och i Bergman och Klefsjös
(2012) förslag (se tabell 3). Det som framförallt skiljer är individnivån och inkluderingsaspekten. Ur Hellsten och Klefsjös (2000) beskrivning är deras föreslagna
arbetssätt och verktyg bara förslag och bör kompletteras med andra. En
organisation är dynamisk och relationen chef-medarbetare är en nyckelfaktor och
därför behövs olika arbetssätt och vekrtyg i olika kontexter (Bergman & Klefsjö,
2012).
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I min forskningsgenomgång har jag inte funnit att nya arbetssätt lyfts upp eller
diskuterats i relation till det systematiska kvalitetsarbetet. Det som återkommer
är hur viktig delaktighet är och hur det påverkar verksamheten. Att lägga till de
arbetssätt och verktyg, som presenteras i tabell 17, kan vara ett sätt att visa på
mängden möjliga ingångar att använda sig av i arbetet med skapa förutsättningar
för allas delaktighet i en organisation. Framförallt är det angeläget att visa att det
finns andra arbetssätt och verktyg för att skapa delaktighet och att det är viktigt
att arbeta med de mjuka delarna i kvalitetsarbetet.
Ett verktyg, som kan användas avseende delaktighet, är de olika graderingsskalorna, som har tagits fram i analyserna (figur 19, figur 24, figur 26 och figur
28). Graderingsskalorna kan vara ett sätt att enskilt, grupp eller på ledningsnivå
markera och diskutera de olika aspekterna i samband med verksamhetsuppföljning och utveckling.
I Hellsten och Klefsjös (2000) PAV är arbetssätt och verktyg åtskilda vilket
de inte är i Tarís (2005) sammanställning. Arbetssätt och verktyg framställs, som
två skilda saker i teorin men i praktiken finner jag att dessa blandas. Eftersom det
i tidigare forskning inte har framkommit tydliga arbetssätt och verktyg kopplat
till principen skapa förutsättningar för delaktighet är ambitionen att utifrån den
här avhandlingens resultat göra dem tydligare och synligare.

7.2 Arbetssätt och verktyg för engagerat ledarskap
Principen utveckla ett engagerat ledarskap (Bergman & Klefsjö, 2012) innehåller
två delar för ledarskapet: utveckla och engagerat. Bergman och Klefsjö (2012)
har inte definierat principen men i de olika utgåvorna är det just engagemanget,
som har varit genomgående. Engagemanget har visat sig viktigt i samband med
lyckade förbättringsarbeten och även kaizen bygger på att en chef behöver vara
närvarande och engagerad i förbättringsarbeten.
I fallstudien Organisation IM fanns en mycket engagerad VD men medarbetarna upplevde chefens entreprenörskap som starkare, att skapa och prova nya
saker, än att vara en närvarande chef och skapa strukturen. VDn är duktig på det,
som Bergman och Klefsjö (1991) beskrev som vikten av att skapa en helhetsbild,
vilket VDn visar bland annat med stöd av olika filmer och stories om organisationen och hur medarbetare ska agera.
I helhetsbilden menade Bergman och Klefsjö (1995) handlade det om att dela
målen utifrån vision, affärsidé och policy. Det handlar om att ha förmågan att se
de olika delarna, de olika processerna hur de är beroende av varandra och hur de
påverkar varandra. Den här helheten kan relateras till systemtänk, som Bergman
och Klefsjö (2001) vävde in i sitt resonemang kring ledarskapet.
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Med tiden försvinner helhetsbilden i periferin, systemtänkande finns kvar men
nu med fokus på att det engagerade ledarskapet ska skapa en kultur för offensiv
kvalitetsutveckling (Bergman & Klefsjö, 2012). Här lyfts chefens egenskaper
såsom trovärdighet, tydlighet, kommunikationsförmåga och att kunna fungera
som ett föredöme för medarbetarna fram, vilket stärks av resultatet i Studie II: Att
leda mångfald. Att arbeta med ständiga kvalitetsförbättringar innebär att förbättra
sina egna processer, även på ledningsnivån (Bergman & Klefsjö, 2012).
De olika egenskaperna i det engagerade ledarskapet utifrån Bergman och
Klefsjös (2012) perspektiv kan jag koppla samman med de faktorer/kompetenser,
som i analysen i kapitel 6, framkom som viktiga för att som chef kunna leda och
skapa förutsättningar för delaktighet:
x Medvetenhet och självkännedom.
x Föredöme.
x Meningsskapande kommunikation.
I avhandlingens olika studier lyftes medvetenhet, på ett eller annat sätt upp,
som en viktig egenskap: att vara medveten om hur individer kategoriserar, hur
bemöta och möta individer. Medvetenheten handlar om att veta vem jag själv är,
hur jag utövar mitt chef- och ledarskap.
I en av intervjuerna med VDn för Organisation IM framkom en önskan om att
skapa den bästa arbetsplatsen men VDn saknade att medarbetarna inte uttryckte
sina åsikter. Samtidigt hade det framkommit från medarbetarna att det inte fanns
några arenor att uttrycka kritiska röster eller att förbättringsförslag inte fångats
upp utan tystats. Ett resultat som tydligt visar på svårigheten med kommunikation
och vikten av regelbunden återkoppling mellan chef - medarbetare för att förvissa
sig om hur kommunikationen upplevs och behöver utvecklas.
Att ha en utvecklad kommunikationsförmåga är en egenskap som lyfts upp
som viktigt för att leda delaktighet. I kommunikationen ligger även förmågan att
lyssna, som särskilt lyftes upp i Studie II: Att leda mångfald. Förmågan att använda sig av ett meningsskapande synsätt i kommunikation visade sig vara en
mer framgångsrik väg än att använda sig av transmissionsmodellen.
Punkter, som inte återfinns i Bergman och Klefsjös (2012) beskrivningar av
det engagerade ledarskapet och vad som krävs för att utveckla det men som den
här avhandlingen har lyft upp som viktiga faktorer, är:
x Interkulturell kompetens för att skapa en förståelse för individers olikheter.
x Förmåga att anpassa ledarskapet där ett chefskap finns i botten med
koppling till den gruppdynamiska processen.
x Kunna använda en ledningsstrategi som fokuserar på inkludering och
delaktighet.
Punkterna kan vara viktiga i sammanhanget för att kunna arbeta med det engagerade ledarskapet, speciellt utifrån den här avhandlingens definition av principen. Bergman och Klefsjö (2012) definierar inte principen utan redogör mer för
vad som förväntas med ett engagerat ledarskap. Om inte en helhetsbild skapas
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kan medarbetarna få det svårare att förstå vad som ska göras och varför. Kotter
(1995) beskrev att meningsfullheten är en viktig del i förutsättningarna för delaktighet och att lyckas i organisationens kvalitetsarbete.
Den interkulturella kompetensen har lyfts fram, i bland annat Studie II; Att
leda mångfald, Studie III: Förståelse av mångfald, Studie VI: Att leda delaktighet
i praktiken, som en viktig egenskap för att kunna göra det möjligt att arbeta
effektivt i tvärkulturella situationer. I den interkulturella kompetensen ingår förmågan att kommunicera men även förmågan att acceptera olikheter vilket kan
kopplas till medvetenheten, att bli medveten om hur jag kommunicerar och hur
jag pratar om andra. Att utveckla en interkulturell kompetens innebär också att
ständigt arbeta med en inlärnings- och utvecklingsprocess. Processen kan kopplas
till den utvecklade modell som presenterades i kapitel 5 (se figur 21). Modellen
kopplar behovet av att medvetandegöra, att utveckla självkännedom och att utbilda sig för att kunna se och nyttja mångfalden. Det krävs ett kontinuerligt arbete
då den sociala strukturen kan ändras liksom hur vi kategoriserar individer (Risberg & Pilhofer, 2018).
I fallet med Organisation IM visar analysen att VDn inte lever upp till flera av
punkterna om interkulturell kompetens och den utvecklade modellen avseende
mångfald:
- Det har inte framkommit att VDn har en medvetenhet om hur medarbetarna upplever sin situation.
- Det har inte framkommit att VDn har en medvetenhet om hur det
egna ledarskapet påverkar medarbetarna.
- VDns kommunikationen bedrivs mer utifrån en transmissionsmodell
än utifrån ett meningsskapande perspektiv.
Det framgår inte av analysen om någon av de beskrivna faktorerna/kompetenserna är viktigare än någon annan, bara att de behövs. Något måste ändå fungera
eftersom Organisation IM har fått kvalitetspris, har en hög ekonomisk omsättning
och hög kundnöjdhet. Hur viktigt är ledarskap i det här fallet? I alla intervjuerna
med VDn framgår det att det finns en vilja, ett genuint intresse för att alla ska må
bra och det finns en stark vilja att utveckla sig själv och andra samt att utveckla
verksamheten. Hen är starkt ledarskapsinriktad och vill att verksamheten ska fungera. Att förlita sig på sin organisation är mycket viktigt och med stöd av det
engagemang VDn visar, bland annat genom att bjuda på sig själv i sina filmer kan
vara en orsak till att medarbetarna vill engagera sig och göra så gott de kan under
den tid de är där. Chefskapet och organisationsstruktur behöver dock utvecklas.
Kommunikation mellan VD, ledningsgruppen och medarbetarna är inte i fokus
så länge det finns medarbetare som vill arbeta och organisationen går med stora
vinster. Frågan är vad som händer om konkurrensen ökar eller om det blir svårare
att rekrytera medarbetare.
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Baserat på de olika faktorerna/kompetenserna och vikten av att utveckla ett
engagerat ledarskap föreslås några arbetssätt och verktyg vara enligt tabell 18.
Tabell 18:
Föreslagna arbetssätt och verktyg avseende att utveckla ett engagerat ledarskap

Arbetssätt
Måldelning

Verktyg
Matrisdiagram

DM

DMs framgångsfaktorer

Självvärdering

Medarbetarenkät

Kommunikation
Corporate storytelling

Dialog
Stories

Kompetensutveckling

Interkulturell kompetens
Självkännedom

Not: De kursiverade orden markerar att arbetssättet/verktyget finns även vid principen
delaktighet. Fetstil markerar arbetssätt och verktyg som har återfunnits i Bergman och
Klefsjös (2012) PAV eller avsnitt avseende engagerat ledarskap.

I avsnitt 6.2.3 framkom ett eventuellt behov av att skapa ytterligare två principer:
meningsskapande och inkludering. Utifrån de arbetssätt och verktyg, som delvis
framkommit i de sammanställda tabellerna (tabell 17 och 18) kan meningsskapande inkluderas i kommunikation med dialog och ömsesidiga åtaganden med värdegrundsarbete. Inkludering kan kopplas samman med DM med sina framgångsfaktorer men även med tvärfunktionella grupper med kvalitets- och ledningsverktyg. Sabharwal (2014) poängterade särskilt att enbart användning av DM i en
organisation inte kommer att vara tillräckligt för att dra nytta av olikheterna. Ett
aktivt inkluderingsarbete är en viktig del i ett lyckat mångfalds- och delaktighetsarbete.
Utifrån definitionen för engagerat ledarskap handlar det om att kommunicera;
kommunicera en helhetsbild och förmedla en kultur, som skapar förutsättningar
för delaktighet för medarbetarna i organisationens kvalitetsarbete. Kommunikationen och framförallt hur individer kommunicerar blir en viktig faktor för att
skapa delaktighet. Upplever mottagaren en förståelse, känner mening med innehållet och kan relatera det till sin vardag kommer motivation och engagemang att
påverkas positivt. VDn i Organisation IM använder sig av berättelser och framförallt i form av film, som produceras i olika sammanhang. Corporate storytelling, som det här arbetssättet kallas är effektivt om chefer lär sig använda det
på rätt sätt (Auvinen et al., 2013). I Organisation IM har inte användningsområdet
kommit till sin fulla rätt men observationer och intervjuer visar att det ger viss
respons tillbaka där reflektioner kring arbetsplatsen skapas.
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En annan viktig faktor är organisationens strukturer. Det handlar om vilka sociala strukturer som skapas och som förstärks men även hur kategorisering av
olika individer eller grupper görs. Att som chef bli medveten om vilka strukturer
eller hur kategoriseringar av individer eller grupper, som sker är viktiga delar i
delaktighetsarbetet. Att använda en tydlig strategi i sitt organisationsarbete ger
olika fördelar vilket Oakland (2011) var tydlig med. Att använda DM, som strategi kan vara ett sätt att men som Sabharwal (2014) menade, DM blir inte effektiv
om inte det finns ett engagerat ledarskap, som stödjer DM och att medarbetare är
delaktiga i verksamheten.
Att skapa en kultur, som innebär inkludering och delaktighet för att arbeta för
ett systematiskt kvalitetsarbete, är också en viktig del. Kotter (1995) lyfte det som
sin åttonde punkt; att standardisera kulturen för att sedan kunna gå vidare. Att
kommunicera värdeord eller att upprätta olika policys är en sak men att de levandegörs och arbetas med i det dagliga arbetet är viktigt. I Organisation IM har det
blivit tydligt att det i flera fall kommuniceras en sak medan ledningsgrupp och
medarbetare gör andra saker. Två exempel från Organisation IM är att de, som
organisation lyfter mångfald och jämställdhet som viktiga delar men verkar inte
efterleva dem eller medvetet och systematiskt följa upp dem vilket skapar dubbla
budskap och ger kostnader för verksamheten.
Att ha en tydlig vision, mål och strategi med sin verksamhet och sedan förmedla den om och om igen på olika sätt är också en framgångsfaktor (Kotter,
1995). Att omorganisera, byta fokusområde och att ha en otydlig strategi skapar
osäkerhet vilket är fallet i Organisation IM och om medarbetarna inte är delaktiga
kommer olika subgrupper och även subkulturer att uppstå och engagemang kommer att minska. Wombacher och Felfe (2017) visade i en studie att om personal
inte känner en delaktighet och vet vart de ska kommer de att sluta och personalomsättning är dyra kostnader för en verksamhet. Organisation IM har en högre
personalomsättning än branschen i övrigt.

