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Sammandrag  
Diskussioner kring kulturell mångfald har länge varit och är fortfarande högaktuellt i 

arbetsmarknadspolitik och organisationer. Då majoriteten av tidigare forskning har fokuserat 

på de organisatoriska utfall som kulturellt mångfaldiga ledningsgrupper genererat i, 

motiverades en studie som undersöker arbetsprocessen. Trots ett allt större uttalat intresse för 

mångfald i företagsledningar finns fortfarande brister i praktiken, och tidigare forskning har 

lyft fram både för- och nackdelar med kulturell mångfald i arbetsgrupper. Den här studien har 

använt teorier som beskriver hur en stark organisationskultur uppbyggd på gemensamma 

företagsvärderingar är den främsta källan till en välfungerande arbetsprocess. Ett potentiellt 

samband mellan företagsvärderingar och arbetsprocessen i en kulturellt mångfaldig 

ledningsgrupp har undersökts, då studien avsåg behandla hur företag med en kulturellt 

mångfaldig ledningsgrupp kan överbrygga de olikheter som mångfald kan medföra.  

 

Genom en kvalitativ studie samlades primärdata in via djupintervjuer, vilka kompletterades 

med sekundärdata i form av tryckta dokument utgivna av studieobjektet. Empirin visade att 

det fanns en ömsesidig positiv syn på olikheterna i gruppen och att gemensamma 

grundläggande värderingar delades. Ingen direkt koppling mellan företagsvärderingar och 

arbetsprocessen kunde dock uttydas. Slutsatser som studien resulterat i är att en homogenitet i 

form av delade värderingar och en förenad kultur skapar förutsättningar för att mångfaldens 

medförda olikheter skall kunna användas på ett fördelaktigt sätt i en ledningsgrupp. Klimatet, 

som är en del av kulturen, i en kulturellt mångfaldig ledningsgrupp är betydande för 

arbetsprocessen, samtidigt kan studien inte uttyda en koppling till företagsvärderingar. 
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1. Inledning  

Kollaborationer mellan och över nationsgränser har skapat utrymme för organisationer och 

arbetskraft att förflytta sig till nya marknader och områden (Riksdagen, 2015). I Sverige har 

samhället i allt högre grad kommit att karaktäriseras av en större internationell mångfald, 

påverkad av en ökad öppenhet och människors frivilliga eller tvångsmässiga migration (SOU, 

2007:50). Widell och Mlekov (2013) redogör för utvecklingen av att samhället sedan 90-talet 

har skapat ett ökat intresse för arbete kring mångfald i Sverige. Både inom 

arbetsmarknadspolitik och i organisationer har diskussionerna kring ämnet länge varit 

högaktuellt och intresset är ännu starkt. 

  
Under de senaste åren har andelen människor med positiv attityd till den tilltagande 

mångfalden i Sverige ökat (Mella, Ahmadi & Palm, 2014), och även inom svenskt näringsliv 

är den positiva hållningen brett uttalad (Glans, 2010). Mycket av den forskning som utförts 

inom området lyfter fram de positiva fördelar som mångfald i organisationer medför (Stahl, 

Maznevski, Voigt & Jonsen, 2007; Umans, 2008, 2009). Företag har visat sig bli mer 

lönsamma genom att ta till vara på och värdera medarbetares olikheter, då det genererat fler 

perspektiv på verksamheter, en ökad förståelse för marknaders förändringar och även 

underlättat företags förmågor att förvärva rätt kompetens (Glans, 2010). Svenska storföretag 

har under flera års tid haft ett brett uttalat intresse för kulturell mångfald, med tron om att 

mångkulturell kompetens skall generera ökad förståelse för kundkraven och även förbättra 

konkurrenskraften på fler marknader (Academic Search, 2010). Genom en sammansättning 

av personal från olika länder och kulturer kan internationellt verksamma företag skapa bättre 

förutsättningar för att anpassa sig efter och vinna framgång på flera olika marknader 

(Livsmedelsföretagen, 2015). Främjande av mångfaldsarbete har fungerat som en fördelaktig 

yta för företag att visa utåt, dock har bristen i att förflytta ord till faktisk handling inom 

företag varit påtaglig (Fleur, 2014). Företag och forskning har i allt större utsträckning 

uppmärksammat att lönsamheten med kulturell mångfald inte kommer av sig själv (Umans, 

2012). 

Trots intresset uttyds stora brister i praktiken och i företagsledningar lyser den kulturella 

mångfalden med sin frånvaro (Larsson Hultin, 2011; Proffice Group, 2015; Tuvhag, 2013). 

Diskussionerna har varit flera kring att mångfaldsarbetet motsträvar den svenska 

ledningsmodellen, vilken är uppbyggd på idén om konsensus (Fleur, 2014). Samtidigt som 
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olikheter ger förutsättningar för en bredare helhetsbild och fler perspektiv, krävs likheter för 

möjlighet till samarbete (Umans, 2008). Vetenskapliga resultat har gett blandade svar och 

forskare har kallat området ett ‘tveeggat svärd’1 (West & Schwenk, 1996), då både positiva 

och negativa utfall har rapporterats vara resultat av kulturellt mångfaldiga ledningsgrupper 

(Umans, 2012). Senare forskning har vidare fokuserat kring olika faktorer och variabler som 

spelar större roll för att lönsamhet skall vara möjligt att generera ur kulturellt mångfaldiga 

arbetsgrupper (Ely & Thomas 2001; Larkey, 1996; Umans, 2012, 2008). 

Tidigare forskning har visat att internationella erfarenheter hos individer i ledningsgrupper 

med kulturell mångfald minskar risken för problematik i gruppens arbete (Umans, 2012). 

Dock har organisationskulturen belysts som den främsta källan till en välfungerande 

arbetsprocess2 i en kulturellt mångfaldig ledningsgrupp (Larkey 1996; Umans, 2012). Genom 

en stark organisationskultur uppbyggd på gemensamma värderingar och visioner kan 

gruppmedlemmars olikheter överbryggas och leda till ett fungerande samarbete inom 

arbetslaget (Larkey, 1996; Umans, 2012). Studier kring värderingar hos svenska företag 

menar att det med tiden har visat sig vara svårt med implementering av organisationskulturer 

genom hela organisationer (Wildfire, Stockholms universitet, HR-bloggen & HR 

Professionals Scandinavia, 2015). Ett allt större fokus har därför riktats till en koncentration 

på företagsvärderingar som en konkretisering av organisationskultur. Vidare har ledningens 

betydande roll som förebild för övriga delar av organisationen betonats (Wildfire et al., 

2015). 

1.1  Problematisering 
Trots att företag uttalar ett intresse för mångfaldsarbeten syns fortfarande brister i praktiken 

(Larsson Hultin, 2011; Proffice Group, 2015; Tuvhag, 2013). Då homogena grupper upplevs 

ta snabbare beslut och undvika problem med motsättningar, kan de anses vara mer 

lätthanterliga än heterogena grupper (Umans, 2008). Följaktligen kan homogena grupper 

fortfarande uppfattas som fördelaktiga av företag och ledningar (Umans, 2008). Med 

bakgrund av att tidigare forskning gett blandade resultat och då det fortfarande finns brister i 

den mångfaldiga praktiken, finnes det intressant att studera företagsvärderingars (som en 

konkretisering av organisationskultur) betydelse för hur arbetet fungerar i kulturellt 

mångfaldiga ledningsgrupper (Stahl et al., 2007; Umans, 2008, 2009).  Majoriteten av den 
                                                
1 Översatt från double-edged sword, vilket West & Schwenk (1996) beskriver.  
2 Arbetsprocessen syftar till samarbetet och kommunikationen mellan medlemmarna i en arbetsgrupp.  
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forskning som tidigare bedrivits har främst fokuserat kring de organisatoriska resultat som 

kulturellt mångfaldiga ledningsgrupper genererar i (Umans, 2012). Således motiveras studien 

av att undersökningarna av arbetsprocessen i kulturellt mångfaldiga ledningsgrupper är få och 

att empiriska exempel efterfrågas av tidigare forskning (Umans, 2012). 

1.2 Syfte och frågeställning 
Studiens övergripande syfte är att få en djupare förståelse kring arbetsprocessen i kulturellt 

mångfaldiga ledningsgrupper. Mer specifikt avser studien undersöka hur kulturellt 

mångfaldiga ledningsgrupper kan överbrygga de olikheter som mångfald kan generera, vilket 

förväntas bidra till den empiriska forskningen inom området. Den teoretiska utgångspunkten i 

tidigare forskning har anammat en kvantitativ ansats, varpå utrymme finns för en kvalitativ 

studie vilken följaktligen ämnar bidra till den teoretiska forskningen om kulturellt 

mångfaldiga ledningsgrupper. 

  
Baserat på ovanstående rader utgår studien från följande frågeställning: 

● Hur ser ett potentiellt samband ut mellan företagsvärderingar och arbetsprocessen i en 

kulturellt mångfaldig ledningsgrupp? 
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2. Teori  
Teoriavsnittet redogör inledningsvis för studiens huvudsakliga begrepp. Vidare beskrivs 

tidigare forskning, följt av en presentation av de teorier som studiens analys huvudsakligen 

återkopplar till, innan en analysmodell följt av teorikritik avslutningsvis presenteras.  