7.3 En utveckling av modellen avseende Principer –
Arbetssätt – Verktyg
Bakgrunden till avhandlingen var problematiken med misslyckade förbättringsarbeten där två identifierade orsaker till misslyckanden låg dels i ledarskapet, dels
i förmågan att skapa delaktighet. Att som chef i sitt ledarskap skapa förutsättningar för delaktighet har visat sig vara en viktig del för att lyckas med förbättringsarbetet. Att använda ett systematiskt kvalitetssystem är ett sätt att stärka arbetet. Även i ett systematiskt kvalitetsarbete brister ledarskap och delaktigheten
trots att det är två viktiga delar i kvalitetssystemen. Avhandlingen har utgått från
den så kallade hörnstensmodellens (se figur 3) två principer: skapa förutsättningar för allas delaktighet och utveckla ett engagerat ledarskap.
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Ett annat problem, som låg som grund för avhandlingen. var att ledarskap och
delaktighet ofta poängterades, som viktiga i kvalitetsarbetet och i arbetet med
ständiga förbättringar, men att tillvägagångssätt inte utvecklats. Stöd avseende
arbetssätt och verktyg kopplat till principerna skapa förutsättningar för allas delaktighet och utveckla ett engagerat ledarskap är svaga i hörnstensmodellen (se
tabell 3).
I den här avhandlingen har jag genom Studierna I - VI belyst olika faktorer,
arbetssätt och verktyg för delaktighet och ledarskap. Baserat på resultatet (kapitel
4) och analyserna med diskussioner (kapitel 5-7) kan den av Hellsten och Klefsjö
(2000) föreslagna PAVen kompletteras med ytterligare arbetssätt och verktyg.
Att som chef i sitt chef- och ledarskap använda sig av alla de föreslagna arbetssätten och verktygen (tabell 17 och 18) kan vara ett sätt att skapa förutsättningar för allas delaktighet i en organisation. Då de beskrivna arbetssätten och
verktygen kan upplevas som många kan en prioritering av dessa göras med stöd
av Tarís (2005) kritiska faktorer, Bergman och Klefsjös (2012) nyckelord och
Kotters (1995) åtta punkter för lyckade förbättringsarbeten. Sammantaget skulle
det gå att sammanföra arbetssätten till att delegera, kommunicera och utbilda individer och grupper för att involvera och skapa delaktighet. Dock är begreppen
yviga och kan vara svåra att applicera som konkreta arbetssätt.
Delegera skulle kunna ses som ett fungerande arbetssätt och omfatta arbets/uppdragsbeskrivningar, delegationsordning men även matrisdiagram skulle
kunna vara applicerbar.
Kommunicera eller kommunikation kan dock upplevas som väldigt brett. Baserat på de olika exempel och analyser som är gjorda i den här avhandlingen
skulle kommunikation kunna specificeras som meningsskapande kommunikation
och corporate storytelling. Verktyg till dessa skulle kunna vara som tidigare beskrivit, dialog och stories.
Utbilda kan även det upplevas brett men här handlar det mer om att arbeta
med ömsesidiga åtaganden, tvärfunktionella grupper/kvalitetscirklar, självvärderingar men framförallt att arbeta med DM. Verktyg till dessa arbetssätt kan
vara värdegrunder, individuella utvecklingsplaner, kvalitets- och ledningsverktyg, SPGR, graderingsskalor för delaktighet och DMs framgångsfaktorer.
För att sammanställa det föreslagna arbetssätten och verktygen visas dem i
form av en PAV för principerna skapa förutsättningar för allas delaktighet och
utveckla ett engagerat ledarskap (se figur 31).
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Figur 31: En utvecklad PAV med arbetssätt och verktyg till utveckla ett engagerat
ledarskap för att skapa förutsättningar för allas delaktighet.

Organisationer förutsätts att ständigt utvecklas och med stöd av kvalitetsarbete
effektivisera sin verksamhet. Olika organisationer har olika mål men oavsett upplevs kravet på ständiga förbättringar vara viktiga. Utifrån PDSA-cykeln (se figur
1) finns det en inbyggd mekanism att stanna upp och standardisera förbättringarna men som verkar brista i praktiken.
Utifrån den vanligaste läroboken i kvalitetsutbildningar i Sverige idag återfinns hörnstensmodellen (se figur 3) bestående av sex principer. Principerna
kopplas samman med olika arbetssätt och verktyg i den så kallade PAVen (se
figur 4). För att lyckas med förbättringsarbete handlar det bland annat om att arbeta med principerna skapa förutsättningar för allas delaktighet och utveckla ett
engagerat ledarskap, två viktiga principer i hörnstensmodellen. Jag har identifierat brister i modellen avseende tydliga arbetssätt och verktyg för dessa två principer. Utifrån de olika studierna i avhandlingen har nya arbetssätt och verktyg
med fokus på allas delaktighet och engagerat ledarskap och en ny PAV skapats
(se figur 31).
I mitt arbete med avhandlingen och bearbetningen av de olika studierna har
reflektioner avseende själva hörnstensmodellen uppkommit. Modellen är ritad
som olika delar i en organisationskontext men modellen visar inte tydligt att alla
delar behövs för att arbeta med ständiga förbättringar. Även om Bergman och
Klefsjö (2012) beskriver vikten av att chefen har ett systemtänkande och skapa
helhetsbilder visar verkligheten på misslyckade förbättringsprojekt. Fokus hamnar mer på de hårda principerna i modellen och de mjuka försvinner vilket också
bekräftas av avsaknaden av tydliga arbetssätt och verktyg för dessa principer.
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Att arbeta med hörnstensmodellen riskerar att bidra till misslyckade förbättringsarbeten om fokus blir på en av hörnstenarna, en princip i taget, där tydliga utarbetade arbetssätt och verktyg finns tillgängliga vilket gäller för ständiga förbättringar, arbeta med processer och basera beslut på fakta.
De olika faktorerna/kompetenserna i ett engagerat ledarskap (se avsnitt 6.2.3)
behövs för att kunna arbeta med delarna i de olika nivåerna i den utvecklade medarbetarskapsmodellen. Att skapa förutsättningar för allas delaktighet innebär i
grunden att ett engagerat ledarskap behöver utvecklas först. Grunden i ett kvalitetsarbete handlar om ledningens engagemang och kaizens tankar om närvarande
chef. De mjuka värdena behöver få ta plats i ett systematiskt kvalitetsarbete för
att öka antalet lyckade förbättringsprojekt.

7.4 Slutsatser
Syftet med avhandlingen har varit att fördjupa kunskapen kring chefers förutsättningar att utöva ett ledarskap, som kan möjliggöra delaktighet i organisationens
kvalitetsarbete. Empirin består av fem mindre och en huvudstudie, som sammantaget har utgått från tre forskningsfrågor:
- Vad innebär det att skapa förutsättningar för allas delaktighet i ett
organisatoriskt sammanhang?
- Vad innebär det att utveckla ett engagerat ledarskap i allas delaktighet i en organisation?
- Hur kan chefens ledarskap skapa förutsättningar för allas delaktighet
i en organisations systematiska kvalitetsarbete?
Frågeställningarna med stöd av den teoretiska ansatsen har legat till grund för
analyserna (kapitel 5-7) och resultaten har skapat förutsättningar för att kunna
presentera arbetssätt och verktyg för allas delaktighet och engagerat ledarskap
(se tabell 17 och 18). Avslutningsvis presenteras en sammanfattande PAV för
delaktighet och ledarskap (se figur 31).
Avhandlingen har tydliggjort vad det innebär att skapa förutsättningar för allas delaktighet i ett organisatoriskt sammanhang där det handlar om att skapa
förutsättningar för
- engagemang och ansvar på individnivån,
- tillit och acceptans av olikheter på gruppnivån,
- inkludering av alla på ledningsnivån.
Konkreta arbetssätt och verktyg har tagits fram.
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Avhandlingen har också synliggjort vad det innebär att utveckla ett engagerat
ledarskap för allas delaktighet i en organisation, som kan sammanfattas i:
- Chefers förutsättningar att utöva ett ledarskap, som kan möjliggöra
delaktighet i organisationen, kräver ett systematiskt arbete med kommunikation, utbildning och delegation.
- Arbetssätt och verktyg, som kan användas för att leda delaktighet
handlar främst om ömsesidiga åtaganden, samarbete och dialog.
- Att utveckla ett engagerat ledarskap för allas delaktighet i en organisation innebär att arbeta mycket med sin egen självkännedom och sin
kommunikation samt att vara närvarande.
- Vikten av att skapa ett inkluderande klimat på individ-, grupp- och
ledningsnivå är en viktig förutsättning för att skapa förutsättningar
för allas delaktighet.
Konkreta arbetssätt och verktyg har synliggjorts. PAV har kompletterats med ytterligare principer, med konkreta arbetssätt och verktyg samt ersatt begreppet värdering till principer, från VAV till PAV.

7.5 Förslag på kommande forskning
Under avhandlingsarbetet har flera nya frågor uppstått på vägen. Vissa av frågorna har jag fått besvarat genom litteraturstudier, andra genom att själv samla
data och analyserat densamma.
Avhandlingen har följt en organisation över en längre tidsperiod. Organisationen har fått kvalitetspris. Det skulle i forskningssyfte vara intressant att fortsätta att följa organisationen, som kommer att byta VD. Hur kommer det nya
chef- och ledarskapet påverka förutsättningarna kring delaktighet? Vad skulle
hända om Organisation IM skulle börja arbeta med gruppdynamiska processer
för att stärka arbetslagen? Vad skulle hända om chefen och ledningsgruppen
skulle börja arbeta med dialog eller ett inkluderande arbetssätt? Vad skulle hända
om organisationsstrukturen fick sätta sig och medarbetarna fick arbeta med
effektiviseringar av befintliga strukturer istället för att organisera om? Vad skulle
hända om medarbetarna skulle känna sig delaktiga?
Många frågor som skulle kunna stärka forskning avseende principerna delaktighet och engagerat ledarskap med tillhörande arbetssätt och verktyg. Fortsatta
studier kunde göras för att se hur Organisation IM och deras verksamhet utvecklas över tid och vilka resultat som uppstår, särskilt om de anammar ett systematiskt kvalitetsarbete med tillhörande arbetssätt och verktyg.
Slutligen anser jag att det finns ett behov av att vidareutveckla arbetssätt och
verktyg för ett systematiskt kvalitetsarbete och särskilt om ett fortsatt användande
av hörnstensmodellen ska ske. Sammantaget behöver mer studier utföras för att
testa och etablera arbetssätt och verktyg inriktade på de mjuka principerna.
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Sammanfattning

I takt med globaliseringen har organisationers krav på effektiviseringar ökat. Organisationernas förbättringstakt tycks öka och kravet på ständiga förbättringar
verkar växa. Organisationer tar stöd på olika sätt, bland annat genom att använda
ett systematiskt kvalitetsarbete för att strukturera förbättringarna i verksamheten.
Studier har visat att förbättringsprojekt av olika slag ofta misslyckas. Orsakerna till misslyckandena har visat sig ofta kunna kopplas samman med ledarskap
och delaktighet i organisationen. En chef har det övergripande ansvaret för att en
verksamhet ska fungera. Det föreligger samtidigt ett enskilt medarbetaransvar att
genomföra egna arbetsuppgifter vilket förutsätter att de har fått mandat för detta.
I det systematiska kvalitetsarbetet återfinns två viktiga principer för lyckade förbättringsarbeten: ledarskap och delaktighet. En chef, med ett engagerat ledarskap,
har möjlighet att skapa förutsättningar för allas delaktighet.
Studier har också visat att i systematiska kvalitetsarbeten har brister avseende
arbetssätt och verktyg avseende hur ledarskap kan skapa förutsättningar för delaktighet i organisationer. Arbetssätt och verktyg återfinns och belyses i vad som
gäller de så kallade hårda delarna i kvalitetsarbetet; processer och styrning vilket
har kopplats till att de är lättare att mäta.
Syftet med avhandlingen har varit att fördjupa kunskapen kring chefers förutsättningar att utöva ett ledarskap, som kan möjliggöra delaktighet i organisationens kvalitetsarbete i en svensk kontext. Avhandlingen har därutöver fördjupat
kunskaper om arbetssätt och verktyg, som kan användas i det systematiska kvalitetsarbetet. Avhandlingens huvudstudie har studerat hur en organisation operationaliserar arbetssätt och verktyg för att skapa förutsättningar för allas delaktighet i organisationens kvalitetsarbete genom att studera och analysera chefer och
deras ledarskap.
Avhandlingen har utgått från hörnstensmodellen, den svenska varianten av Total Quality Management (TQM) med fokus på principerna att utveckla ett engagerat ledarskap och att skapa förutsättningar för allas delaktighet. Avsaknad av
tydliga arbetssätt och verktyg för dessa principer har legat som grund för avhandlingen. Teorier omfattande engagemang, ansvar, gruppdynamik, kommunikation
och ledarskap samt medarbetarskap har legat som grund vid analysen.
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Studie I - V genomfördes som en slags förstudie för att skapa en grund till
huvudstudien. De har haft olika infallsvinklar och perspektiv avseende mångfald,
inkludering och delaktighet samt hur chefen med sitt ledarskap har hanterats i
olika typer av organisationer.
Studie VI, huvudstudien, är en fallstudie, som har utgått från resultaten i de
fem mindre studierna. Den utvalda organisationen är en dagligvaruhandel i en
medelstor svensk kommun. Under drygt ett år har jag studerat och följt organisationen och dess verksamhet med fokus på hur en chef med sin ledning skapar
förutsättningar för att inkludera alla i organisationens arbete och utveckling.
Avhandlingen har tydliggjort vad det innebär att skapa förutsättningar för allas delaktighet i ett organisatoriskt sammanhang. Konkreta arbetssätt och verktyg
har tagits fram. Avhandlingen har också synliggjort vad det innebär att utveckla
ett engagerat ledarskap för allas delaktighet i en organisation där konkreta arbetssätt och verktyg synliggjorts. Modellen PAV har kompletterats med ytterligare principer, med konkreta arbetssätt och verktyg samt ersatt begreppet värdering till principer, från VAV till PAV. Avhandlingens resultat har sammanfattningsvis bidragit till utvecklingen av arbetssätt och verktyg som kan användas för
att stärka arbetet med det engagerade ledarskapet för att skapa förutsättningar för
allas delaktighet.
Nyckelord: ansvar, arbetssätt, delaktighet, engagemang, engagerat ledarskap,
hörnstensmodell, kommunikation, mångfald, storytelling, TQM, verktyg
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English summary

Globalization has increased pressure on organizational effectivity, which has led
to increasing demands on continuous improvements. Organizations choose different strategies for improvements such as the use of systematic quality systems
to structure the improvements in the business.
Studies have shown that improvement projects often fail. Often, the reasons
for the failures relate to leadership and to commitment within the organization. A
manager has the overall responsibility for business work. However, the employees need to take responsibility to implement their work tasks, which often
means decentralization and distribution of responsibilities. In systematical quality
work, there are two important principles that constitute conditions for succeeding
with improvements: leadership and commitment. The manager is responsible for
having committed leadership to create prerequisites letting everybody be committed.
The purpose of this doctoral thesis has been to deepen the knowledge about
managers’ prerequisites to use leadership, which can enable commitment to an
organization’s quality work in a Swedish context. In addition, the thesis has deepened knowledge about techniques and tools, which can be used in the systematic
quality work. The thesis main study has explored how an organization operationalizes techniques and tools to create prerequisites for everybody to be committed
to the organization’s quality work by studying and analyzing managers and their
leadership.
The doctoral thesis base on the so called cornerstone model, the Swedish version of Total Quality Management (TQM). In the model, focus is on the principles committed leadership and let everybody be committed. Techniques and tools
currently missing have been connected to these two principles and has formed the
base for the thesis. Theories about engagement, responsibility, group dynamics,
communication, leadership, and co-workership have been the foundation of the
analysis.
Five smaller studies have been conducted, as a pre-study, to create a base for
the main study. The five studies have different angles and perspectives regarding
diversity, inclusion, and leadership. The studies have also explored how managers have managed diversity and created commitment in different types of organizations.
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The first study consisted of a survey and follow-up interviews. The purpose
was to investigate if there was any relationship between stereotypes and diversity,
but also about how we stereotype, and how it affects the work with diversity and
inclusion. Stereotypes perceive as negative, diversity as positive even if both base
on the same attributes.
The second study was a phenomenological study. Six managers completed indepth interviews to achieve their knowledge and experiences of inclusion and
management of diversity at the work place. The main result from that study was
that diversity opens up and expands opportunities where intersectionality can be
a way to open for such opportunities. Good communication is necessary to handle
and manage diversity. In addition, it is important to consider issues such as language barriers, respect of individual opinions, ability to and courage to change
perspectives. As a manager, it is important to be a role model, especially when it
comes to the capability to listen and to work with self-awareness and to be conscious of own behavior.
Understanding of diversity was the approach of the third study. A comparative
study between teacher students in Sweden, South Africa, and the United States
was completed to explore how the students’ thoughts about diversity. Teacher
students in Sweden see diversity in society and in school, as important but do not
have so many friends having other ethical backgrounds. The students think it is
important to learn many languages. To focus more on relations than on work
stressed the Swedish students; they wanted to focus on teaching instead of on
including the pupils in the learning. The diversity in the classroom created stress.
The fourth study was a conceptual study in which a discussion about commitment, diversity, and diversity management was done. Commitment can increase
if the acceptance of diversity increases. Committed leadership can increase
acceptance of individuals, develop a group to a team, and when a diverse working
force accept differences, everybody can be committed. You need trust and
acceptance of individual differences to let everybody be committed.
The last study before the main study was a literature review about diversity;
how to define diversity, which categories have been used for diversity, how to
measure diversity, and why study diversity. Measurement focus on categories is
easy to measure which leads to invisible processes. However, the real problem
will not be visible and the mean value obscure creates doubtfulness.
The results from these five studies became the foundation to make a case study
within an organization with groceries. The choice of the organization was on its
official focus on diversity, but also on how they officially worked to include
everybody in the organization. The organization received a quality prize some
months before the study started. The focus in the organization has been on how
the manager and the management group have created prerequisites to include everybody in organizational work and development.
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During a year, I followed the organization and their work. Interviews with the
CEO, the management group, and employees were conducted. Observations and
participant observations were studied on how people related and communicated
to and with each other. Follow-up interviews have also been conducted.
The doctoral thesis has clarified what it means to create prerequisites for the
principles let everybody be committed in an organizational context. Concrete
techniques and tools have been developed. The thesis has also highlighted what
it means to develop a committed leadership for everybody’s commitment in an
organization where concrete techniques and tools have been visible.
The doctoral thesis has contributed to the development of techniques and tools,
to strengthen a committed leadership to create prerequisites for everybody’s commitment. Conclusions:
- Managers’ prerequisites for exercising leadership, which can enable participation in the organization, require systematic work on communication,
education, and delegation.
- Techniques and tools that can be used to lead participation are mainly
about mutual commitments, cooperation, and dialogue.
- Developing a committed leadership for everyone’s participation in an organization means working a lot with his or her own self-knowledge and
his or her communication and being present.
- The importance of creating an inclusive climate at the individual, group,
and management level is an important prerequisite for creating conditions
for everyone’s participation.
The model Principles-Practices-Tools (PAV) has been supplemented with additional principles, with concrete techniques and tools. In conclusion, the doctoral
thesis results have contributed to the development of techniques and tools connected to committed leadership in order to let everybody be committed.
Key words: Commitment, Committed leadership, Communication, Diversity,
Engagement, Responsibility, Storytelling, Techniques, Tools, TQM
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Abstract:
Purpose
The purpose of the study was to achieve individuals’ opinions, attitudes, and feelings of the
phenomenon of diversity management, and how to lead a diverse workforce.

Findings
Managing diversity are predominant positively because diversity broadens perspectives and
expands opportunities. Intersectionality was seen as another approach, including other factors
that affect the question about accepting differences. The managers noticed several skills that
were good or even necessary to have when managing diversity; respect of individuals,
communication skills, awareness including being aware of your own behavior.

Research limitations
Only six managers were included in the study in a Swedish context. All participants were
used to manage diverse workforce.

Social implications
However, using the knowledge of managers own thoughts and experiences of managing
diversity could develop advices and the tools when building for example different leadership
programs or how to increase acceptance of individual differences.

Orginality/value
The results include not only details about weaknesses and opportunities when it comes to
managing an organization with its stereotypes and diversity, but also details of how diversity
can separate or include individuals in groups.
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Manager’s perspectives. Thoughts from a manager’s perspective.
A manager requires awareness of his/her acceptance of diversity to exploit individuals’
characteristics and strengths effectively in an organization. If a manager stereotypes
individuals into specific groups, the individuals will not be used efficiently (Buckingham,
2010). In this paper, I present the interviewees’ thoughts about diversity within their
organizations and how to manage diversity.

Introduction to Diversity
Traditional approaches to diversity have been to address, legislate, and regulate issues of
equality in employment. Organizations today have increased their international market and
individuals’ movements between countries have increased (López-Fernández and SánchezGardey, 2010). Organizational policies have broadened their understanding and knowledge
about differences and started to capitalize on these differences. Having a diverse workforce
does not, itself, translate into benefits and increased value. Diversity demands a continuous
process of understanding, managing, and acceptance.
Diversity has several definitions. According to Shore et al. (2009), diversity has multiple
dimensions with no boundaries, but Loden and Rosener (1991) argued that diversity has two
dimensions: the first dimension with individual characteristics, which are primary and harder
to change, and the second dimension with secondary and changeable characteristics.
Khan, Clear, Al-Kaabi, and Pezeshki (2010) discussed how their commitment to the
organization, employees’ frustration in the work environment and their perceptions of respect
and fairness in the organization affect employees’ attitudes to diversity. Based on the model
about stereotypes and discrimination by Caprariello, Cuddy, and Fiske (2009) and theories of
awareness (e.g. Cox and Beal, 1997; Hofstede and Hofstede, 2005), Norberg and Isaksson
(2010) presented a proposed model for a higher acceptance of diversity using stereotypes.
The model, presented in Figure 1, demonstrates how individuals with personal awareness,
education, and self-knowledge can go beyond the stereotypes and utilize the differences of
each individual.
Societal
Structure

Stereotypes

Prejudice

Awareness

Education/
Self-knowledge

Discrimination

Diversity

Figure 1: Proposed model of how stereotypes could promote diversity (Norberg and Isaksson,
2010, p. 101).
Stereotypes are hard to eliminate, as our brain cannot receive too much information at the
same time (Hinton, 2007). If individuals become aware of how they create stereotypes, their
attitudes and behaviour do not need to become prejudices which may lead to discrimination;
by means of education and self-knowledge, such stereotyping can be used to see the strength
of individuals and use strength of diversity in individuals’ differences (Janssen and Steyaert,
2001; Norberg and Isaksson, 2010).
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Diversity Management
As a manager, it is useful to be aware and knowledge about of how to handle differences.
One way to handle diversity is by using diversity management (Furunes and Mykletun, 2007;
Yukl, 2010). Diversity management (DM) is grounded in feminist theory and critical race
studies (Bleijenbergh, Peters, and Poutsma, 2010; Metcalfe and Woodhams, 2008; Risberg
and Søderberg, 2008). In the 1990s, DM emerged as a research area when the need for a new
management approach increased; the effects of globalization and movements of the workforce
between countries demanded new leadership styles (Metcalfe and Woodhams, 2008). In the
2000s, DM turned more into a strategy to manage and handle differences and similarities in
an organization (Chang, 2009; Cox and Blake, 1991; Ely and Thomas, 2001; Glans, 2010).
According to Chang (2009) and Thomas and Ely (1996) DM includes three stages:
1. A culturally diverse workforce is achieved when discrimination decreases, and
fairness increases in hiring and promotion.
2. The organization matches the external environmental to obtain access and
legitimacy in the market.
3. Integration and learning allow differences and appreciates learning from each
other.
To manage diversity, an understanding of cultural differences is required along with a basic
level of cultural intelligence (Earley and Mosakowski, 2004; Khan et al., 2010). To improve
cultural intelligence, an individual has to be aware of her or his own way of stereotyping.
DM involves two separate channels, which are connected and can effectively be used, to
improve company performance (Jabbour, Gordono, Caldeira de Oliveira, Martinez, and
Battistelle, 2011). The first channel focuses on benefits from managing diversity effectively.
The other channel has its focus on strategies to decrease ineffective diversity, which imposes
costs. DM demands planning, integration, and actions connected to the human resource
management for the purpose of finding ways to increase the diversity (Jabbour et al., 2011).
Diversity can, according to human resource management, benefits to the financial results,
individuals, and the social environment of the organization. The main idea about DM is to
encourage, both employees and managers, to become comfortable with individual differences.
For effective DM, three specific factors must be met (Bleijenberg et al., 2010). The first factor
is about social identity, or how individuals, compare themselves with other group members
(Khan et al., 2010; Tajfel, 1974). The second factor is similarity and attraction (Bleijenberg
et al., 2010). Individuals perceive themselves, depending on demographic characteristics, as
more or less similar to others. Subgroups may emerge which may lead to ineffectiveness in
the group’s work. Information processing and decision-making are the third factor to make
diversity management effective (Bleijenberg et al., 2010); heterogeneity within a group could
lead to efficient teams whereby diverse networks and information exchanges could be greater
than in homogeneous groups.
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In- and Outgroup
The social identity theory (Tajfel, 1974) “focuses on social identity development resulting
from individuals comparing themselves with other group members” (Bleijenberg et al., 2010,
p. 417). Depending on, whether the comparison between the self-images is positive or
negative, individuals decide to belong to the group or not. Comparisons are also made
between groups, them versus us, and this comparison strengthens the ties between the group
members. When group members use similarities and differences as a basis to categorize
individuals and groups, in- and out-groups occur (Korte, 2007; Tajfel, 1982). Such
categorization widens the split between groups, and organizations can have major conflicts
where diversity and lack of understanding of differences could be contributing factors (Ensari
and Miller, 2006; Khan et al., 2010; López-Fernández and Sánchez-Gardey, 2010). In-groups
can lead to subgroups and individuals’ differences may not be developed (Bleijenberg et al.,
2010). The way in which groups are assembled affects the effectiveness in the group.
Different ethnically diverse groups do not appear to be effective compared to gender-balanced
groups (Umans, Colling, and Tagesson, 2008).
New challenges and opportunities bring in a diverse workforce where communication can be
one demanding factor (Hur, Strickland, and Stefanovic, 2009). Language differences or
misunderstandings depending on cultural differences may arise. Communication can also
affect the success. Teams and groups who are successful have both appropriate
communication inside the group and how they communicate with others outside the group
(Lucas, 2010). A diverse workforce can also provide new opportunities with a wide array of
viewpoints and lead to greater productivity, and this might improve performance (Hur et al.,
2009; López-Fernández and Sánchez-Gardey, 2010; Lucas, 2010).

Methodology
This phenomenological study has, by means of six in-depth interviews, explored how
managers experienced working with diversity. In the different interviews, the managers’
perception of diversity has been investigated. The researcher in this study provided a renewed
understanding of the research topic, diversity management. The purpose has not been to
achieve a generalized view of the phenomenon of diversity management, but rather to put
individuals’ opinions, attitudes, and feelings into focus (Creswell, 2007; Denscombe, 2009).
Two main questions were asked: What have you experienced in terms of managing diversity?
What contexts or situations have typically influenced or affected your experiences of
managing diversity?
Three men and three women were selected for the in-depth interviews. The participants
represent different organizations: two private companies, two governmental organizations,
and two NGO’s. The participants were selected based on the researcher’s knowledge about
these people. The selected managers needed an understanding and experience from leading a
diverse workforce. All the interviewees have previously been students or colleagues of the
researcher; a connection which may have influenced the result. The respondents may have
said what the interviewer wanted to hear, but another aspect of the relationship between the
parts is that the interviewees already had the confidence of the interviewer.
Three interviews were conducted by Skype. Two face-to-face interviews were held, and one
was conducted by phone. Based on Larkey’s (1996) study and questionnaire, questions were
selected for interviews and follow-up questions were added depending on the interviewed
response. Each interview lasted over one hour, and in some cases, some follow-up questions
were asked afterwards. The data was then analysed to observe how the interviewees
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experienced the weakness and strength of diversity according to the two main questions. In
the analysing process, the researcher was also trying to be alert to similarities and differences
in the respondents’ perception of diversity. The result, which does not purport to be
generalizable to other situations, can be used to initiate a renewed discussion of how DM can
be used in organizations.