2.1 Centrala begrepp 

2.1.1 Mångfald och kulturell mångfald  

Mångfald är ett komplext begrepp med många olika definitioner. Vanligen delas begreppet in 

i två dimensioner: primär och sekundär (Widell & Mlekov, 2013). Loden och Rosener (1991) 

beskriver att den primära dimensionen innefattar egenskaper likt etnicitet, kön, ras och ålder, 

olikheter vilka är svåra att förändra. Den sekundära dimensionen beskrivs istället bestå av 

egenskaper som utvecklas och förändras genom åren beroende på de livserfarenheter 

människor erhåller under livets gång, och innefattar bland annat utbildning, religion, inkomst 

och språk (Loden & Rosener, 1991). 

  
Kulturell mångfald har inom forskning kring management och ledning beskrivits på flera sätt 

där begreppet kulturell skildrats i ras, nationalitet eller etnicitet (Stahl et al., 2007). 

Amerikanska studier har främst undersökt kulturell mångfald i termer av ras, medan 

majoriteten av den europeiskt baserade forskningen har undersökt området i termer av 

nationalitet och etnicitet (Umans, 2012). I takt med den stegrande internationella rörligheten 

och med dagens geopolitiska landskap blir etniska och religiösa tillhörigheter mer centrala i 

sättet att kartlägga kulturella skillnader (Stahl et al., 2007; Umans, 2012). Tidigare forskning 

inom ledningsgrupper har dock påvisat att etnicitet och nationalitet fortfarande är starkt 

korrelerat (Umans, 2012), och eftersom nationalitet har visat sig vara ett givande instrument 

till att utforska kulturella skillnader mellan toppchefer och fångat upp personers kulturer på 

ett givande sätt har studiers användning av definitionen på ett trovärdigt sätt kunnat motiveras 

(Stahl et al., 2007; Umans, 2012). Umans (2012) beskriver att nationalitet, som primär 

definition av kultur, fastställs genom medborgarskap i det land där en person tillbringat större 

delen av sin uppväxt. Genom att använda nationalitet som definition av kultur kan en 

svårtydd del av kulturen, enligt Umans (2012), framställas eftersom det representerar såväl 

uppförande och språk som uppenbara och underliggande personliga egenskaper samt 

värderingar. 
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2.1.2 Organisationskultur och företagsvärderingar  

Organisationskultur kan beskrivas som en organisations huvudsakliga föreställningar, vilka 

sällan är uttalade och diskuterade men ändå styr det vardagliga arbetet i organisationer 

(Schein, 1992). För att förtydliga begreppet kan organisationskultur liknas vid rötterna på ett 

träd, där trädet symboliserar hela organisationen. Rötterna är osynliga men samtidigt enormt 

betydelsefulla för trädets överlevnad (Widell & Mlekov, 2013). Kulturen inom en 

organisation handlar inte om beteenden, handlingar och traditioner, utan syftar till normer, 

tankar och värderingar, vilka uppfattas som självklara (Hofstede & Hofstede, 2005; Widell & 

Mlekov, 2013). Således är organisationskulturen ofta djupt rotad och svår att förändra, även 

om det inte är omöjligt (Hofstede & Hofstede, 2005; Thomas, 1991). Då 

organisationskulturen oftast är outtalad kan den, enligt studier kring företagsvärderingar, 

uppfattas som abstrakt och således vara svår att förmedla ut i en hel organisation (Wildfire et 

al., 2015). På senare tid har allt fler företag därför börjat koncentrera sina förmedlade 

organisationskulturer kring värderingar (Wildfire et al., 2015). 

  
Företagsvärderingarna utgör grunden för det moraliska omdömet som vidare leder 

organisationsmedlemmarna till vetskapen om vilka förväntningar som råder i olika situationer 

(Hatch, 2002). Till skillnad från organisationskulturen i sin helhet kan värderingar vara 

enklare att skriva ner och således bli lättare för organisationsmedlemmar att förstå och ta sig 

an (Wildfire et al., 2015). Studier inom organisationskultur har visat att en översättning av 

kultur och värderingar i konkreta situationer och vardagliga sammanhang har varit nyckeln i 

att sprida kulturen till att genomsyra hela organisationen (Wildfire et al., 2015). Inom 

organisationer kan det vidare finnas avsedda och utförda värderingar3 (Kreitner & Kinicki, 

2008). De explicit angivna värderingarna som en organisation föredrar och visar utåt är de 

avsedda. Värderingar som faktiskt uppvisas i de anställdas beteenden, värderingar som alltså 

styr beslut och handlingar, är de utförda. Om en organisations avsedda värderingar inte 

matchar ledningens agerande kan det resultera i att de anställda blir tvivlande och får minskat 

förtroende. Optimalt vore om ett företags avsedda värderingar stämde överens med de utförda 

då det skulle innebära att de inte skiljer sig åt (Kreitner & Kinicki, 2008). 

  

                                                
3 Avsedda och utförda värderingar är fritt översatt från det Kreitner och Kinicki (2008) benämner espoused och 
enacted values.  
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2.1.3 Ledningsgrupp  

Ledningsgruppen4 i ett företag utgörs av de högst rankade befattningshavarna, vilka är 

ansvariga för verksamheten (Business Dictionary, 2015). Ledningsgruppen översätter 

styrelsens valda policy till exempelvis mål och strategier, och fattar avgörande beslut som 

påverkar alla led i organisationen (Business Dictionary, 2015). Ledningen utgör vidare en 

betydande funktion i rollen som förebild för övriga organisationsdelar och som 

medlemmarnas vägledare i arbeten och ageranden (Schein, 1992; Widell & Mlekov, 2013). 

Tidigare forskning inom mångkulturella organisationer har belyst vikten av ledarskapet i 

organisationers mångfaldsarbete (Drucker, 1969; Thomas, 1991). Ledningen har en central 

roll i att genuint sprida inställningar och skapa förutsättningar för mångfaldsarbete eftersom 

dess ledarskap sätter prägel på verksamheten (Widell & Mlekov, 2013). Pitts, Hicklin, Hawes 

& Melton (2007) beskriver vikten av att mångfaldsarbete med fördel skall utgöra en 

kärnuppgift i organisationer. Ledningsgruppen håller i tyglarna, inte minst i kärnfrågor 

(Business Dictionary, 2015), och genom att agera förebild för den övriga organisationen 

(Schein, 1992) ges förutsättningar för att inställningarna till mångfald och mångfaldsarbete 

kan genomsyra organisationen i sin helhet (Wildfire et al., 2015).    

2.2 Tidigare forskning  
I forskning kring mångfald har studier tidigare lyft fram flera betydelsefulla faktorer som kan 

ligga bakom de snabbt ökade mångfaldsengagemangen i organisationer (Broomé, Carlson & 

Ohlson, 2001). Mångfaldsarbete kan ha avsikten att effektivisera verksamheter, men det kan 

även ha drivits fram av etiska skäl och regleringar, eller använts i marknadsförande syfte 

(European Commission, 2005). Det har även blivit ett sätt för företag att finna kunskap om 

och dra nytta av erfarenhet från de olika marknader som internationellt verksamma företag 

verkar på (Livsmedelsföretagen, 2015). Vidare har organisationers tidigare erfarenheter i 

mångfaldsarbete belysts som betydande för det fortsatta arbetet, och organisationer som 

påbörjat ett mångfaldsarbete har tenderat att fortgå med ytterligare satsningar inom området 

(Wildfire et al., 2015). Den bakomliggande orsaken påstås av tidigare forskning vara 

förekommandet av en organisationskultur uppförd och präglad av värderingar, vilken skapar 

en gynnsam miljö för arbetet med mångfald (Pitts et al., 2007). Alltmer forskning har vidare 

blickat mer åt organisationers förutsättningar för, implementering av och processer i 

                                                
4 I tidigare forskning används begreppet Top Management Teams (TMT), vilket översatts till ledningsgrupp.  
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mångfaldsarbeten (Pitts et al., 2007; Stahl et al., 2007; Umans, 2012, 2008; Widell & 

Mlekov, 2013.). 

  

Frågan kring hur företag bör hantera och tillgodogöra sig kulturell mångfald har tidigare varit 

mer aktuell för amerikanska företag på grund av den amerikanska befolkningens rikedom i 

kulturella olikheter (Umans, 2009). På senare år har ämnet dock blivit alltmer aktuellt i 

Europa, inte minst efter Europeiska Unionens framåtskridande och öppnare gränser för 

arbetskraft (Umans, 2009). Än finns dock få studier kring kulturell mångfald inom 

ledningsgrupper i Europa, vilket Umans (2008) menar kan bero på den djupt rotade tron om 

homogena grupper. En grupp av mer homogen karaktär uppfattas ta snabbare beslut samt 

undviker problematiska motsättningar och upplevs därav som enklare (Umans, 2008). 

Heterogena grupper har visat sig vara kreativa medan homogena grupper är effektiva i 

genomförandet av sådant som redan är beslutat (Hambrick, Davison, Snell & Snow, 1998; 

Widell & Mlekov, 2013). Umans (2008) menar följaktligen att homogena grupper fortfarande 

kan anses fördelaktiga av företag och ledningar. 

  

Sambandet mellan organisationers prestationer och mångfald i personalgrupper har i tidigare 

studier gett skilda resultat (Cox, 1993; Umans, 2012; Thomas & Ely, 1996). Tesen om att en 

ökad mångfald ger ett förbättrat prestationsresultat i organisationer benämns inom litteraturen 

”affärscase för mångfald” och grundas kring flera olika argument (Kochan, Bezrukova, Ely, 

Jackson, Joshi, Jehn, Leonard, Levine & Thomas, 2003). Resonemanget kring synergieffekter 

är det mest förekommande och menar på att heterogena grupper genom utbyte av olika 

perspektiv och erfarenhet genererar bättre resultat (Regionalplanekontoret, 2011). Likväl som 

olikheterna enligt studier gynnar innovation och utveckling, påstås de också bidra positivt till 

problemlösning och gruppdynamik (Gong, 2006). Andra resonemang från forskning menar 

att det finns ett negativt samband mellan mångfald och prestationer i organisationer, då 

mångfald medför kommunikationssvårigheter vilket leder till sämre sammanhållning och fler 

konflikter (Mannix & Neale, 2005; West & Schwenk, 1996). Resonemanget kan återkopplas 

till tron på homogena grupper och konsensus, vilken Umans (2008) menar hindrar somliga 

företag från genuina mångfaldsarbeten. Diskussionen har vidare banat väg för ytterligare 

forskning inom problematiken och styrt studier mot undersökning av kopplingen mellan 

organisationskultur och mångfaldsarbete (Umans, 2012).  
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2.3 Lika länders olikheter  
En anledning till det växande intresset för mångfaldsarbeten inom internationellt verksamma 

företag är att det kan skapa bättre förutsättningar för anpassning efter fler marknader 

(Livsmedelsföretagen, 2015). Forskning menar att när företag påbörjar en utvidgning av sin 

verksamhet till internationella marknader tenderar de att inleda med psykiskt närliggande 

länder (O’Grady & Lane, 1996). Anledningen förklaras vara att länder som är psykiskt nära 

har en driftsmiljö som uppfattas vara lättare att förstå. Två länder som till ytan förefaller 

väldigt lika kan enligt O’Grady och Lane (1996) dock inneha stora skillnader. De benämner 

fenomenet som “den psykiska avståndsparadoxen”5, vilken innebär att verksamheter som 

opererar i psykiskt nära länder inte nödvändigtvis är lätta att hantera, eftersom antaganden om 

likheter kan förhindra chefer från att lära sig om viktiga skillnader. I sin studie rörande två 

psykiskt nära länder fann de speciellt skillnader i värderingar och attityder, vilket enligt 

O’Grady och Lane (1996) vidare tyder på viktiga kulturella och affärsmässiga skillnader. 

2.4 Den betingande faktormodellen  
Tidigare studier har genom olika modeller försökt beskriva länken mellan kulturell mångfald 

i ledningsgrupper och arbetsprocessen i grupperna, och vidare hur det påverkar 

organisationens utfall (Stahl et al., 2007; Umans, 2012). Forskningen har vidare följt tre olika 

inriktningar i den demografiska modellen, den mellanliggande modellen och den betingande 

faktormodellen6 (Umans, 2009). De studier som har utgått från de demografiska och 

mellanliggande modellerna vid undersökning av kulturell mångfald i ledningsgrupper, har 

medfört ett blandat resultat till forskningen (Umans, 2012). På senare år har den betingande 

faktormodellen, se Figur 1, utvecklats som ett försök till att kombinera den demografiska 

modellen och den mellanliggande (Umans, 2012).  

 
Figur 1. Den betingande faktormodellen7  

  
 Källa: Umans (2012). 
                                                
5 Översatt från the psychic distance paradox som O’Grady och Lane (1996) beskriver.  
6 Modellerna har översatts från the demographic, the intervening och the moderating model (Umans, 2015).  
7 Fri översättning från Umans (2012).  
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Moderatorn8, se Figur 1 s. 8, utgör en betydande faktor i modellen och fungerar som ett 

verktyg där variabler som organisationskultur sätts i relation till processen i en ledningsgrupp 

(Umans, 2012). Den betingande faktormodellen studerar under vilka omständigheter som 

organisatoriska utfall9 påverkas av kulturell mångfald i ledningsgrupper. Kulturell mångfald 

får här en mer betydande roll än i tidigare modeller, då den anses vara en viktig variabel i 

arbetsgruppforskningen, vilken vidare har stort inflytande på organisatoriska utfall. Tidigare 

forskning har visat att internationella erfarenheter hos individer i en mångfaldig 

ledningsgrupp minskar problematiken som kan uppkomma av gruppens olikheter (Umans, 

2012). Modellen antyder att kulturell mångfald i ledningsgrupper enbart har positiv inverkan 

på organisationers utfall då värdet av den kulturella mångfalden i gruppen blir belyst och 

organisationskultur används som variabel, moderator (Larkey, 1996; Umans 2012). Modellen 

är en vidareutveckling av tron på att delade och gemensamma visioner och värderingar 

skapar gynnsamma fördelar för arbetsprocessen och goda resultat för organisationer (Larkey, 

1996; Umans, 2012). Modellen har, enligt Umans (2008, 2012), tidigare visat sig vara 

överlägsen i att förklara kopplingen mellan kulturell mångfald i ledningsgrupper och 

organisatoriska utfall. Den bygger vidare på att organisationskulturen och gemensamma 

värderingar kan övervinna kulturella skillnader och leda till att olikheter verkar till förmån för 

en grupp och vidare organisationen (Larkey, 1996; Umans, 2012).  

2.5 Larkeys interaktionsmodell  
Enligt Larkey (1996) kan en stark organisationskultur som är uppbyggd på värderingar hjälpa 

kulturellt mångfaldiga arbetsgrupper att överbrygga kulturella skillnader och vidare skapa 

positiva effekter på arbetet, senare organisationens utfall. Genom att studera interaktionen 

och kommunikationen i arbetsprocesser i kulturellt mångfaldiga arbetsgrupper har Larkey 

(1996) byggt en teoretisk modell. Hon har undersökt hur personer i arbetsgrupper uppfattar 

kulturella olikheter bland gruppens medlemmar och menar att en person kan tolka övriga 

individer i gruppen på två olika sätt: genom kategorisering eller specificering. Larkey (1996) 

beskriver att de personer som tolkar genom kategorisering automatiskt delar in människor i 

breda kategorier utefter exempelvis kön och ras. Därefter blir tillkommande information om 

personer filtrerad genom ett rutnät fastställt just för den kategorin, med andra ord påverkar 

fördomar tolkningen av andra människor. Kategorisering kan anses spara energi i tänkandet, 

men blockerar också möjligheten till att uppmärksamma individuella karakteristiska drag hos 
                                                
8 Fri översättning från the moderator (Umans, 2012).  
9 I tidigare forskning definieras organisatoriska utfall som både effektivitet och strategier (Umans, 2012).  
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personer (Larkey, 1996). Specificering tar i kontrast till kategorisering sitt uttryck i att en 

person bitvis tar till sig information om en annan individ (Larkey, 1996) och vidare 

komponerar ihop en egen profil för var person utifrån de individuella, unika uppsättningar av 

egenskaper som observerats (Earley & Gibson, 2002). 

  
Teorin förklarar att den rådande organisationskulturen i kulturellt mångfaldiga arbetsgrupper 

påverkar klimatet10 i en arbetsgrupp (Larkey, 1996). Om medlemmarna delar en kultur 

präglad av värderingar som rättvisa, uppmuntran till att uttrycka sig och en respekt för 

olikheter, tyder det på en befintlig öppenhet mot olikheter. Det banar vidare väg för en 

arbetsprocess i gruppen karaktäriserad av interaktionstyper som förståelse, inkludering, 

konvergens, varierande idéskapande och positiva utvärderingar. Den typen av klimat menar 

Larkey (1996) är viktig för att mångfald skall kunna förkovras. För att erhålla ett gynnsamt 

klimat krävs vidare att värderingarna delas av samtliga gruppmedlemmar (Larkey, 1996). 

 
2.5.1 Interaktionstyper  

Larkeys (1996) olika interaktionstyper beskriver kommunikationsmönster i kulturellt 

mångfaldiga arbetsgrupper och visar på huruvida en öppen och respektfull inställning finns 

till mångfaldens olikheter. Om gemensamma uppfattningar kring det rådande klimatet i en 

arbetsgrupp finns, är det en indikation på att medlemmarna delar värderingar i en gemensam 

organisationskultur. Är klimatet karaktäriserat av en genuint positiv inställning till 

mångfaldens olikheter finns vidare förutsättningar för att överbrygga kulturella skillnader och 

skapa positiva effekter på arbetet (Larkey, 1996). Figur 2 s. 11, visar en sammanfattning av 

Larkeys (1996) teori med interaktionstyperna, vilka vidare kortfattat redogörs i kommande 

delavsnitt. 
  