Results
The results are presented in relation to the main questions: What have you experienced in
terms of managing diversity? and What contexts or situations have typically influenced or
affected your experiences of managing diversity? Participants' responses are represented by
the following abbreviations: priv1-m (accounts for an answer from a private organization and
a man), priv2-m (Private Organization, man), gov1-w (Governmental Organization, Woman),
gov2-m (Governmental Organization, man), NGO1-w (first NGO, woman), and NGO2-w
(second NGO, woman).
What have you experienced in terms of managing diversity?
The respondents defined diversity as different kinds of people, based on experiences,
nationality, living background, and personality. One of the women (gov1-w) mentioned that
diversity is a complicated concept. Therefore, the word diversity could be a weakness itself.
Gov1-w continued: “Diversity does not cover the big picture, it focusing on only one part
[ethnicity], but missing invisible power structure and gender order. It builds into an us – them
approach. Intersectionality is a better word that can include other approaches such as power
and gender structures”. Another interviewed (NGO1-w) used almost the same thoughts when
she looked into her own organization. The organization’s policies declare the need to work
with diversity and to include different individuals, but when it comes to share power or to
relinquish power with others, diversity is not an important factor. Another participant (priv2m) mentioned that, in his organization, the policies declare one thing, but the reality presents
another picture; diversity is not included in norms and behavior, in the daily life.
Diversity can also be a weakness when people disregard that individuals have different
perspectives and not the same basic approach, which can lead to misunderstandings.
Misunderstandings can also depend on communication barriers, but also on how to
communicate in the right language. Language is an important factor, and a barrier, which two
of the respondents (priv1-m; gov2-m) declared. Communication must be clear and adapted to
the recipient’s language skills. Communication must also be adapted to the speed of talking
and the level of language and the transmitter should not use words such as technical terms or
slang if the recipient is not involved to such language.
Diversity is not only perceived as a weakness; having diversity also strengthens the group or
organization. The interviewed are convinced that diversity can bring different perspectives,
and that diversity develops us as individuals, but also related to the business. Different
cultures, diverse backgrounds, and more inputs provide additional perspectives and create
possibilities to go out of the box, think broader and in innovative terms. One of the
interviewed (gov2-m) mentioned such broader perspectives could be easier for a manager,
than for a group, because a manager should have the capacity to see things from above, with
an overall perspective without group pressure.
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To go out of the box and to use individuals’ potential demand respect for each individual. To
be respected for whom I am is not obvious for the respondents, and opinions are from
individuals are respected to “it is hard to say” (priv2-m) and “some groups feel they are not
respected” (NGO1-w). Both NGO1-w and priv2-m mentioned that there are individuals or
groups that are not respected. Priv2-m said: “Some years ago, people who declared their
opinion were fired. You should have the possibility to say what you think without being
punished” and he continued “it is mostly about how people think things should be, not what is
realistic, and it is individual how we experienced the situation”. The disrespect was due to the
fact that individual or group did not have the same norms, values, or cultural background.
How organizations work with diversity and respect for individual differences, are very
different. The two governmental organizations work hard to highlight, discuss, and educate
about diversity. Both NGO1-w and NGO2-w and priv1-m stated that they are trying to adapt
individuals’ differences and develop the business with respect for diversity. However, the
interviewed in the other private organization (priv2-m) stated that his organization does not do
anything in particular to exploit the availability of a diverse workforce: “You cannot just hire
a few different individuals; you have to take care of them too and to take care of them,
resources are needed.” The differences between applying and working with diversity are
great between government organizations and the private production company.
The manager is responsible to create a positive working climate that utilizes individuals’
differences, accepts each person’s opinion, and to ensure organizational goals together with
diversity provide different perspectives in depth and width (gov1-w; NGO2-w). The group’s
effectiveness is affected by the individuals’ differences. Efficiency is reduced if the conflicts
are so large that individuals put energy into wrong things, and efficiency will increase when
the group puts its energy towards the organization’s goals (NGO1-w; NGO2-w). The
efficiency can be reduced instantaneous, but not in a long-term perspective (gov2-m). “The
organization should take advantages of employees’ differences and plan with long-term
perspectives; now they looking in short-term perspectives in terms of money” (priv2-m).
People have contrasted views and can find it complicated to reconcile them in the short term,
but with a long-term perspective, enough advantages of having different approaches can be
developed.
All respondents stated that listening is an important factor and to begin with the individual in
front of you. One of the interviewed (gov1-w) said: “I’m trying to think of seeing people’s
needs. We have the same needs regardless of our background. It had become clearer when I
began as a manager. It’s about individuals, not groups. It’s about individual needs.” Another
respondent (gov2-m) said, “I change my mind probably a little bit depending on what
nationality I meet, but that is nothing I think about, it turns on automatically. With almost 35
years’ experience of working with different nationalities, all the time, it is not something I
actively think about.” To change perspective, to meet the individual seems to be in common
by all respondents.
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The respondents replied with the following comments about changing perspectives to meet
the individual:
x “I think it’s important that I talk less and listen more. I need to take a listening
role and be a sounding board to observe what they may need support with”
(NGO2-w).
x “Many [employees] have problems with the Swedish language, and it becomes
difficult to maintain a dialogue, and you have to think about what level of
language you use. If I cannot manage to explain it in one way, I try to replace
perspectives and try to look in another way and explain it with new terms” (priv1m).
x “I’m trying to see people and not obstacles” (priv2-m).
All respondents perceive they are aware of how they communicate, and the approaches have
evolved.
What contexts or situations have typically influenced or affected your experiences of
managing the diversity?
Within organizations, visibility of individuals’ qualities and abilities are done in different
ways, and are affected how diversity can be accepted and managed. As presented earlier, the
two governmental organizations (gov1-w; gov2-m) discuss and educate about diversity and
how to manage diversity. In one of the governmental organizations (gov1-w), availability
days are arranged when staff can experience the way it is to be disabled in various ways. In
the other governmental organization (gov2-m), diversity is included in the education for the
staff, and there will be international demands to have such training related to culture
differences, communication, and personal leadership. In the other four organizations, there
are no specific activities to increase awareness about diversity. However, inside the NGOs, a
constant effort to find new angles and views are in progress, but it is mainly directed to find
other and new customers (NGO1-w; NGO2-w). NGO1-w claimed “We order a lot of calls
and discussions about the issue [diversity], but it is not always consistent with what we say
and what we do. The supreme commander is clear; work for diversity is important, and
sometimes the management group takes the minority side.” The priv1-m mentioned also that
the work with diversity is on and off: “When it [conflicts between individuals/groups] flares
up, the management group works actively for a while, but it has a tendency to weaken, even if
the organization, officially works with diversity”. In summary, there seems not to be any
coherent, structured, and developed methods and approaches to diversity issues.
Each organization in the study represents different levels of diversity. Gov1-w’s organization
requires that the staff is, in most cases, have graduated from college. In gov2-m’s
organization, there is a requirement to be a Swedish citizen. In the private organizations,
there are no specific requirements, but in both organizations, the majority of the employees
are men. The work, in the private organizations, requires to some degree of physical strength.
The organizations differ by one (priv1-m) composed of the majority of non-Swedish speaking
men, and the other (priv2-m) consist mainly of men, who speak Swedish as their mother
tongue. Finally, the two NGO’s differs too. NGO1-w is based on an evangelical Christian
faith. Only NGO2-w’s organization has no other requirements than knowledge. All
organizations have one thing in common; there is little turnover of the employees.
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The interviewees demonstrated, within their business, problems and situations that may arise
in connection with the employees with different background and skills. Most of the problems
are connected to communication; problems to communicate on the same level, in the same
language. Although, the same language is spoken, the skills may be different and affect the
interpretations. Priv1-m declared they have between 50-113 different languages/dialects
spoken at the working place. Such broad language list makes communication difficult and
sometimes an interpreter is needed when a manager has to talk with the employees. Gov1-m
stated that they speak English as a working language, and even if people need English
certificate to work, the level of knowledge in the English language differ much.
Misunderstandings occur, mainly because of communication problems, not so often due to
cultural or other differences. All of the respondents are clear: You need to be more like a
listener than a speaker, and often needs the talk be over-explicit. Sometimes it can be difficult
to understand why there are ambiguities between individuals.
The interviewed do not prefer to categorize individuals, despite the existence of such
classification occurs automatically. The background of each individual is not interesting from
the beginning, but facts that can influence the work is important to highlight. Even if people
are classified into certain stereotype categories, all of the respondents are clear that they have
learnt how to adapt and to ensure that there is “so much more of a person behind the first
impression” (NGO2-w). Experience is also a word that recurs in the stories from the
interviewed and a skill that strengthen the behaviour to meet an individual than a stereotype.
According to categorization, most of the respondents said that there are more differences
between individuals than between groups. Gov2-m noticed a greater difference in age than in
cultural differences or individual’s experiences. Groups consisting mainly of men resolve
their conflicts more quickly that groups with mainly women (NGO2-w).
One of the respondents said: “I have met so many different people, new people, and my
selected truths are mine, but do not need to be everyone’s truth” (NGO1-w). Such statement
seemed to be a common factor. The interviews have experience to meet many different
people, but also to be open minded to diverse opinions and individual differences and
similarities, and such behaviour opens up for diversity.

Discussion
The discussion about DM starts with thoughts about the respondents and their organizations,
followed by discussing the results with theory in relation to the research questions. Finally,
limitations and conclusions will be presented.
Khan et al. (2010) stated that individuals’ opinions about diversity are affected on the
commitment to the organization; what are the opinions in the organizations, included in this
study? According to the respondents’ opinions and statement, all organizations try to work
with diversity with different levels of success. NGO1 seemed to have difficulty to establish
norms included in their policies. Actions within the organization did not respond to their
desired polices. The other NGO, NGO2, was the only organization that had a diverse
workforce in sex, age, experience, and ethnicity. The other organizations had more a
homogenous group than NGO2, even if every organization perceived to work with diversity.
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All organizations except one of the private organizations (priv2-m, a production company)
seemed to try to seize an individual’s various skills and experiences. The different
approaches to the organizations can demonstrate all three stages according to Chang (2009)
and Thomas and Ely’s (1996) perspectives on DM. The organizational differences present
also what the two channels DM includes described by Jabbour et al. (2011), and the two
channels are not a part of these organizations. How the organizations actually differ and why
they differ have not been investigated in this study.
Experiences in terms of managing diversity
All respondents are aware of diversity and its different meanings of diverse base of
individuals, and no one is alike another. The managers’ approach to diversity is more related
to Loden and Rosener’s (1991) dimensions and categories about diversity, than to Shore et
al.’s (2009) boundless sight.
The interviewees could see several weaknesses with diversity such as just a part of the
system, policy versus reality, misunderstandings (perspectives, language), and disrespect.
One of the respondents (gov-w) demonstrated a broad and deep understanding of diversity
and its importance, and her insight can be related to Shore et al. (2009) boundless view with
multiple dimensions. She (gov-w) works actively with diversity issues in her organization,
and the different activities that happen in the organization reflect her commitment. The other
respondents are all aware of importance of reflecting and acting with respect to individuals.
Buckingham (2010) stated that a manager has to open up her or his mind and not stereotype
individuals into groups. All of the respondents seem to have such respect, but do not have the
total support from the organization to use individuals’ skills effectively.
Disrespect from other managers and the management group exist at least in two of the
participating organizations. Both NGO1-w and priv2-m mentioned that there are individuals
and groups that are not entirely respected. Individuals and groups were disrespected because
they do not have the same norms, values, or cultural background. Such disrespect can lead to
subgroups and ineffective teams (Bleijenberg et al., 2010).
The strengths of diversity are perceived, by the interviewed, as giving broader and different
perspective to the group/organization, more out of the box-thinking and with not the only
same basic approach as other individuals in the organization. These diverse perspectives can
lead to misunderstandings, but the respondents mentioned that a manager has to open up for
such discussions and educate individual communication. Therefore, to use diversity
effectively, individuals require a positive social identity (Bleijenberg et al., 2010; Khan et al.,
2010; Tajfel, 1974). According to the interviewed, a manager’s responsibility includes
creating a positive climate, because he or she is not included in the group or is not affected of
the group pressure.
In a manager’s responsibility, information and decision-making are needed (Bleijenberg et al.,
2010). Communication is a main and challenging factor when developing and having an
understanding of and effective use of diversity (Bleijenberg et al., 2010; Hur et al., 2009).
The respondents mentioned factors that affect communication such as language barriers,
respect for individuals’ opinions, and the need to listen and change perspectives, and barriers
are due to individuals, not to cultural background.
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Depending on the individual’s language skills, communication must be clear, and individuals
have to reduce the speed of talking and adjust the level of language and not using technical
terms or slang. Communication, as a barrier, can deepen misunderstandings if individuals do
not understand the impact of diversity. All respondents agreed that communication barriers
can be overcome by being more like a listener rather than a speaker. To have discussions to
open up the thinking, and to use diverse perspective develops the organization.
Context or situations that have influenced or affected managers’ experiences of
managing diversity
Several of the interviewed mentioned that diversity is frequently placed in a context of
problems, and the general opinion is that different [ethnic] groups create many conflicts.
Umans et al., (2008) confirmed such statements. Uman et al. (2008) demonstrated that
gender-balanced groups are more effective than ethnically diverse groups. None of the
respondents has experienced such divergence; they noticed a greater difference between
individuals than between groups. Differences in age were the only category that was
mentioned by the respondents that could distinguish between groups (gov2-m). Not even the
manager from priv1, which has several ethnic groups in the workplace, found that ethnically
complex groups created more conflicts than other groups; it was more due to individual
differences. Can this be related to an awareness and high level of DM? If a manager can go
beyond stereotypes and see the individuals instead, the categorization of individuals and
predetermined reduces pattern of roles?
A complexity with the context of diversity is to obtain the entire organization to include DM
as it requires a separate, personal interest to listen and respond to other individuals to develop
the personal culture intelligence (Earley and Mosakowski, 2004; Khan et al., 2010). The
managers participated in this study represent diverse organizations. Although these
organizations have some job requirements, all businesses appear to not having a range of
individuals; more a homogeneous group. Despite the employment requirements, individuals
can develop and broaden their own perspectives, be aware of their stereotypes, but how can
this be done in organizations? All of the managers mentioned policies and reality were not
totally transparency in their organizations, even if there were signs that some organizations try
to implement diversity issues as a fundamental value.
Situations arising in a number of occasions where communication is the problem of difficulty,
but then it can be easily connected with the person’s other characteristics, such as ethnical
background. As Hur et al. (2009) stated, communication is a challenging factor with a
diverse workforce, and several factors are now connected in a possible misunderstanding.
Perhaps, it is simply confusion of language, but are related to other stereotypical reasons that
influence me as an individual instead. The respondents mentioned that experience has given
them strength and clearness that there are so much more of a person behind the first
impression.
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Conclusions
Diversity includes everything even if the definition mostly seems connected to ethnicity. The
respondents’ experiences in managing diversity are predominant positively. Diversity
broadens perspectives and expands opportunities, but another word, intersectionality, could be
one way to open up for other approaches, including other factors that affect the question about
accepting differences. One of the respondents (priv2-m) said, “I do not think one should
strive for diversity; diversity should be seen as a realistic thing that already exists and we are
all different.” Respect of individuals can be a base for having good experiences with
diversity.
To have good communication skills are also important to address diversity in a positive way.
Communication in this case seems to include three critical factors: take into account language
barriers, respect to individuals’ opinions, and listen and dare to change perspective.
As the proposed model of how stereotypes could promote diversity (see Figure 1), awareness
is an essential part. The respondents are aware of their behaviour and work continuously to
improve their self-knowledge. The results demonstrate a need to dare to expose themselves to
different individuals and groups; being open and to respect individuals for whom they are, but
also to be a role model for whom they manage. These people have started their awareness;
they have started to improve their cultural intelligence.