 

 

 

 

 

 

 

                                                
10 Klimatet i en arbetsgrupp kan beskrivas som förhållningssättet och kommunikationen mellan medlemmarna i 
gruppen (Larkey, 1996).  
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Figur 2. Larkeys interaktionsmodell11 

 
  Källa: Larkey (1996). 

  

2.5.1.1 Inkludering/Exkludering  

På en arbetsplats kan olika kommunikationsmönster grundas utefter demografiska olikheter 

bland medarbetarna, vilket kan resultera i att somliga känner sig inkluderade medan andra 

känner sig exkluderade i en grupp. Kommunikativa beteenden kan exempelvis upptäckas vid 

konversationer i arbetsgrupper, där en person väljer att starta eller avsluta en konversation 

beroende på vilka som närvarar i samtalet, vilket kan leda till att en annan person känner sig 

antingen inkluderad eller utestängd. Exkludering bygger på en uppfattning om kulturella 

skillnader och ytterst skillnader i status. I en organisation där specificering är dominerande 

uppfattas individer utifrån sina egna, individuella karaktärsdrag och inte efter kulturella 

egenskaper, med andra ord görs inga kategoriska distinktioner. Vidare blir en arbetsgrupps 

arbetsinteraktioner mer jämnt fördelade när individerna i gruppen behandlas som jämlikar, då 

gruppen lär sig att uppskatta den mångfacetterade sammansättningen. Kort sagt förknippas 

specificering med ett inkluderande kommunikationsmönster och kategoriserande med ett 

utestängande beteende. 

 

                                                
11 Fri översättning från Larkey (1996).  
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2.5.1.2 Positiv/Negativ Utvärdering  

Teorin om social identitet (SIT) beskriver hur individer definierar sin grupptillhörighet 

genom att jämföra sig själv med andra i en mångfaldig grupp (Larkey, 1996). Uppfattas 

skillnader, på grund av mångfald, i gruppen som någonting bra anses utvärderingen vara 

positiv. Är fallet istället det motsatta anses utvärderingen vara negativ. Negativa 

utvärderingar resulterar i negativa konsekvenser och beteenden som uppenbara uttalanden om 

negativa stereotyper och trakasserier (Guirdham, 2011). Sammantaget kopplar Larkey (1996) 

ihop positiva utvärderingar med specificering och negativa med kategorisering. 

  

2.5.1.3 Konvergens/Divergens  

Begreppen konvergens och divergens används vanligen i sammanhang rörande 

kommunikationsmönster i sociala sammanhang. Kort sammanfattat beskrivs konvergens som 

när en person justerar sin kommunikationsstil för att matcha en annan persons stil, vilket 

vidare länkas samman med specificering. Divergens handlar istället om att skillnader i en 

annan individs kommunikationsmönster uppmärksammas men att personer vidare inte väljer 

att anpassa sig efter skillnaderna, vilket kopplas samman med kategorisering. 

                                                                             

2.5.1.4 Varierad/Dämpad Idéutformning  

En individs tillhörighet till tolkningssätten kategorisering eller specificering har inflytande på 

idéutformningen i en mångfaldig arbetsgrupp. Specificering associeras med varierad 

idéutformning, vilket innebär att en variation i åsikter och idéer stimulerar kommunikationen 

och framtagningen av lösningar i arbetsgruppen. När en majoritet av gruppen tillhör 

kategoriseringsfacket uppfattas annorlunda och varierande idéer som något negativt, vilket 

resulterar i att olika synvinklar dämpas. Vidare påverkar den sortens klimat minoriteter i en 

grupp, vilka kan känna sig obekväma att framföra och driva sina idéer, även om de har en 

stark tro på att idéerna är bra. Kategorisering förknippas på så sätt med en sorts dämpning i 

idéutformningen, eftersom nya idéer inte får chansen att växa fram på samma sätt som i en 

arbetsgrupp där majoriteten av individerna tolkar enligt specificering. 

 

2.5.1.5 Förståelse/Missförstånd  

Typen av tolkning en individ innehar påverkar personens förståelse i en kulturell mångfaldig 

arbetsgrupp. Specificering kopplas samman med förståelse, och kategorisering med 

missförstånd. Det finns mer forskning kring vilka faktorer som har inverkan på missförstånd 
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mellan människor, än kring förståelse. Missförstånd i en grupp kan härledas från människors 

olika kommunikationsmönster, vilka vanligen grundar sig i deras olika kulturella bakgrunder. 

  

De individer som har en kategoriseringssyn i en arbetsgrupp tolkar kommunikationen med 

andra enligt kulturellt bundna förväntningar. Två personers kulturella definitioner av en bra 

ledare kan exempelvis vara olika, vilket kan leda till feltolkningar av beteenden bland de 

individer som innehar ledarroller. Feltolkningarna kan vidare resultera i kommunikativa 

missförstånd, vilka i sin tur kan intensifieras på grund av feltolkningar i språkliga ledtrådar, 

att människor innehar olika värderingar och på grund av skillnader i hur språk används. 

2.6 Analysmodell  
Ovan beskrivna teorier utgör grunden i studiens analys. Studien har utgått från den 

betingande faktormodellen (Umans, 2012) där företagsvärderingar använts som moderator. 

Larkeys (1996) interaktionstyper har sedan nyttjats för att konkretisera och utkristallisera 

moderatorn, företagsvärderingarna, se Figur 3.  

  
Figur 3. Den betingande faktormodellen (Umans, 2012) med företagsvärderingar som 

moderator, konkretiserad genom Larkeys (1996) interaktionstyper.  
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2.7 Teorikritik  
Umans (2012) belyser att studien som lyfter fram den demografiska modellen, den 

mellanliggande modellen och den betingande faktormodellen möjligen inte tar hänsyn till alla 

variabler som kan påverka modellerna, vilka är flertalet. Hans studie av dem är även av det 

kvantitativa slaget, vilket gör att väsentliga aspekter som enbart kan utvinnas genom en 

kvalitativ metod uteblir. Följaktligen finns utrymme för en kvalitativ studie av området. 

Vidare har Larkeys (1996) interaktionstyper en nackdel i att de inte tar hänsyn till de effekter 

som olika gruppstorlekar kan medföra och inte heller den påverkan som olika demografiska 

sammansättningar kan ha. Larkey (1996) medger även att teorin inte tar i beaktan de 

influenser som kan komma från utsidan av organisationen, även om hon menar på att 

sammanhangen som arbetsgrupperna verkar i är av vikt. 
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3. Metod  
I följande avsnitt beskrivs studiens metodologi, upplägg och genomförande. Avsnittet 

innehåller vidare motiveringar och kritik till samtliga metodval. 

3.1 Val av ansats och forskningsmetod 

Tidigare forskning inom mångfald i ledningsgrupper har utgått från kvantitativa metoder och 

en efterfrågan av kvalitativa studier har vuxit fram med förhoppning om att utvinna en 

djupare förståelse för de arbetsprocesser som genomförs i ledningsgrupper (Umans, 2008, 

2012). Således har studien valts att utföras genom en kvalitativ utformning. Enligt Umans 

(2012) har en kvalitativ studie potential att utveckla mer bakomliggande orsaker till 

organisationers utfall, vilka kan vara svåra att mäta kvantitativt vid forskning inom valt ämne. 

I en kvalitativ studie ges vidare möjlighet till en förklaring av begrepp som exempelvis 

kulturell mångfald, vars betydelse och mening kan tänkas uppfattas på olika sätt av 

respondenterna, vilket möjligen inte skulle uppmärksammas i en kvantitativ studie (Umans, 

2012). 

  
Vidare har studien använt en semi-strukturerad intervjuform, vilken ansågs lämplig då 

flertalet nyckelfrågor önskades besvaras genom en intervjuguide med breda frågor och en 

öppenhet för diskussion (Saunders, Lewis & Thornhill, 2012), se Bilaga 1. Frågorna 

kompletterades med ett flertal liknande följdfrågor, vilka anpassades beroende på de svar som 

erhölls. Metoden ansågs lämplig då syftet med studien var att finna förståelse i kontexten av 

händelser och att förstå relationen mellan två variabler i en organisation - organisationskultur 

och kulturell mångfald. Således användes kombinationen av en utforskande och en 

förklarande12 metod (Saunders et al., 2012), och det utvunna resultatet kan med tanke på vald 

metod inte anses generaliserbart. Som ovan beskrivs har djupintervjuer utgjort studiens 

primärdata, vilken vidare har kompletterats med sekundärdata i form av interna dokument 

utgivna av det valda studieobjektet.  