Limitations and further studies
According to the few numbers of interviewed, generalizations are not possible, but as a
renewed discussion about DM, this study can serve as a start. The study has not investigated
differences, or if there is any connection to human resource management or department,
which generally is responsible for a working diversity policy in the organization. One
perspective could be to examine the human resource departments of the managers’
organizations. What perspectives of diversity do they have?
The respondents in this study were chosen because they have experiences from leading
diverse workforces; how will the result be for an inexperienced manager? How would the
result be in another country, with another culture, or in other kind of organization? Chang
(2009), Thomas and Ely (1996) declared three stages of DM, but is it easier for a certain kind
of organization to work and achieve support to work with DM and to have a diverse
workforce?
Is there anything that can be called DM or is it personal development? All of the respondents
stated that it is all about awareness and self-knowledge. In what way can managers and
organization support such development of awareness, but also cultural intelligence, which is
required, for example, by Kahn et al. (2010). In what way can managers’ way of talking
about employees affect acceptance of diversity?
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Abstract
In this paper, a comparative study between South Africa, Sweden, and the United States, on exploring the University Student
Teachers’ perception of their knowledge and ability to teach a diverse population of Learners is presented. . The research
design used was a comparative research methods, using descriptive statistics carried out at a University in South Africa, in
Swedish University, and in an U.S. American College. Teacher students have been followed in their approaches about
diversity. Both these three universities in SA, Sweden and U.S have more or less similar ideas regarding diversity in the
teacher education programme. For example, students in this study have emphasized that different language groups in the
classroom are beneficial to the cultural development of the class and societies. Based on this statement, it can thus be
concluded by saying that internationally the perceptions on diversity in teacher education is the same ,so more international
comparative research should be further conducted in that regard
Keywords: Diversity. Teacher Education programme. Perceptions and Student Teachers

1. Introduction and the Background of the Study
In each of today’s classrooms, teachers instruct a variety of students in regard to race, gender, ethnicity, cognitive
development, academic achievement. In what ways can lecturers’ preparation program successfully prepare young
teachers to instruct learners given the diversity in the contemporary classrooms? What methodologies in teacher
preparation promote confidence and skills in teacher candidates while promoting the academic achievement of students?
These were some of the questions the three different researchers from three different international Universities battled
with, hence the collaboration in conducting this study between South Africa, Sweden and Us
2. Regulations about Diversity in South Africa, Sweden, and United States (U.S)
All three countries, South Africa, Sweden, and the U.S. have government policy requirements concerning the content and
experiences of teacher candidate (student teacher) preparation concerning diversity. Each is briefly discussed below:
2.1

South Africa’s (SA) Policies

Policies such as White Paper Six (2001), the Constitution of the Republic of South Africa, Bill of Rights, Section 29(2),
(1996), South African Schools’ Act (SASA) of (1996) and Curriculum and Assessment Policy Statements (CAPS) Grade
R-12 (2011) inform and prepare student teachers with the content and experience on diversity. These policies came into
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picture after South Africa’s first democracy in 1994. These policies focus on for example equity, all learners have the right
to education, no discrimination e.tc, and this means that diversity of students/learners should be respected.
A preferred Theoretical framework that exposes these student teachers to diversity in teaching is that of
Brofenbrenner as stated by Donald, Lazarus and Lolwana (2002) that there are four interacting dimensions that have to
be considered in understanding child development. They are person factors e.g. the temperament of the child/parent,
process factors e.g. interaction that occur in a family, contexts e.g. families, schools and communities and time e.g.
changes over time in the child/environment. This implies that in every teaching and learning situation the child’s being
and context should be a point of reference hence the consideration of diversity in order to enhance the child holistic
development.
2.2

Sweden’s Policies

The Education Act (MESS, 1985) demonstrates the law and policies how school activities shall be structured. A
fundamental principle is the democratic values. The second paragraph stated that “each and every person active in the
school system shall promote respect for the intrinsic value of every human being and for our common environment.
Persons active in the school system shall in particular
1. promote equality between the genders, and
2. actively counteract all types of insulting treatment such as bullying or racist behaviour.”
A new law, SFS 2010:800 (MESS, 2010) is being implemented and applied from 1 July 2011. The education
should now be designed in accordance with the fundamental democratic values and human rights that sanctity of human
life, individual freedom and integrity, the equal dignity, equality and solidarity between people. Paragraph two, presented
in the last section, is now replaced with everyone who is working in education shall promote human rights and actively
struggling all forms of degrading treatment.
The discrimination Act (Arbdep, 2008) stated that all individuals that conduction activities referred to the Education
Act (MESS, 1985) may not discriminate against any child or pupil participating in the school activities. Age is an exception
and differential treatment is appropriated and maybe also necessary to achieve the purpose.
2.3

United State Policies

The United States has several federal and state guidelines that address equality for students and teachers in public
schools. These include legislation that focus on equal opportunities, bullying, and safety.
No Fear Act of 2002 put into words the EEO (Equal employment Opportunity) Policy: The Department of Education
does not discriminate on the basis of: race, color, religion, sex, national origin, age, disability, genetic information, sexual
orientation, gender identity, status as a parent, marital status or political affiliation.
The American Federation of Teachers (AFT) is launching a national bullying campaign, See a Bully, Stop a Bully.
Make a Difference, focused on raising bullying awareness and providing resources, training, and technical assistance for
leaders and members. AFT will be hosting regional summits, holding a series of topical seminars, and developing new
materials for the campaign, and incorporating it into their Back to School efforts. AFT is also working with various
organizations to amplify an anti-bullying message. AFT has accelerated their efforts during the fall of 2010 in response to
heightened awareness of bullying as well as the federal guidance issued by the Department of Education detailing the
obligations of local school districts and state education departments to address bullying.
In addition to the Steering Committee’s work, the Health Resources and Services Administration (HRSA) has also
created the Stop Bullying Now! Campaign to raise awareness about bullying, prevent and reduce bullying behaviors,
identify interventions and strategies, and encourage and strengthen partnerships was developed by a steering committee
and implementation work group that included more than seventy organizations from in and out of government. The
campaign covers ages five to eighteen years old, and includes tool kits to encourage and empower youth to mentor
younger children to take action again bullying (U.S. Department of Education)
The statutes Office of Civil Rights (OCR) enforces include Title VI of the Civil Rights Act of 19641 (Title VI), which
prohibits discrimination on the basis of race, color, or national origin; Title IX of the Education Amendments of 19722
(Title IX), which prohibits discrimination on the basis of sex; Section 504 of the Rehabilitation Act of 19733 (Section 504);
and Title II of the Americans with Disabilities Act of 1994 (Title II). Section 504 and Title II prohibit discrimination on the
basis of disability (p. 83). Forty-five states have already passed laws addressing bullying or harassment in school.
http://www.stopbullying.gov/references/white_house_conference/white_house_conference_materials.pdf#secretary_mem
o, p. 94.
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3. Teacher Preparation Programs and Diversity
Below is the glimpse and discussion of teacher education preparation programs’ curriculum connected to diversity in each
of the three countries (SA, Sweden and US)
3.1

South Africa’s (SA) Teacher Preparation Program Curriculum and Diversity

Post Graduate Certificate in Education (PGCE) in South Africa is regarded as a diploma in Education designed to be
followed after the completion of a three year degree, majoring in Education. This is also similar with the institution where
the researcher is a lecturer, but there are also students who do it from undergraduate level (BEd level) up-to the fourth
year.
In the Life Orientation (LO) methodology class, the program guided by Curriculum and Assessment Policy
Statement (CAPS), consists of four focus areas/themes that student teachers are expected to follow and understand the
content knowledge of each at the end of the year/or end of the completion of the program. They are Personal Well-being,
Citizenship Education, Recreation and Physical being and Career and Career Choices. These focus areas are integrated,
all covering the concept diversity, but this diversity is looked in detailed under focus area of Citizenship Education .In this
focus area (Citizenship Education) topics and activities on race, religion, culture, gender, age, ability ,language
acceptance of diversity, social justice and other are emphasized. These topics further make students aware of how to
accommodate and teach diverse learners in a classroom situation in order to achieve their academic goals. Student
teachers are yearly given the opportunities by the teacher/lecturer to form heterogeneous groups during their class
discussion activities as this will enable them to respect each other’s ideas as well as to respect each other as a person
irrespective of their backgrounds, language, ethnicity, age, colour and intellectual abilities. Student teachers are also
given an opportunity to practice teaching at first on a micro level, through micro lessons presentation in class before they
could go out into practicing how to teach at various schools of their own choice preferably within the catchment area of
the university.
Lastly, the Faculty of Education’s conceptual framework also adds value to diversity by emphasizing that “the
Faculty of Education is committed to promote teachers who are caring, accountable and critically reflective practitioners
who are able to support and nurture learning and development in diverse educational context.”
3.2

Sweden’s Teacher Preparation Program Curriculum and Diversity

The Higher Education Ordinance (HEO) states the length of the teacher training, the objects of education, and what is
required for graduation (SNAHE, 1993/2011). In general, the teacher education is between three – four years depending
on what kind of teacher is meant. HEO does not specific state diversity or that diversity should be a part of the education,
but the teacher should learn how to communicate and gain support for society and fundamental values of democracy.
However, one of the goals is to demonstrate knowledge of the importance of equality, between girls and boys, in the
educational activities. The importance of individual learning is a main factor, which could be connected to diversity, and
as mentioned in HEO: the training is to enable all children. The individual’s strengthens and weaknesses should be the
decisive factor. HEO demonstrate the necessity as a teacher to have knowledge about how to communicate, establish,
and implement existing regulations designed to prevent and combat discrimination and other degrading treatment of
children.
The teacher education in Sweden is under reconstruction and a new education is going to be implemented during
autumn 2011 (RK, 2010). Studying the current teacher education, it does not present no clear knowledge or
understanding goal about diversity or how to handle diversity in the classroom. Each school that offers teacher education
can do how they want in this topic. The main purpose is to have great knowledge in specific topics.
Each university can decide the structure and construction of the teacher education, but every education should
include general education area (interdisciplinary subject studies and clinical training) and specializations in a major topic
and widening knowledge.
3.3

U.S’s Teacher Preparation Program Curriculum and Diversity

Teacher Preparation programs have sought to prepare teacher candidates to teach all public school students. The
teacher program is for two years. National Council for the Accreditation of Teacher Education (NCATE) has outlined
standards that should be addressed in teacher preparation programs. Theories and pedagogy the address diversity,
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cultures, exceptionalities are to be embedded in fieldwork, courses, and student teaching. In addition, to understanding
diversities, teacher candidates should also be successful instructors to all students and the teacher preparation unit’s
conceptual framework should address the successful teaching of all students. Teacher candidates are expected, by the
accreditation agency, to have experiences working with all students, with faculty from diverse backgrounds, and with
teacher candidates from differing cultures and exceptionalities. As outlined in Professional Standards for the Accreditation
of Teacher Preparation Institutions NCATE, the indicators for a Teacher Preparation Unit that is addressing Diversity is as
follows:
Standard 4: Diversity
a) Design, Implementation, and Evaluation of Curriculum and Experiences
Unit’s conceptual Framework identifies curriculum, field experiences, and clinical practice. That promotes
development of knowledge, skills, and professional dispositions, based on theories and knowledge bases/concepts for
diversity and inclusion of ELL (English Language Learners) or ESL (English as a Second Language and Students with
exceptionalities).
b) Experiences Working with Diverse Faculty
• Professional education faculty
• Faculty in other units
• School faculty from a broad range of diverse groups
c) Experiences Working with Diverse Candidates
Candidates engage in professional education experiences with candidates from the broad range of diverse groups
from classes, field experiences, and clinical practice.
Reflect and analyze
d) Experiences Working with Diverse Students in P-12 Schools
• Interact with exceptional students and from diverse groups.
• Confront issues of diversity that affect teaching and student learning.
• Develop strategies for improving student learning.
Almost all coursework in the teacher education department has aspects of diversity embedded in it. In addition to
these courses, candidates also complete coursework in sociology, psychology, special education. The methods and
reading courses include not only theories, but instructional methods that address all learning styles, developments, and
abilities. Candidates create lesson plans with accommodations for all learners.
In addition to the students coursework and public school classroom experiences that may be part of a course,
teacher candidates at the institution, which Dutrow teach, have three separate fieldwork experiences. As a result of the
courses, readings, seminar, and projects candidates have quite a few opportunities to learn about cultures and to practice
teaching all students.
4. Diversity in Figures and Numbers
All the three countries, South Africa, Sweden, and U.S. have a diverse population and it is increasing. Different numbers
about diversity in each country, with focus on numbers in school, students and teachers.
4.1