                                                
12 Begreppen exploratory och explandatory har översatts till utforskande och förklarande.  
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3.2 Genomförande av intervjuer  
Intervjuerna genomfördes via personliga möten13 eller telefon beroende på respondenternas 

möjlighet till medverkan. Enligt Saunders et al. (2012) kan respondenters reaktioner och 

gester med fördel uppmärksammas vid personliga intervjuer. Samtidigt beskrivs hur 

intervjuaren bör undvika gester, kommentarer och tonlägen då det ökar risken för att 

uppfattas som partisk (Saunders et al., 2012), vilket har tagits i beaktan under genomförandet. 

Vidare har personliga intervjuer fördelen att en generös uppsättning av data kan insamlas, 

analyseras, och vidare ge en ökad förståelse kring respondenters svar (Saunders et al., 2012). 

Genomförandet av telefonintervjuer möjliggjorde samtal med representanter från 

ledningsgruppen som vid utförandet av studien befann sig på annan ort, och således annars 

inte hade kunnat medverka. Intervjuerna över telefon gav fördelar i lättillgängliga svar med 

möjlighet till direkta följdfrågor.  

  
De personliga intervjuerna genomfördes på företagets kontor i syfte att låta respondenten 

befinna sig i en bekant och trygg miljö med ökad chans för ett friare och mer avslappnat 

samtal (Saunders et al., 2012). Intervjuguiden mailades ut i förhand till samtliga respondenter 

för att ge en möjlighet till förberedelse och mer eftertänksamma svar, och därmed kunna 

generera en djupare insyn. De förberedda följdfrågorna till varje fråga valdes att inte delges 

innan med anledning av att minska risken för styrning och påverkan på övriga svar. Vid 

samtliga intervjuer fanns ett konsekvent tillvägagångsätt där samma person intervjuade 

respondenterna, medan den andra observerade, förde anteckningar och kunde komplettera 

med extrafrågor när det ansågs befogat. Eventuella olikheter i exempelvis 

kommunikationsstilar som vidare skulle kunna influera respondenternas svar minskades 

således under utförandet av intervjuerna och stärkte vidare reliabiliteten. För att öka 

validiteten ställdes emellanåt kontrollfrågor under intervjun i försäkrande syfte om att 

respondentens svar uppfattats korrekt. Observatören var vidare uppmärksam på att eventuella 

extrafrågor var av relevant karaktär och kopplade till studien. 

  
Samtliga intervjuer spelades in, med tillåtelse från respondenterna. Vidare transkriberades 

intervjuerna, vilket möjliggjorde en bättre analys av materialet då en korrekt återgivning var 

möjlig och exakt citering kunde användas (Saunders et al., 2012). 

  

                                                
13 Med personliga möten/intervjuer avses det Saunders et al. (2012) benämner Face-to-face interviews.  
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3.3 Val av respondenter och företag  
Valet av studieobjekt tillföll Selecta Group, då företaget bedriver sin verksamhet i flertalet 

länder och således har ledningsgrupper som inkluderar medlemmar med olika nationaliteter. 

Access gick vidare att tillgå till ledningsgruppen benämnd “Region Norr”. Gruppen 

inkluderar representanter från Sverige, Danmark, Norge och Finland som vidare även 

representerar Estland, Lettland, och Litauen. Trots den geografiska närheten och delvis 

gemensamma historiken anses det finnas kulturella skillnader mellan nordiska länder som 

exempelvis Sverige och Danmark (Palludan, 2012), inte minst rörande arbetsplatser 

(Sydsvenskan, 2008). Studier har visat att psykiskt närliggande länder som tillsynes kan 

uppfattas väldigt lika, egentligen innehar skillnader såväl kulturellt som affärsmässigt 

(O’Grady & Lane, 1996). Vidare ansågs belägg finnas för ett utförande av studien med 

Selecta som studieobjekt. 
 

Den valda ledningsgruppen genomgick under utförandet av studien ett medlemsombyte där 

den finske och den norska landschefen precis lämnat sina positioner i ledningsgruppen och 

efterträdarnas tillträde var under hantering. Situationen resulterade i att access till 

representanter från ledningsgruppen blev svår att tillgå och utöver den svenska 

ledningsmedlemmen som valts ut lyckades enbart tillgång till den danske representanten 

erhållas. Därför utökades antalet respondenter med svensk nationalitet för att erhålla mer 

material i syfte att vidga empirin och ge möjlighet till en bredare insyn i ledningsgruppen. Då 

inte aspekter från gruppens samtliga nationaliteter kunde fångas upp resulterade situationen i 

att studien fick ett nytt utgångsläge där resultatet främst är frambringat ur svenskarnas 

perspektiv.  
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Sammanlagt förvärvades fem intervjuer med representanter från ledningsgruppen, fyra med 

svensk nationalitet och en med dansk, se Tabell 1. Inför intervjuerna planerades möten på en 

timme vardera in med samtliga respondenter med anledning av att ha möjlighet till djupare 

intervjuer där tillfälle till följdfrågor fanns. 

 

Tabell 1. Förteckning över respondenter.  
 
Respondent 

 
Position på Selecta 

 
Intervjutyp 

 
Intervjulängd 

 
Datum 

 
Catherine Sahlgren 

 
VD Nordic 

 
Personlig intervju 

 
 00:47:57 

 
15-04-27 

 
Kim Bach 

 
VD Danmark 

 
Telefonintervju 
 

 
 00:42:33 

 
15-04-28 

 
Thomas Doyon 

 
 

Sälj- och marknadschef 
 
Telefonintervju 

 
 00:49:14 

 
15-04-29 

 
Helene Wibom 

 
Finanschef  

 
Telefonintervju 

 
 00:42:19 

 
15-05-07 

 
Jakob Jarl 

 
 

VD-assistent 
 
Personlig intervju 

 
 00:53:09 

 
15-04-27 

 

3.4 Operationalisering 
Studien utgår från den betingande faktormodellen (Umans, 2012) där företagsvärderingar 

använts som moderator. Larkeys (1996) interaktionstyper har sedan nyttjas för att 

konkretisera och utkristallisera moderatorn, företagsvärderingarna, se Figur 3 s. 13. Då 

studien bygger på redan befintlig forskning och teoretiskt framtagna modeller utförs den 

enligt en deduktiv ansats (Saunders et al., 2012). Med utgångspunkt i Larkeys (1996) 

interaktionstyper har en intervjuguide, se Bilaga 1, utformats där intervjufrågorna formulerats 

för att även fånga upp aspekter kopplade till den betingande faktormodellen (Umans, 2012). 

Svaren från intervjufrågorna har fungerat som empiriskt underlag för att besvara studiens 

frågeställning, och vikt har lagts vid den teoretiska kopplingen till intervjufrågorna. Genom 

att utforma intervjuguiden efter Larkeys (1996) olika interaktionstyper, har förutsättningar 

skapats för att utvinna relevant empiriskt underlag till studien. Intervjuguiden är vidare 

uppbyggd efter Umans (2012) operationaliserande frågor i tidigare forskning vilket stärker 

studiens validitet och reliabilitet. Efter indelning i olika ämneskategorier har de formulerade 

frågorna uttryckts i relativ bred karaktär, se Bilaga 2, för att inte styra respondenterna, utan ge 
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utrymme för öppnare svar vilka senare har kunnat följas upp med förberedda följdfrågor om 

svaret inte ansetts tillräckligt specifikt. I såväl uppförandet av intervjuguider som i 

genomförandet av intervjuerna har en medvetenhet funnits kring möjligheten att 

respondenterna inte delger all information de innehar, således har utförandet formats på ett 

sätt där det inte varit helt uppenbart vad som efterfrågats.   

  
Med anledning av att tidigare forskning påvisar definitionens fördelar har nationalitet 

antagits som operationell definition av kulturell mångfald, där nationalitet avser tillhörighet 

till nation (Umans, 2012). Tillämpningen av definitionen anses vara analytisk foglig då det är 

ett väl beprövat och trovärdigt mätinstrument för forskning kring kultur (Umans, 2012), och 

således stärker studiens reliabilitet (Saunders et al., 2012).  

3.5 Metodkritik 
Under studiens utförande har det funnits en medvetenhet kring problematiken av att alla 

gruppmedlemmars åsikter inte kunnat undersökas, och att urvalet inte är representativt för 

hela gruppen då antalet svenska respondenter har varit fler än de från övriga nationer. 

Situationen har tagits i beaktan och i såväl diskussioner som i slutsatser har en medvetenhet 

riktats åt att materialet och således även resultatet främst är framställt ur svenskarnas 

perspektiv. Även om den utvidgade materialinhämtningen inte kompenserar bortfallet av 

aspekter från gruppens samtliga nationaliteter, var det en ansträngning till att reducera 

kritiken och ett försök till ökad insyn i studieobjektet.  

 

Icke anonyma, semi-strukturerade intervjuer medför risken att respondenter väljer att 

undanhålla information, om det finns en uppfattning av att svaren senare kan missgynna 

respondenten i fråga (Saunders et al., 2012). Saunders et al. (2012) menar att semi-

strukturerade intervjuer även medför en risk att intervjuaren påverkar respondenten genom 

uttryck, tonfall och gester, vilket dock har tagits i beaktan vid utförandet av intervjuerna. 