South Africa’s Diversity in figures and numbers

South Africa is characterized by diverse population like other national and international countries with English and
Afrikaans as official languages. South Africa is therefore a nation of diversity, with a wide variety of cultures, languages
and religious beliefs. Its’ complexities is that it has eleven spoken languages, meaning that it has eleven different
nationalities. At this moment the government anticipates that four languages (English, Afrikaans, Sesotho sa Lebowa and
Tswana) should be regarded as official languages in the near future.
See SA population on the table below as extracted from: http://www.southafrica.info/about/people/population.htm
and Statistics South Africa (2011).
According to the mid-2011 estimates from Statistics South Africa, the country's population stands at 50.5-million,
up from the census 2001 count of 44.8-million. There has been a growth of 10% from 2001 to 2011 as there have been
two officail censuses since South Africa’s first democratic election in 1994. Africans are in the majority, making up 79.5%
of the population, while white people and coloured people each make up 9.0% and the Indian/Asian population 2.5%.
According to the annual mid-year estimates from Statistics South Africa, in July 2011 the country's population was
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50 586 757, of which 26 071 721 (52%) were female and 24 515 036 (48%) were male. Africans are in the majority at
40.2-million, making up 79.5% of the total population. The white population and the coloured population are both
estimated at 4.5-million (9.0%) and the Indian/Asian population at 1.3-million (2.5%).
Table 1
Mid-Year Population Estimates 2011
Number
40 206 275
4 565 825
4 539 790
1 274 867
50 586 757

Population group
African
White
Coloured
Indian/Asian
Total

% of total
79.5%
9.0%
9.0%
2.5%
100%

Percentage distribution of school teachers: 2003-2004
Ethnicity

4.2

All public School Teachers

Sweden’s Diversity in figures and numbers

The Swedish government (SOU, 2008) presented a study about to what extend earlier education has prepared students
in various fields of knowledge in the teaching profession. One of the areas the study investigated where how the
education prepared the teacher about the diversity in the school and community. 10% of the students said that they were
not prepared, 57% were to some extend prepared, and 27% were well prepared (5% missing). These figures stated that
2/3 of the students are not well prepared to meet the diversity in the classroom.
The study (SOU, 2008) discussed, not only the diversity in the classroom, which should be a factor that the teacher
education has to take into account; but diversity between teachers is also something to notice. In the Swedish teacher
education demanded greater ethnic and social diversity. The Swedish school shall be characterized by diversity. A
requirement that teachers shall have the ability to absorb knowledge is pivotal to the development of Swedish schools
(SOU, 2008). A community with social, cultural, and linguistic diversity, and a continuous influx of newly arriving pupils in
school, makes new demands on the role of the teacher and teacher’s competence.
Children, who were born in Sweden with at least one foreign-born parent, have increased the last 40 years from six
percent to 14 percent (SCB, 2010a). From an international perspective, the proportion of foreign born in Sweden high,
especially compared to other Nordic countries, which all have a foreign-born population under ten percent. In the U.S.
share of foreign-born like in Sweden and 13 percent of population in the United States was born abroad.
Table 2: Sweden’s population by background of birth 1970-2008.
Country of birth
Sweden

Background

1970

Two parents born in Sweden
One parent born abroad
Two parents born abroad

90
3
1
6
Abroad
Total, %
100
Totalt, numbers
7 996,1
Note: Percentage distribution and numbers in thousands (SCB, 2010a).

1980

1990

2000

2008

87
4
2
8
100
8 313,7

84
5
2
9
100
8 582,8

80
6
3
11
100
8 880,1

75
7
4
14
100
9 256,4

During the period 1970 – 2008, the number with one parent born abroad increased from 219,000 to 605,000 people
(SCB, 2010a). In this group, it is common for the foreign-born parent was born in Nordic countries, Germany, and the
U.S. The number of people born with two foreign-born parents has increased, 86,000 – 397,000 persons during the
period 1970 – 2008. At the beginning of the period it was most common with parents from a Nordic country, but over the
years it has become increasingly common for people in this group have parents born in a country outside Europe with
medium level of development (such as Iraq or Iran) or in Europe outside the EU (e.g. the countries of former Yugoslavia
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and Turkey).
People, who immigrates to Sweden, usually settles in great city areas such as Stockholm, Malmö/Skåne, and in
the area of Kronoberg and not in rural areas such as Norrbotten and Gotland (see Table 3; SCB, 2010b).
Table 3: Statistics with proportion of foreign origin, percent.
County/year
Stockholm 5,6
Uppsala 3,5
Södermanland 4,1
Östergötland 4,2
Jönköping 5,2
Kronoberg 6,1
Kalmar 3,2
Gotland 1,3
Blekinge 4,3
Skåne 7,2
Halland 2,9
Västra Götaland 4,6
Värmland 3,4
Örebro 4,4
Västmanland 3,9
Dalarna 2,7
Gävleborg 3,3
Västernorrland 2,8
Jämtland 2,2
Västerbotten 2,3
Norrbotten 1,7
Note: Breakdowned by county (SCB, 2010b)

1997
22
13,4
14,6
10,9
11,1
10,3
7,2
4,4
8,2
15,3
10
14,3
7,8
11,6
17,3
7,7
7,1
5,7
4,5
6,1
8,8

2000
23,2
13,9
15,2
11,2
12,4
10,8
7,4
4,6
8,6
16,6
10,5
15,3
8,1
12,4
17,8
7,7
7,2
5,7
4,5
6,2
8,9

2005
25
14,9
16,5
12,6
13,9
12,8
8,7
5,1
10
19,1
11,6
17
9,6
13,9
19,2
8,6
8,3
6,8
5,4
7,1
9,8

2009
27,6
16,9
18,7
15,1
16,3
16,4
10,4
5,7
12,5
22,5
12,9
18,9
11,2
16
21,2
10,4
10,4
8,5
6,7
8,4
10,5

In Sweden, the rural areas do not increase as much as other areas. Why specific areas grow faster than others are not
presented and not a main factor in this study. Table 4 presents an estimated population in the coming years (SCB,
2010c).
Table 4: Current estimates of population changes
2010
Immigration
Population
102874
9422155
Note: *Projected. SCB (2010c)

2015
Immigration
81342*

2020
Population
9752247*

Immigration
72608*

Population
9996902*

Tabel 4 demonstrated a forecast of net immigration, which also shows that the foreign-born will increase (SCB, 2010c).
With a foreign-born population, the students with another language or background than Swedish will increase. In Sweden,
people with another native language are allowed to have an education in the native language. Studying how many
students, who have Swedish as a second language; the numbers have increased during the last years (see Table 5;
Skolverket, 2011a).
Table 5: Students with education in native language and in Swedish as a second language (SVA) school years 2006/072010/11
Participating in native language education
Participating in SVA
Total numbers of eligible % of eligible Total numbers of eligible % of all
students
students
students
students
2006/07
148 674
15,4
83 042
55,9
66 667
6,9
2007/08
155 210
16,6
83 482
53,8
66 886
7,1
2008/09
164 183
18,1
87 748
53,4
68 289
7,5
2009/10
173 147
19,4
92 308
53,3
71 382
8,0
2010/11
181 412
20,5
100 273
55,3
70 995
8,0
Note: Students, with at least one parent, which speaks another language at home, have the right to learn that language in
School
Numbers of students
year entitled to native language

% of total
students
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school, native language education (Skolverket, 2011a). Students that cannot speak Swedish can apply for Swedish as a
second language, and such course is for people over 16 years. Comparing the numbers of students with another
background than Swedish with number of foreign-born teachers, show that these numbers do not increase in the same
speed as the students (see Table 6; Skolverket, 2011b).
Table 6: Number of teachers, who are born in Sweden and abroad
School year

Personal Total

1999/2000
2004/05
2008/09
2009/10
2010/11
Note: Skolverket (2011b)

4.3

159 187
178 375
179 849
174 028
173 629

Number
148 636
164 987
165 772
161 257
161 781

Women
69,6
69,5
69,9
70,1
70,3

Men
30,4
30,5
30,1
29,9
29,7

whom active in %
Born in Sweden
92,8
91,7
90,7
90,6
90,2

Born abroad
7,2
8,3
9,3
9,4
9,8

U.S’s Diversity in figures and numbers

Teacher candidates need to understand the culture and learning styles of minority students. Table 7 illustrates the
changing demographics in public school enrollment. As indicated and as projected the percentage of minority students
will increase by ten percent from 1987 to 2020 (NCES, 2007).
Table 7: Resident population and percentage distribution, by ethnicity: Selected years and projections
Year/Percentage Distribution
1987-88
1990-91
1993-94
2000
White
72
69.6
68.5
69.5
Black/African American
15.3
15.3
15.5
12.2
Hispanic
9.1
10.8
11.5
12.5
2.6
3.0
3.4
3.8
Asian/Pacific American
1.0
1.2
1.0
0.7
American Indian/Alaskan native
Total Minority Enrollment
28.0
30.4
31.5
30.5
Note: Status and trends in the education of minorities (NCES, 2007). *Projected.

2001
68.9
12.2
13.0
3.9
0.7
31.1

2005
66.9
12.3
14.4
4.3
0.8
33.1

2010*
65.1

2020*
61.3

34.9

38.7

Table 6 illustrates that the minority population of public school students in U.S. is increasing (NCES, 2007). Both the
Hispanic and Asian populations have both almost doubled over the last ten years. For example, the Hispanic public
school student population has increased from 9.1 percent in 1987-88 school years to 14.4 percent in 2005. The Asian
Pacific public school student population has increased from 2.6 percent during the 1987-88 school year to 4.3 percent
during the 2005 school year. At the same time, the overall minority population has increased five percent from 28 percent
in 1987-88 to 38.7 in 2005. While the population of public school students is becoming diverse, the rate at which minority
students are becoming teachers is not keeping pace with the growth in the student populations.
While student populations have increased in percentages of minority students, the ethnicity of public school
teachers has not increased at the same rate. The following chart (Table 8) illustrates the ethnicity of teachers in public
schools (NCES, 2004). The numbers in Table 2 demonstrate that while 26.3 percent of the public school students were
Black or Hispanic, only 14.1 percent of the teachers were of Black or Hispanic descent.
Table 8: Percentage distribution of school teachers: 2003-2004
Ethnicity
All public School Teachers
White
83.1
Black, non-Hispanic
7.9
Hispanic, single or multiple races
6.2
1.3
Asian, non-Hispanic
0.5
American Indian/Alaskan native
Native Hawaiian or Pacific Islander
0.2
Multiple Races
0.7
Total Minority
16.9
Note: The distribution presented by ethnicity, percentage minority, school type, and selected school characteristics (NCES, 2004).
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The South Eastern region of the United States in terms of student and teacher populations are presented in Table 9,
which illustrates a drop in White student populations and a rise in Black and Hispanics populations. For example, during
the 1993-94 school year Virginia had a rise in the percentage of its minority student population from 29.8 to 36.7 percent.
While many states were finding an increase in minority populations, the District of Columbia had a drop in its Black
population (91.6 to 84.5 percent) and a rise in its white student population (1.5 to 5.5 percent).
Table 9: Percentage distribution of public school students in the southeastern region of the U.S.
State

White
Black
Hispanic
American Indian/Alaska native Asian/Pacific islander
Minority
1993-94 2003-04 1993-94 2003-04 1993-94 2003-04
1993-94
2003-04
1993-94 2003-04 1993-94 2003-04
Alabama
63.0
58.0
35.3
38.3
0.4
2.0
0.9
0.7
0.4
0.9
37.0
42.0
Florida
59.2
52.9
26.0
25.2
13.4
20.0
0.1
0.4
1.3
1.6
40.8
47.1
Georgia
59.4
53.6
37.5
37.6
1.8
6.6
0.1
0.2
1.2
2.1
40.6
46.4
Kentucky
90.9
88.6
8.2
8.6
0.3
2.0
0.1
0.2
0.6
0.6
9.1
11.4
North Carolina
65.8
61.2
30.8
29.2
1.2
6.6
1.3
0.8
0.9
2.2
34.2
38.8
South Carolina
55.9
54.5
42.1
41.0
1.0
3.2
0.1
0.2
0.8
1.1
44.1
45.5
Tennessee
75.0
73.0
23.8
22.6
0.4
3.1
0.1
0.2
0.7
1.2
25.0
27.0
Virginia
70.2
63.3
23.9
28.7
2.7
4.4
0.1
0.3
3.1
3.3
29.8
36.7
District of Columbia
1.5
5.5
91.6
84.5
5.8
8.5
--0.9
1.4
98.5
94.5

Note: Distribution of public school students by sex, ethnicity, percentage minority, and state

U.S. Department of Education, Office of education Research and Improvement, National Center for Education Statistics,
1993-4 Schools and Staffing Survey: Selected State Results; U.S. Department of Education, national Center for
Education Statistics, Schools and Staffing Survey, Public School Data File, 2003-4.
Table 10 illustrates the percentage of minority students, minority teachers and minority principals and the change
in the southeastern region of the U.S. between the 1993-94 school year and the 2003-04 school year.
Table 10: Percentage distribution of public school principals, teachers, students by ethnicity, percentage minority, and
selected states.
State

Minority Students
Minority Teachers
Minority Principals
1993-94
2003-04
1993-94
2003-04
1993-94
2003-04
37.0
42.0
19.2
23.1
21.0
26.5
Alabama
Florida
40.8
47.1
22.9
25.8
23.1
28.4
Georgia
40.6
46.4
22.9
22.3
23.1
24.7
Kentucky
9.1
11.4
5.7
4.2
4.3
4.1*
North Carolina
34.2
38.8
16.9
17.9
19.9
19.3
South Carolina
44.1
45.5
18.3
18.6
19.1
27.7
Tennessee
25.0
27.0
15.8
14.8
16.5
19.3
Virginia
29.8
36.7
16.3
18.1
19.7
19.4
District of Columbia
98.5
94.5
87.2
85.1
100.0
90.4
Note: *Interpret data with caution. The standard error for this estimate is equal to 50 percent or more of the estimate’s value

U.S. Department of Education, Office of Educational Research and Improvement, National Center for Education
Statistics. 1993-4 Schools and Staffing Survey; U.s department of Education, National Center for Education Statistics,
Schools and Staffing Survey, Public School Teacher Data File, 2003-4; U.S. Department of Education, National Center
for Education Statistics, Schools and Staffing Survey, Public School Principal Data File, 2003-4.
The percentages of public school minority teachers and principals have increased during the ten years from 199394 to 2003-04. In the selected southeast region states represented in Table 9 South Carolina has seen an increase in
minority school principals jump from 19.1 percent in 1993 to 27.7 percent in 2003. The number of South Carolina minority
school teachers did not have the same increase with percentages only changing from 18.3 percent in 1993 to 18.6
percent in 2003. In general there continues to be twice as many minority students as there are teachers. The exception to
this generality is the District of Columbia. In 1993 there were 100 percent minority principals and 87.2 percent minority
teachers. This number almost matched the 98.5 percent minority students. However, by 2003 the minority student
population had dropped from 98.5 percent to 94.5 percent and the number of minority teachers had dropped from 87.2
percent in 1993 to 85.1 percent in 2003. The number of minority principals from changed from 100 percent in 1993 to
90.4 percent in 2003. The per cent of minority students and principals remain close with 94.5 percent minority students
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and 90.4 percent minority principals in 2003.
5. Research Method and Design
The research design is a comparative study, using descriptive statistics carried out at a University in South Africa, in
Swedish University, and in an U.S. American College. Teacher students have been followed in their approaches about
diversity. The research presentation will illustrate the need for teacher candidate who understand and can successfully
teach students with diverse background. The research question is; How is the teacher candidate´s perception of their
knowledge of and ability to teach a diverse population of students different in South Africa and in Sweden compared to
the U.S?The study has been conducted in South Africa, in Sweden and in the U.S. Participants were the student teachers
who were enrolled for Post Graduate Certificate in Education (PGCE). Meaning that after their completion they will be
qualified teachers who can teach in secondary and high schools. The student teachers in South Africa filled in the
questionnaire based on Diversity in March 2012.
The students in Sweden did the survey the first time during 2010 and the second time during Spring 2011, at the
end of the students’ first semester at the university. The students in the U.S. have done it twice and with two different
groups during 2009-2011. Even if the study was taken in different years in those three different countries, the researchers
think that the results can still yield good response thus of value to the countries and world-wide .
6. Results from this Study Based on the Three Different Universities in Different Countries
The results have been divided into three main different topics:
1. Diversity and I as an individual
2. Diversity and the society, and lastly
3. Diversity and the school.
7. Diversity and I as an Individual

Diversity and I as an individual
1. I almost always try to understand customs of diverse cultures
2. I look for opportunities to interact with different cultures.
3. I would welcome an opportunity to live with a classmate from another country.
4. When I meet someone from an unfamiliar culture, I almost always try to find out more about their culture.
5. I would welcome an opportunity to take some of my college courses in another country.
6. Adapting to the customs of another country would not be a problem for me.
7. I enjoy hearing different languages spoken.
8. It is important for me to learn a language other than my own.
9. I would enjoy working with coworkers who are from other countries.
10. I have many friends of different ethnicities.
• Adapting to the customs of another country would not be a problem for me.
• I enjoy hearing different languages spoken
• I have many friends of different ethnicities.
Students in South Africa, Sweden, and America seem to have comparable thoughts about diversity and
themselves as individuals. The only statement that really differs is the last one. The Swedish group is less agreeing with
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the statement I have many friends of different ethnicities compared to students from South Africa and the U.S. This
means that SA and US are already ahead with regard to embracing diversity as compared to Sweden.
8. Diversity and the Society

Diversity and the Society
• 1. World interests tend to be more important than the interests of my country.
• 2. I feel that in order for a person to become a citizen he/she should be willing to give up some of their loyalties
to their country of origin.
• 3. Although individuality is important, excessive differences in beliefs can hurt the society.
• 4. It should not be too easy to become citizen of a new the country.
• 5. A person’s work ethic tends to be related to their cultural upbringing.
• 6. I see nothing wrong with a person wishing to live in a neighborhood composed of only one ethnic group.
• 7. Citizens who have different national backgrounds should be encouraged to retain their various customs and
traditions.
• 8. Some people are too insistent on retaining their customs and traditions while living in a new the country.
• 9. I am pleased that various ethnic groups raise their children in different ways.
• 10. It is important for English speaking students to learn how to speak another language.
• It should not be too easy to become citizen of a new the country.
• I see nothing wrong with a person wishing to live in a neighborhood composed of only one ethnic group.
• It is important for English speaking students to learn how to speak another language.
These ending scores reflected the belief that students in all three countries feel that it is important for English
speaking students to learn how to speak another language. This implies that multilingualism is here to stay as stated by
Blackledge and Creese (2010) when mentioning that in paying attention to the language practices of young people, we
see new multilingualisms emerging, as the young people create meanings with their diverse linguistic repertoires.
The Swedish group is the only group that thinks it should be easy to become a citizen in a country. The Swedish
group agrees less with the statement I see nothing wrong with a person wishing to live in a neighborhood composed of
only one ethnic group compared to the other two groups.
9. Diversity and the School
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Diversity and the school
1. The different language groups in the classroom are beneficial to the cultural development of the class.
2. It pleases me to see such a great variety of religions in the classroom.
3. Students who do not speak English/Swedish should be given an opportunity in the public schools to be
instructed in their native language.
4. The fact that various ethnic groups raise their children with different customs and traditions does not pose a
problem to our public schools.
5. I feel that stressing different ethnic customs and traditions in public schools tends to reduce learning the basics
(i.e.. reading, writing, math, etc.).
6. Public school teachers should encourage their foreign students to speak in their native language.
7. The public school curriculum, should concentrate more on the development of the society as a whole rather
than on specific ethnic groups.
8. The public school system’s curriculum should reflect the heritages of the different ethnic groups in our society.
9. It is necessary for the schools to use standard English/Swedish as the only language of instruction.
10. It is important to celebrate diversity in the public schools.
• it pleases me to see such a great variety of religions in the classroom.
• I feel that stressing different ethnic customs and traditions in publish schools tends to reduce learning the
basics (i.e. reading, writing, math, etc.)
• The public school curriculum, should concentrate more on the development of the society as a whole
rather than on specific ethnic groups
• It is necessary for the schools to use standard English/Swedish as the only language of instruction
10. Discussions and Conclusions of this Study
Both these three universities in SA, Sweden and U.S have more or less similar ideas regarding diversity in the teacher
education programme. For example, students in this study have emphasized that different language groups in the
classroom are beneficial to the cultural development of the class and societies. The students further stressed that
different ethnic customs and traditions would not reduce learning the basics. Based on these statements, it can thus be
concluded by saying that internationally the perceptions on diversity in teacher education is the same ,so more
international comparative research should be further conducted in that regard.
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Abstract
In today’s globalized and mobile world, organizations need to adapt, but also affect other
regions to become a sustainable and competitive organization. However, movements
between organizations, businesses, and countries have also increased the potentials to
meet individuals and groups with other cultures and value systems. Such meetings and
interactions can be challenging, for both individuals, groups, and organizations. To
become a sustainable and competitive organization, the business requires flexibility,
responsiveness, and resourcefulness. An organization consisting of different skills and
experiences create other and more opportunities to become a competitive business. One
way to obtain differences in skills and experiences could be to broaden the diversity of
employees in the company. A diverse workforce will attain a greater performance in an
organization compared to a homogeneous workforce. Increasing diversity in the
organization may require a growing acceptance and knowledge to handle differences,
managers need knowledge how to manage diversity, but also individuals’ opinions about
diversity are affected on the commitment to the organization. In this conceptual paper, an
investigation how acceptance of diversity can support commitment in the light of
diversity management will be presented.
.H\ZRUGVCommitment, Diversity, Diversity management, Sustainable, TQM
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Introduction
Possibilities to move between organizations, businesses, and countries have
increased in context to globalization (Metcalfe & Woodhams, 2008; Rahman, 2004).
Such movements have also increased the potentials to meet individuals and groups with
other cultures and value systems (López-Fernández & Sánchez-Gardey, 2010; Yukl,
2010). When different approaches meet, in, for examples, meetings, such interactions
can be confrontational, but such additional interactions can open up for innovative
opportunities, be developing and constructive, for all parties involved ((López-Fernández
& Sánchez-Gardey, 2010; Yukl, 2010). However, to become a sustainable and
competitive organization in today’s globalized world, an organization requires flexibility,
responsiveness, and resourcefulness (Sverige2000, n.d.), but also the need to adapt to and
affect other regions (Beer & Nohria, 2000; Metcalfe & Woodhams, 2008).
If the workforce consists of employees with different backgrounds, an
organization will attain a greater performance in an organization compared to a
homogeneous workforce (Haas, 2010; Hur, Strickland, & Stefanovic, 2009; LópezFernández & Sánchez-Gardey, 2010; Lucas, 2010; Mitchell & Boyle, 2009; Mitchell,
Boyle, & Nicholas, 2011). Bäckström (2009) mentioned how employees’ health
increased when they had the possibility to interact between individuals and groups within
the organization and be committed. Commitment is also affected by individuals’ opinion
about diversity (Khan, Clear, Al-Khaabi, & Pezeshki, 2010). In this conceptual paper, I
have investigated how acceptance of diversity can support commitment in the light of
diversity management.
Background of Diversity and Commitment
Organizational success depends upon multiple factors, such as structure, culture,
employees, and leadership (Senior & Swailes, 2010). An organization consisting of
different skills and experiences create other and more opportunities to become a
competitive business (Parssian, 2010; Treven & Mulej, 2007). Important factors to
increase diversity within organizations are acceptance and knowledge to handle
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differences (Barner, 1996; Yukl, 2010). Such knowledge includes awareness about
individual and group behavior (Jabbour, Gordono, Caldeira de Oliveira, Martinez, &
Battistelle, 2011; Thomas & Ely, 1996). However, individual and group behavior can
include how individuals and groups perceive how they are involved in activities in an
organization (Furunes & Mykletun, 2007; Rickards & Moger, 2000; Wheelan, 2010).
An individual’s behavior and motivation affect also effectiveness and success in
organizations (Furunes & Mykletun, 2007; Rickards & Moger, 2000; Wheelan, 2010).
To improve such organizational effectiveness, a structured quality work can be used
(Bergman & Klefsjö, 2012). Bergman and Klefsjö (2012) also mentioned that
organizations, which applied a structured quality work and have achieved a quality
award, increased their operating profit with more than 40% compared to companies with
no quality award.
To focus, primarily on soft elements in the work with quality, it is necessary to be
a competitive organization (Powell, 1995; Rahman, 2004). If an organization applies a
structured quality system, for example, Total Quality Management (see Figure 1),
committed leadership and let everybody be committed are essential factors (Bergman &
Klefsjö, 2012; Rahman, 2004). According to Bergman and Klefsjö (2010) TQM is “a
constant endeavour to fulfill, and preferable exceed, customer needs and expectations at
the lowest cost, by continuous improvement work, to which all involved are committed,
focusing on the processes in the organization” (p. 37). Therefore, I have used the aspect
of commitment from TQM.
A successful quality work is based on potentials to create participation from
employees in the work to make the customer satisfied (Bergman & Klefsjö, 2012).
Therefore, all employees have to have the opportunity to influence decisions and
contribute in the work with improvements. Workforce commitment has a significant
association with positive organizational performance (Ahire, Golhar, & Waller, 1996;
Dow, Samson, Ford, 1999; Rahman, 2004).
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However, to achieve a functional group, all group members need to accept and
respect each other (Wheelan, 2010). Barner (1996) mentioned managers, who have the
ability to form groups in an environment of organizational diversity, will become
successful.
There exist several theories about management and leadership, but focusing on
diversity and commitment, the approach from diversity management (DM) is suitable.
Therefore, DM will be used in this paper. Organizations become more effective using
individuals’ knowledge and differences (Jabbour et al., 2011; Senior & Swailes, 2010;
Thomas & Ely, 1996; Wheelan, 2010). Companies, which used planned diversity work
increased in their internal effectiveness and productivity compared to companies, which
did not use planned diversity work (EU, 2003). Research made by EU (2006) underlined
prejudiced attitudes and behaviors as the main challenge in promoting diversity.
In summary, to become a sustainable, effective, and competitive organization in
today’s globalized world, an organization has to work with at least these following three
aspects:
- Quality system, and in this paper, I used the aspect FRPPLWPHQW from TQM in
this paper.
- Employees with the aspect that the GLYHUVLW\ of employees increases due to
globalization and mobility between countries and organizations.
- Leadership and in this conceptual paper GLYHUVLW\PDQDJHPHQW (DM) has been
used as the leadership approach.
First, aspects of commitment will be presented, followed by some thoughts about
diversity. Finally, I will describe DM and discuss in the aspect of how such leadership
approach can support diversity and commitment.
Commitment
Total Quality Management (TQM) has been presented as the most comprehensive
applied form of quality management (Lilja, 2010). TQM describes often as a system
including corporate culture and vision (Bergman & Klefsjö, 2012; Lilja, 2010). TQM is
also seen as an entirety in which values, methods, and tools cooperate to achieve higher
3

customer satisfaction with less resource; one way to be more effective. The entirety of
TQM is based on committed leadership and continuously commitment to quality work.
TQM includes six main elements, which can be presented in a model with cornerstones
(Bergman & Klefsjö, 2012; see Figure 1).