  
Då det är av betydelse att samtliga respondenter uppfattar intervjufrågorna lika (Saunders et 

al., 2012) har en vaksamhet funnits kring de brister som kan uppkomma av att samtliga 

respondenter inte intervjuas på respektive modersmål. Den danske respondenten blev 

erbjuden en intervju antingen på engelska eller svenska, och valde det sistnämnda. Fördelen 

blev att intervjuguiderna således inte innehöll översättningar där ordens betydelse annars 

hade riskerat att skilja sig åt mellan språken (Saunders et al., 2012). Samtidigt kan 
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tolkningarna av ord eller uttryck fortfarande vara varierande, speciellt då intervjuspråket inte 

är respondentens modersmål (Saunders et al., 2012). 

  

Telefonintervjuer kan kritiseras för att medföra begränsningar i att skapa förtroende och 

utforska respondenters reaktioner (Saunders et al., 2012), dock ansågs fördelarna i att genom 

telefonintervjuer få lättillgängliga svar med möjlighet till följdfrågor väga tyngre. 

Inspelningen av intervjuerna medförde risken att respondenternas svar hämmades, således 

minskades möjligen tillförlitligheten (Saunders et al., 2012). Då intervjuerna var flertalet 

samt av djupare och längre karaktär kan valet att transkribera dem även kritiseras eftersom 

det blir tidskrävande. Samtidigt som transkribering fördelaktigt genererar i ökad transparens 

och mer detaljerad data vilken vidare kan analyseras, riskerar den även att bli alltför 

omfattande och således svår att överblicka. Vidare kritik kan riktas mot inhämtad 

sekundärdata eftersom den delades ut av en av respondenterna, som således styrde över 

vilken information som distribuerades. Valet av en kvalitativ studie med intervjuer som 

tillvägagångssätt kan vidare kritiseras eftersom att resultatet således inte kan anses 

generaliserbart. 
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4. Presentation av insamlad data  
Följande avsnitt ger inledningsvis en allmän beskrivning av det valda studieobjektet. 

Därefter följer en presentation av inhämtat material i en avsnittsordning strukturerad utefter 

de ämneskategorier som intervjuguiden redogör för, och som materialinhämtningen vidare 

har utgått från, se Bilaga 1. 

4.1 Selecta  
I samband med intervjun av Jakob Jarl, VD-assistent på Selecta, överlämnades ett internt 

dokument vanligen avsett för Selectas anställda. Dokumentet beskriver Selecta som ett 

vendingföretag14 vilket säljer livsmedel i varuautomater. Vidare beskrivs att företaget har 

varit verksamt sedan 50-talet, att det idag är marknadsledande i Sverige och är aktivt i flera 

delar av Europa. Selecta tillhör Selecta Group vars huvudkontor ligger i Zug, Schweiz. 

Vidare beskrivs hur organisationen är uppdelad i olika regioner över Europa. Sverige tillhör 

Selecta Nordic där länderna Danmark, Finland, Norge, Estland, Lettland och Litauen även 

ingår15. I Selecta Nordic består ledningsgruppen av en verkställande direktör (VD), fem 

funktionschefer, en VD assistent samt tre landschefer för Norge, Danmark och Finland som 

inkluderar Baltikum, se Figur 4.  

 
Figur 4. Ledningsgruppen Nordic, Selecta Group  

 
 

 

                                                
14 Vending översätts av Selecta till automatservering, en obemannad servicebutik.  
15 Estland, Lettland och Litauen benämns vidare som Baltikum.  
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Selectas värderingar och grundläggande åsikter sammanfattas, enligt det utgivna dokumentet, 

i förkortningen LEK – Lagarbete, Engagemang och Kvalitet. Hjälpsamhet, det vill säga att 

kunskap, idéer, tips och energi delas mellan kollegor, ska enligt Selecta främja lagarbete och 

leda till ett inspirerande och problemlösande arbetsklimat. Vidare definierar företaget 

engagemang som att ”se lösningar istället för problem”, att vara nyfiken, intresserad och 

ibland gå utanför ramarna för att lösa problem. Kvalitet benämns i dokumentet som något 

Selectas arbetare bör undersöka efter varje utförd arbetsuppgift genom att byta roll med 

kunden och fundera över om servicen var tillfredsställande. Vidare vill Selecta genom 

akronymen LEK påminna sina anställda om betydelsen av att ha roligt på arbetet. 

4.2 Presentation av intervjuer  
Följande avsnitt presenterar inhämtad primärdata i form av djupintervjuer i en ordningsföljd 

vilken är utformad efter intervjuguidens ämneskategorier, se Bilaga 1. Respondenterna är 

representanter från ledningsgruppen och består av ledningsgruppens VD Catherine Sahlgren, 

landschefen för Danmark Kim Bach, funktionschefen för sälj och marknad Thomas Doyon, 

funktionschefen för finans Helene Wibom och slutligen VD-assistenten Jakob Jarl. Samtliga 

respondenter, bortsett från Kim Bach, är svenskar och har svenska språket som modersmål. 

Bach är född i Danmark och har därmed danska som modersmål. 

4.2.1 Allmänt  

Det språk som används i ledningsgruppen Selecta Nordic är svenska eftersom samtliga 

medlemmar av gruppen förstår och kan använda språket. Vid tidigare konstellationer i 

ledningsgruppen har engelska använts vilket dock VD Sahlgren upplevde som sämre då 

diskussionerna var onyanserade eftersom inte alla var bekväma i att använda engelska. 

Medan de svenska medlemmarna av gruppen inte upplever några problem med att svenska 

används idag, finner den danska landschefen Bach inga fördelar för sin del med det. Han 

menar att svenskarna har fördel och att han har mindre möjligheter till att argumentera, även 

om han senare uttrycker att alla i gruppen har möjlighet att delta i samma utsträckning.  

4.2.2 Bakgrund  

Ledningsgruppens medlemmar har enbart arbetat tillsammans i Nordic sedan januari 2015, då 

Wibom tillkom i gruppen. Därtill har även ett medlemsombyte pågått under april och maj 

månad 2015 efter att två tidigare landschefer avgått från sina positioner. Samtliga 
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respondenter finner det fördelaktigt med en sammansättning av personer från olika länder. 

Ökad effektivitet, erfarenhet från olika marknader och system, och olika perspektiv från varje 

land är exempel som nämns som fördelar. Wibom uttrycker då hon talar om gruppens 

sammansättning att “... det inte är en fördel om den är homogen, utan en fördel om man kan 

få in många olika intryck och olika erfarenheter i en ledningsgrupp.”  

  
Ledningsgruppen utgörs till stor del av den svenska ledningen vilket uppfattas som naturligt 

av samtliga respondenter eftersom den svenska marknaden är den klart största. Följaktligen 

ingår funktionscheferna i Sverige även i ledningsgruppen Nordic och är ansvariga för sina 

funktionsområden i respektive land. Eftersom de sitter på samma kontor träffas de svenska 

representanterna i ledningsgruppen oftare än övriga medlemmar i Nordic, vilket upplevs av 

alla respondenter, förutom VD Sahlgren, som fördelaktigt för de svenska representanterna. 

Den danske landschefen Bach menar att Finland, Norge och Danmark inte är lika inkluderade 

då de svenska representanterna arbetar mer ihop. Funktionschefen Doyon kommenterade att 

de svenska representanternas ärenden prioriteras högre, vilket han menar dels beror på att 

Sverige är ett större land med större omsättning och dels beror på att de sitter nära varandra. 

VD-assistenten Jarl menar att de svenska funktionscheferna exempelvis har möjligheten att 

diskutera projekt i fikarummet vilket leder till att när hela den nordiska ledningsgruppen 

senare ses är somliga agendapunkter mer självklara för somliga än för andra. Eftersom de 

nordiska landscheferna inte är på plats i Sverige vet de följaktligen inte allt som diskuteras. 

Bach bekräftar att det märks på mötena när ämnen redan har diskuterats och att han då inte 

alltid hänger med. Han menar dock att det är naturligt och att han själv förmodligen skulle 

agerat på ett liknande sätt om rollerna varit omvända. 

  
Respondenterna upplever att det generellt sett finns kulturella olikheter mellan personer från 

de nordiska länderna. Den svenska kulturen beskrivs överlag som långsam där konsensus är 

av vikt vid beslutsfattande. Wibom kommenterar att det är viktigt att “...komma till 

samförstånd”. Av såväl de svenska respondenterna som den danske landschefen Bach 

upplevs den danska kulturen ha ett aggressivt uttryck och beskrivs av flertalet, liksom finsk 

kultur, som mer hierarkisk än den svenska. Vidare anser majoriteten att de kulturella 

karaktärsdragen avspeglas i ledningsgruppens medlemmar. Doyon nämner exempelvis att han 

upplever Bach som rakare, tuffare och mer konfliktbenägen än övriga medlemmar. Samtliga 

respondenter uttrycker att det finns en utbredd förståelse för kulturskillnader i gruppen. 
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Wibom menar dock att olikheterna kan tas tillvara på mer än i dagsläget, men belyser att det 

finns en väldigt god vilja till att göra så. 