Committedleadership

)LJXUH: The cornerstone model with its six elements (Bergman & Klefsjö, 2010, p. 36)
All the elements, presented in the cornerstone model, shall cooperate and be
included as an entirety. The elements can see as values, supported by techniques and
tools (Bergman & Klefsjö, 2012). The different elements include:
)RFXVRQFXVWRPHUV: Quality is valued by customers, and quality must be placed
in relation to customers’ needs and expectations. The concept includes both internal and
external customers, which also include that employees shall have better opportunities to
make a good work and feel satisfaction.
%DVHGHFLVLRQVRQIDFWV: Decisions must be fully informed, and random factors
shall never play a crucial role.
)RFXVRQSURFHVVHV: A process is a network of activities that are repeated in time.
The process generates information about how well the process will satisfy the customer’s
needs.
,PSURYHFRQWLQXRXVO\ can be done by using the improvement cycle, Plan – Do –
Study – Act. This cycle is a basic method to create constantly improvements of the
system of production and service with its aim to focus on customers’ needs and
expectations.
4

/HWHYHU\ERG\EHFRPPLWWHG means that employees must feel involvement,
commitment, and responsibility to perform an excellent work. In this core value, an
underlying assumption is that everyone wants to take their responsibility and participate
in organizational activities. &RPPLWWHGOHDGHUVKLS is a prerequisite for the offensive
quality work to be conducted in an organization. The participants in the management
group have to be role models and actively participate in the practical quality work. The
two last stones, let everybody be committed and committed leadership, have been used in
this conceptual paper as a quality aspect of how commitment connects to diversity.
The aim of TQM can be described in several ways (Dahlgaard, Kristensen, &
Kanji, 2002; Dale, 2003; Hellsten & Klefsjö, 2000; Shiba, Graham, & Walden, 1993).
The common content in the different definitions is the focus of the customers’
satisfaction, but how it should be implemented differs between researchers (Bäckström,
2006; Lilja, 2010). Lilja (2010) summarized Dale’s definition of the aim of TQM as
“long-term success through customer satisfaction, and benefits to all members of the
organization and to society (p. 33). In this case, all members can be associated to all
employees within an organization, and to achieve a long-term success can be interpreted
as the need to include everybody in the organization.
3URSRVLWLRQ: To become a sustainable organization, the factors OHWHYHU\ERG\EH
FRPPLWWHG and FRPPLWWHGOHDGHUVKLS are necessary to include in the quality work.
Committed leadership. According to the values of TQM, leadership is a main
factor for a successful quality work (Bergman & Klefsjö, 2012; Ingelsson, 2009).
Deming (2000) stated profound knowledge, including both technical and behavioral side
of leadership summarized in four core values, four cornerstones, and 14 points of
management. The core values are a) appreciation for a system/process, b) some
knowledge of the theory of variation, c) a theory of knowledge, and d) some knowledge
of psychology (Deming, 2000).
If a manager is aware of how functions and various processes work, how to
improve each system, and have knowledge about people’s behavior, the quality and
efficiency will increase in the organization (Bergman & Klefsjö, 2012; Mauro, 1999).
5

Rahman (2004) mentioned soft factors as essential for TQM, and such factors can be the
same as the values in management theory, which means, for example, employee
empowerment, training and education.
A manager has also the responsibility to motivate employees. The 14 points of
management include, for example, “drive out fear, so that everyone may work effectively
for the company” (Deming, 2000, p. 23) and “break down barriers between departments
… people must work in teams” (p. 24). Deming (2000) mentioned that people are
different and have diverse abilities and experiences; there is a natural variation.
To endeavor commitment, a manager or a management group has to engage
employees to take responsibility (Tengblad, Hällstén, Ackerman, & Velten, 2007). A
basic assumption, when given employees responsibility, is that individuals have an
unused potential to engage themselves and to trust each other. According to Deming’s
(2000) predication about break down barriers and work in team, a manager has to
consider the aspect of group dynamics, but also how to develop a group (Wheelan, 2010).
A group with unknown people or a group without trust do not work as a team or want to
take responsibility (Wheelan, 2010). However, even if employees work as teams, all
individuals are different. Everybody does not want to take or want to have responsibility,
or not even want to make any creative actions (Tengblad et al., 2007). Such knowledge
is important to be aware off when going into the next cornerstone of TQM, let everybody
be committed.
3URSRVLWLRQ: A manager has the responsibility to use a committed leadership to
include all employees within the organization to become an effective and sustainable
organization.
Let everybody be committed. An essential part in TQM is letting everybody be
committed (Bergman & Klefsjö, 2012). In TQM, managers need to create possibilities
for employees to be involved and active to influence decisions, but also to participate in
improvements. Important key words in this cornerstone are communication, delegation,
and education. Deming (2000) stated, in his 14 points of management, that a climate that
encourages everyone to develop and to overcome uncertainty about changes is necessary.
6

Deming also mentioned the need to cooperate between departments and to achieve an
overview of the work. According to Deming’s approach, commitment is possible when
employees have a diverse background, everyone desire diverse levels of responsibility, or
have different engagement in actions in organization.
Deming’s (2000) 14 points of management are based on a positive human sight,
and a belief that individuals desire to create a high-qualitative work. To develop into a
successful organization, the organization does not only require commitment between the
employees, each employee has to take responsibility, an employeeship. However, also
here, trust and motivation are necessary factors to develop and include commitment.
Harnesk (2004) presented a model, the internal partnership model, including five
factors to achieve increased commitment from employees, one approach to
employeeship. The five factors were (Harnesk, 2004, p. 30):
1. Core values, organizational principals, which are communicated, understood
and supported by the employees.
2. Personal maturity includes understanding behavior, personal needs, and selfdistance. Personal maturity achieves from life experiences.
3. Personal motives base on an individual’s motivation and driving forces.
Managers require understanding what motivates employees and how such
motives can be connected to the organization’s vision and core values.
4. Trust and equity are essential factors for building a good and long-term
relation. This factor can be connected to Deming’s (2000) “drive out the fear”
(p. 23)
5. Communication in dialogue is the bridge between manager and co-worker,
and without communication core values, visions and goals cannot be deployed
within the organization.
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Using the model by Harnesk (2004) may be one method to let everybody be
committed. However, both the second factor, personal maturity, and the fourth factor,
trust and equity, demand an understanding for differences, variations between
individuals, and an acceptance of diversity. Therefore, diversity and commitment may be
connected.
3URSRVLWLRQ: To let everybody be committed demand individual maturity, trust,
and acceptance of individual differences.
Diversity
Deming (2000) included knowledge about variation in the core values in the
theory of profound knowledge. Deming also mentioned that life forms obtain different
variations, and such differences could be related to the approach of diversity. The
definition of diversity, used in this conceptual paper, is the one by Roberge and van Dick
(2010): “differences between individuals on any attributes that may lead to the perception
that another person is different from the self” (p. 296).
Barner (1996) mentioned the growth of diversity as a critical issue. Diversity and
new interactions will increase, both as an increasing workforce with different
backgrounds within the own country, but also when companies set up factories or
departments in other countries. Having people with diverse backgrounds and
experiences, a possible progress and learning process could start in the group and the
organization (Haas, 2010; Mitchell & Boyle, 2009). However, to increase a group’s
potential and become a creative group, the individuals within the group have to be aware
of and have knowledge how to handle differences, have an open climate, and an
acceptance of heterogeneity (Mitchell et al., 2011; Norberg & Isaksson, 2010). A group
can become more effective and produce more than a single individual (Sessa & London,
2008; Wheelan, 2010). Therefore, knowledge about group dynamics and how to use
teams and groups are necessary for organizational success (Han & Harms, 2010).
3URSRVLWLRQ: Diversity is a necessary aspect to consider becoming a successful
and sustainable organization.
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Diversity and Commitment
A main factor of diversity and commitment is how an individual identify
themselves with other individuals. How individuals recognize themselves depend on
their cognitive structure, which does not be the same as the world’s reality (Mitchell &
Boyle, 2009). Also the group process affects individuals’ imagination and identification
with others (Wheelan, 2010). Depending on how individuals compare themselves with,
for example, working group members, a person wishes to belong to the group or not
(Tajfel, 1974). However, Stahl, Mäkelä, Zander, and Maznecski (2010) mentioned a
problem with Tajfel’s theory, which only focuses on problems, which can arise and not
enlighten possibilities with a diverse environment. Using diversity and theories about
diversity seem to explain possibilities with a diverse environment or workforce better.
Korte (2007) mentioned that groups do not welcome everybody, for example,
depending on power, status, or relation to the organization. Diversity and lack of
understanding may cause splitting between groups, independent reason, into in- and outgroups or subgroups (Khan et al., 2010; López-Fernández & Sánchez-Gardey, 2010).
The composition of the group affects the effectiveness, and diversity seems to be a factor
that influences the efficiency. However, a group needs support to develop trust between
the group members to become a team and to accept other approaches than their own
(Shelton, Waite, & Makela, 2010; Wheelan, 2010). By using a leadership style to
connect trust, differences, and to include everyone in the group and the work, DM can be
used. By implementing DM, organizations obtain higher effectiveness (Yukl, 2010).
3URSRVLWLRQ: Committed leadership may increase acceptance of diverse
individuals, develop a group into a team, and when a diverse workforce accepts
differences, everybody can be committed.
Diversity Management
A manager should have competence to manage individuals’ differences and
similarities, what also could be seen as using DM (Chang, 2009; Cox & Beale, 1997; Ely
& Thomas, 2001; Glans, 2010; Omanovic, 2009; Ng, 2008; Thomas & Ely, 1996). DM,
grounded in the melting pot in the U.S., has gone from an affirmation action to a
9

management strategy, including knowledge and capacity to handle individuals’ strengths
and weaknesses within an organization (Holvino & Kamp, 2009; Metcalfe & Woodhams,
2008, Omanovic, 2009; Risberg & Søderberg, 2008).
DM can be divided into three stages (Thomas & Ely, 1996): 1) Discrimination
and fairness; a stage in which a manager focus on to act just as much as the laws require.
2) Access and legitimacy in which a manager tries to match the external diversity with
the workforce within the organization. 3) Integration and learning, a stage where
individuals allow each other to learn from other peoples’ differences.
A fundamental idea with DM is to support managers, but also employees to be
comfortable with individual differences. To implement DM within an organization, Van
Geffen (2010, p. 6) stated ten critical success factors:
1. Having a clear vision.
2. An organizational culture characterized by an open-minded diverse behavior
and an ability to change.
3. Using the approach that diversity adds value to the organization.
4. Commitment from the management board.
5. Employees have motivation and knowledge about individuals’ differences.
6. Managers obtain actions based on the benefits of diversity.
7. Employees’ different competences are used as individual competences and
group competences.
8. Diversity principles are consolidated in all organizational policies.
9. Diversity approaches in all levels within the organization.
10.Evaluation of managers’ diversity management.
It may be noted that the use of DM, committed leadership, commitment,
teamwork, and acceptance of diversity are important elements.
3URSRVLWLRQ: Diversity can support commitment by using DM.
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Diversity Management for Diversity and Commitment
A summary of the aspects of diversity and commitment to become an effective
and sustainable organization, three words can be used: awareness, understanding, and
trust. As earlier research stated (e.g. Mitchell et al., 2011; Norberg & Isaksson, 2010),
we need to be aware of our own behavior and receive a personal maturity (Harnesk,
2004). Understanding behavior and individual variation achieve less stereotyping and
categorization. As Tajfel (1974) stated, if we identify ourselves only with people who are
like ourselves, and have no understanding for individual differences, in- and out-groups
arises (Khan et al. 2010; López-Fernández & Sánchez-Gardey, 2010). If an organization
has such categorization, commitment and efficiency of the business reduce. Associated
to a quality approach, less commitment and reduced efficiency, an organization will only
work in a short-term perspective, contrary the aim of TQM.
Trust is the last word, describing the aspect of diversity and commitment. To let
everybody be committed, everybody has to trust each other so everyone can participate,
take responsibility, and believe that everyone can contribute their knowledge and
experiences. Deming’s (2000) “drive out fear” (p. 23) and Harnesk (2004) factors trust
and equity, but also Wheelan’s (2010) theory of group development, could be related to
trust and how a group can develop into a team. According to Wheelan’s group theory, it
is only when a group has developed into a team, trust, commitment, and creativity
becomes reality. Working as teams, organizations will be effective and sustainable in a
long-term perspective.
DM includes three levels and to become a successful and sustainable, the
organization and its participants should strive to level 3, integration and learning. In this
level, acceptance of diversity, commitment, team work and a committed leadership are a
natural state. In the two other levels, employees and managers avoid discrimination, have
a diverse workforce, but do not use the strength of individuals’ differences and work in
teams or let everybody be committed.
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Conclusions
My conceptual paper contributes to the understanding of how DM can facilitate
diversity and commitment. By implementing DM as an approach, diversity will be a
natural approach within the organization. When the acceptance of individual differences
increases openness and inclusion will also increase. When people accept differences,
trust can be developed, and individuals want to participate and commit to the
organizational work and its success. Moreover, the conceptual paper, it identifies multilevel mechanisms. Thus, the aspects of diversity and commitment provide a more
comprehensive understanding of how diversity leads to successful by using DM. By
incorporating knowledge and awareness, the results of using DM expands the
understanding of the essential mechanisms that a heterogeneous group needs to get
involved and be committed in order to function effectively.
Until today, little research has paid attention to diversity related to commitment to
achieve an effective and sustainable organization. Main focus in research have been
diversity itself, quality aspects, or management, but focusing on quality aspects and
personal behavior in diversity and diversity management related to how and why
commitment could be connected seem to be not much studied.
Limitations and Further Research
In this conceptual paper, TQM has been chosen as the quality approach. Several
other quality philosophies are available, such as Lean and Six Sigma, which may achieve
other results. Only the TQM’s values committed leadership and let everybody be
committed are included in the research. The other values, cornerstones, in the quality
model, are not included or studied, which could be used in further research.
The effects of group dynamic and its process have not been included in the study.
Nor depth perspectives on motivation, responsibility, or employeeship have been
included, but can be a ground in other studies.
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