4.2.3 Organisationskultur och företagsvärderingar  

Arbetsklimatet uppfattas av samtliga respondenter som bra, öppet, vänligt och respektfullt. 

VD Sahlgren lyfter fram att HR-ansvarige Anneli Gardelius drivit ett arbete kring hur de 

olika medlemmarna fungerar som personer vilket, enligt Sahlgren, banat väg för ett öppnare 

klimat. Organisationskulturen beskrivs olika av respondenterna: “hierarkisk”, “långsam och 

styrd av svensk kultur” och “mjuk och snäll”. Selectas uttalade värderingar känner få till och 

enbart VD-assistenten Jarl uttryckte dem explicit samtidigt som han räckte över ett tryckt 

exemplar av ett internt dokument från Selecta där värderingar såväl som visioner och 

strategier finns med.  Samtliga respondenter upplever att alla medlemmar i Nordic har 

liknande värderingar även om de inte har diskuterats, och finner det vidare betydande att 

gruppen har gemensamma grundläggande värderingar. Uttryck som “tillit” och “respekt” till 

varandra betonades vid flertalet tillfällen och kopplingar drogs till arbetsklimatet i gruppen. 

Vidare uttrycks en gemensam inställning till Selectas utveckling. Bach och Doyon menar att 

olikheter inte blir en nackdel eller skapar problem om de grundläggande värderingarna delas. 

Doyon uttrycker att olikheter “...till och med kan vara uppfriskande”. 

4.2.4 Kommunikation  

Samtliga respondenter nämner att det finns skillnader i gruppmedlemmarnas 

kommunikationsstilar. VD-assistent Jarl nämner exempelvis i hur verbala, raka, tydliga och 

långsamma de olika medlemmarna är i sin kommunikation. Vidare belyser alla respondenter 

att det sker en anpassning till varandras stilar, exempelvis genom förtydligande 

kommunikation. Enligt funktionschefen Wibom leder anpassningen till att medlemmarna tar 

lärdom av varandra. VD Sahlgren menar att personerna i Nordic är vana vid arbete i 

ledningsgrupper och under intervjuerna framkommer även att flertalet respondenter tidigare 

har arbetat i internationella konstellationer.  

4.2.5 Idévariation  

Ledningsgruppens möten har en fast agenda där tiden är begränsad. Idéskapandet sker därför 

inte vanligen under ledningsgruppens möten, även om den danske landschefen Bach upplever 

att gruppen innehar en “...kultur som är öppen för att bolla idéer under mötena”. VD Sahlgren 

och landschefen Bach upplever att det finns en variation i åsikter och idéer i ledningsgruppen. 
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Sahlgren berättar om den organisationsförändring som genomfördes för tre till fyra år sedan, 

vilken innebar att samtliga landschefer blev en del av den nordiska ledningsgruppen, tidigare 

hade endast svenskar medverkat. Enligt henne genererade förändringen i en ökad variation av 

tankar och åsikter. Bach nämner att variationen beror på gruppmedlemmarnas olika 

bakgrunder och discipliner, vilket leder till att olika perspektiv diskuteras. Funktionschefen 

Doyon tycker dock att det “...inte är så superhögt i tak” i ledningsgruppen varpå idéerna blir 

färre, samtidigt som han upplever att agendapunkterna bara ska avrapporteras på mötena. 

  
Kreativiteten i idéskapandet kan, enligt Sahlgren, hämmas om allt ska passa alla eftersom 

medlemmarna är olika. Samtidigt menar hon att den främjas av gruppmedlemmarnas olika 

perspektiv. Klimatet i gruppen upplevs av samtliga som respektfullt där en variation av idéer 

och åsikter tillåts. Jarl beskriver att de middagar som gruppen haft främjar idéer då tankar 

ofta utväxlas under dem. Samtliga respondenter menar att mer tid avsatt för diskussioner 

utanför mötesagendan skulle främja kreativiteten i idéskapandet. Doyon menar att han inte 

alltid framför sina idéer med anledning av företagets sparsamhet i kostnadsdrivande projekt. 

Åtstramningen av resurser menar han hämmar idéskapandet och uttrycker att ”...man nästan 

dragit sig för att vara kreativ och hitta nya sätt i lanseringen”.  

4.2.6 Problematik  

Det finns ingen upplevd problematik skapad av skillnader i åsikter, idéer eller kultur i 

ledningsgruppen. VD Sahlgren nämner dock att det kan finnas åsikter kring att “...vissa 

länder…” exempelvis inte levererar i tid. Hon beskriver dock att konflikter snarare uppstår 

mellan funktioner när det är knappt om resurser och hon tror att “... det är större konflikter 

mellan att vara stor och liten…” och syftar till de olika omfattningarna och resurserna som 

finns i de olika länderna och funktionerna som är representerade i ledningsgruppen. Även 

funktionscheferna Wibom och Doyon menar att resurser kan ligga bakom konflikter och 

problematik. De är båda samstämmiga i uppfattningen om att konflikter sällan uppstår, men 

att de som uppstått har berott på resurser och diskussioner kring olika projekt. Bach menar att 

det respektfulla arbetsklimatet minskar konflikter. Han beskriver dock att missförstånd kan 

uppstå eftersom språket som används i gruppen inte är hans modersmål. Även Jarl menar att 

kommunikationen kan leda till missförstånd och nämner bland annat skillnader i språk som 

en orsak. Sahlgren tror att det kan finnas situationer där hon och övriga svenska 

representanter har en uppfattning om en sak, som sedan inte stämmer överens med hur det 

uppfattas av övriga länder. Vidare menar hon att de vanligaste orsakerna till missförstånd är 
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att mycket kommunikation sker skriftligt istället för verbalt, dock poängterar hon att 

missförstånd likväl sker mellan länder som mellan avdelningar och funktioner. 

4.2.7 Inställning till och tankar om gruppen  

Samtliga respondenter trivs i arbetet med personer från olika länder och har även tidigare 

arbetat i internationella gruppkonstellationer. Den danske landschefen Bach som har arbetat i 

grupper med kulturell mångfald tidigare ser bara fördelar med det, och under sin tid på 

Selecta har han inte uppfattat negativa inställningar till olikheter. Funktionschefen Doyon 

upplever att det finns fler personliga än kulturella skillnader i gruppen och menar att det beror 

på en internationell företagskultur, vilken han även upplevt på andra stora företag. Vidare 

uttrycker han sin uppfattning om att ledningsgruppen överlag är homogen. 

  
Den främsta nyckeln till bra samarbete tror VD Sahlgren är att det finns en atmosfär där 

“...du lyfter på luren när något inte fungerar”. Samarbetet i ledningsgruppen upplevs som bra 

av samtliga respondenter. Den danske landschefen Bach, VD-assistent Jarl och 

funktionschefen Wibom betonar att alla tillåts delta i samma utsträckning under mötena. 

Bach kommenterar även att alla tillför olika synpunkter, vilket han upplever som positivt och 

Wibom uttrycker vidare att “... det är just det som är spännande: att vi är olika.”  
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5. Analys och diskussion  
I följande avsnitt analyseras och diskuteras empirimaterialet med valda teorier i en 

avsnittsordning strukturerad utefter de ämneskategorier som empiriavsnittet ovan följt. 

Analysen och diskussionen har utgått från studiens analysmodell, se Figur 5. 

 

Figur 5, Den betingande faktormodellen (Umans, 2012) med företagsvärderingar som 

moderator, konkretiserad genom Larkeys (1996) interaktionstyper.  

 

 
5.1 Allmänt  
Språket som talas i ledningsgruppen är svenska, vilket kan anses vara missgynnsamt för 

gruppmedlemmar som inte har svenska som modersmål. Den danske landschefen Bach 

upplever att han inte har samma möjlighet till att argumentera på grund av språket vilket 

skulle kunna tyda på en viss exkludering i gruppen. Samtidigt beskriver alla respondenter att 

gruppen i sin helhet har en god gemenskap och Bach beskrivs av övriga medlemmar som en 

person som tar för sig mycket, vilket inte tyder på att han på grund av språket blir exkluderad. 

Därtill betonar Bach att alla har möjlighet att delta i samma utsträckning i ledningsgruppen, 

vilket vidare snarare tyder på det Larkey (1996) kallar en inkluderande hållning. Ett 



 

 28 

kategoriserande tolkningssätt, där personer tolkar andra genom ett filter skapat av en 

förbestämd uppdelning i breda kategorier (Larkey, 1996), kan därmed inte uttydas i 

ledningsgruppen.   

  
Vidare kan en koppling göras till den språkförändring, från engelska till svenska, som VD 

Sahlgren berättar om. Syftet var att underlätta för gruppen att uttrycka sig och främja 

diskussionerna, vilket möjligen även kan ha minskat missförstånd. Således kan ett 

inkluderande tankesätt anses ha legat bakom förändringen, vilket i enlighet med Larkeys 

interaktionsteori (1996) anses vara mer likt specificering än kategorisering. Hade engelska 

använts i ledningsgruppen skulle respondenterna ha mer lika förutsättningar till att 

argumentera, samtidigt togs engelska ur bruk i gruppen då det hämmade diskussionerna och 

därmed arbetsprocessen. Då engelska tidigare användes som språk hade samtliga medlemmar 

en nackdel i att de inte kunde tala sitt modersmål, med svenska som språk hämmas färre och 

därmed påverkas arbetsprocessen i mindre grad.  

5.2 Bakgrund  
I ledningsgruppen finns uppfattningar om att olikheter kan tas till vara på i högre utsträckning 

än de gör idag. En anpassning till varandra tas senare under intervjuerna upp som exempel på 

hur tillvaratagandet av olikheterna kan främjas. Då ledningsgruppens aktuella 

sammansättning är relativt ny är det möjligt att gruppen ännu inte lyckats anpassa sig till 

varandra fullt ut, vilket kan hämma tillvaratagandet av olikheterna. Dock uttalas en upplevd 

utbredd vilja av att ta till vara på varandras perspektiv, vilket enligt Larkey (1996) tyder på 

ett tolkningssätt enligt specificering genom hela gruppen. Argumentet stärks vidare av att en 

genomgående förståelse för kulturella olikheter uttrycks i gruppen. Då respondenternas svar 

tyder på en förståelse för såväl de olika marknadsstorlekarna som för kulturella olikheter kan 

förutsättningar för ett gynnsamt arbete i gruppen, i enlighet med Larkey (1996), påstås finnas. 

  
Den missgynnande känsla som den danske landschefen Bach upplever av att svenskarna 

ibland tycks ha diskuterat saker utanför ledningsgruppen kan ge indikationer på exkludering. 

Bach menar dock att han själv hade agerat likt svenskarna om rollerna vore ombytta och att 

agerandet är naturligt, vilket tyder på en förståelse. Känslan kan således snarare vara ett 

resultat av att somliga ses mer ofta, än skapad av en oförståelse för andras kulturellt 
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betingade kommunikationsmönster. Således kan inte ett tolkningssätt enligt kategorisering 

uttydas (Larkey, 1996).   

5.3 Organisationskultur och företagsvärderingar  
Respondenterna har en gemensam uppfattning om klimatet i gruppen och använder rentav 

samma ord i sina beskrivningar, vilket stärker tillförlitligheten till bilden av det. Den öppen- 

och respektfullhet som karaktäriserar klimatet skapar utrymme för en variation av idéer och 

tyder i enlighet med Larkey (1996) på tolkningar enligt specificering. Det ger förutsättningar 

för ett bra arbete i gruppen där olikheter kan nyttjas istället för att bli problematiska (Larkey, 

1996). 

  
Det klimatarbete som utförts via HR-ansvarige Gardelius upplevs ha lett till ett öppnare 

klimat och kan möjligen ha bidragit till det rådande klimatet i gruppen. Ansträngningen i att 

utföra ett klimatarbete kan antyda en förståelse för klimatets betydelse. Enligt Larkey (1996) 

avspeglar klimatet organisationskulturen, vilket kan bekräftas av de svar som beskriver 

organisationskulturen som mjuk och snäll, då det går i linje med uppfattningen om klimatet. 

Samtidigt beskrivs organisationskulturen väldigt olika av respondenterna vilket antyder att 

begreppet inte definieras på samma sätt. Det går vidare i linje med tidigare forskning om att 

begreppet i sig är svårdefinierat och att organisationskulturen således kan vara 

svårimplementerad (Wildfire et al., 2015). 

  
Selecta har försökt förmedla sin kultur genom nedskrivna värderingar i ett dokument (avsett 

för de anställda och som utgavs av VD-assistent Jarl vid intervjutillfället) vilka en klar 

majoritet av ledningsgruppen dock inte känner till. Ändå belyser respondenterna betydelsen 

av att gruppmedlemmarna har gemensamma grundläggande värderingar, vilket antyder att 

värderingarna som delas är av stor vikt men inte nödvändigtvis behöver vara kopplade till 

Selecta. Klimatet i gruppen ger bilden av att en gemensam uppfattad kultur finns, dock är det 

svårt att avgöra i vilken utsträckning den är kopplad till Selecta. Företagets nedskrivna 

värderingar och dess organisationskultur bedöms således inte nödvändigtvis vara nyckeln till 

en gemensam kultur i en arbetsgrupp. I ledningsgruppens fall är det svårt att utläsa huruvida 

det klimat och den kultur som upplevs är skapad av gruppen i sig eller av Selecta, eftersom 

majoriteten av respondenterna inte känner till de nedskrivna företagsvärderingarna. För att 
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kunna konstatera en koppling till Selectas företagsvärderingar hade en undersökning av 

övriga delar i företaget krävts. 

  

En koppling kan göras till avsedda och utförda värderingar. I ledningsgruppens fall kan inte 

de avsedda (Selectas nedskrivna) värderingarna påstås stämma helt överens med de utförda 

(de uppvisade) värderingarna, vilket enligt teorin annars är det optimala (Kreitner & Kinicki, 

2008). Ledningsgruppens medlemmar är inte medvetna om de avsedda värderingarna, vilket 

dock inte upplevs påverka arbetsprocessen eftersom gruppmedlemmarna fortfarande delar 

och agerar utefter gemensamma grundläggande värderingar. 
  
I det tryckta dokumentet avsett för Selectas anställda beskrivs hur hjälpsamhet ska leda till ett 

klimat inom företaget där bland annat idéer och energi delas mellan kollegor. Den typen av 

klimat kan tydas i ledningsgruppen och således kan kopplingen mellan ledningsgruppens 

kultur och Selectas organisationskultur inte förkastas. Den gemensamma synen på Selectas 

utveckling som finns tyder på ett gemensamt engagemang i ledningsgruppen, vilket ger 

bilden av en sammanhållning som vidare har en tydlig koppling till företaget. Den danske 

landschefen Bach och funktionschefen Doyon uttrycker att ömsesidiga grundläggande 

värderingar gör att olikheter inte blir negativt eller problematiskt, vilket är i linje med Larkey 

(1996) och Umans (2012) teorier.  

5.4 Kommunikation  
Hela ledningsgruppen ger intrycket av en medvetenhet kring medlemmarnas olika 

kommunikationsstilar. Då alla samtidigt är överens om att en anpassning till varandras 

kommunikationsstilar sker kan det kopplas till konvergens och därmed ett tolkningssätt enligt 

specificering (Larkey, 1996). VD Sahlgren upplever dock inte direkt de olika 

kommunikationsstilarna, vilket möjligen kan vara ett resultat av den anpassning som redan 

skett. Enligt Sahlgren är alla medlemmarna vana vid arbete i ledningsgrupper och flera har 

arbetat i internationella konstellationer tidigare. Med det sagt kan tidigare erfarenheter ha 

bidragit till en anpassning av varandras kommunikationsstilar såväl som den rådande kulturen 

i gruppen, vilket bygger vidare på det ovan nämnda resonemanget kring att gruppkulturen 

möjligen inte nödvändigtvis behöver bygga på organisationskulturen i Selecta. 

  
De tidigare erfarenheter som flertalet medlemmar innehar från arbete i ledningsgrupper och 

internationella konstellationer antyder en vana till anpassning och även en villighet till 



 

 31 

anpassning, då medlemmarna valt att åter ingå i en grupp där en anpassning efter olikheter 

sannolikt kommer behövas. Vidare åsyns en acceptans och anpassning i gruppen efter 

respektive lands marknadsstorlekar. Danske landschefen Bach anpassar sig exempelvis till att 

den svenska marknaden är större och finner det naturligt att den därför tar mer plats i 

ledningsgruppen. Det stärker ytterligare argumentet om att det finns konvergens i gruppen 

och ett tolkningssätt enligt specificering (Larkey, 1996). Den anpassning som sker kan vidare 

ge antydan av att missförstånd möjligen minskas eftersom kommunikationen justeras efter 

övriga medlemmar genom exempelvis förtydliganden. Det indikerar vidare att flera 

interaktionstyper kan flätas in i varandra (Larkey, 1996). 

5.5 Idévariation  
Enligt Larkey (1996) associeras en varierad idéutformning med specificering, vilket kan 

anses stämma överens med ledningsgruppen Nordic då majoriteten upplever en variation i 

åsikter och idéer och att variationerna tillåts. Det öppna, vänliga och respektfulla klimatet 

tycks skapa utrymme för olika tankar och idéer, enligt respondenternas svar. Vidare kan 

förändringen av sammansättningen till att inkludera fler nationaliteter i ledningsgruppen tyda 

på en vilja att förvärva en variation av idéer, vilket stärker argumentet av en tolkning enligt 

specificering (Larkey, 1996). 

  
Respondenterna framför kommentarer om att det finns en åtstramning av resurser och brist av 

tid för diskussioner, vilka anses hämma idéskapandet. Larkey (1996) beskriver att negativa 

uppfattningar av en variation i idéer beror på att majoriteten i gruppen tolkar enligt 

kategorisering, vilket dock inte kan tydas i ledningsgruppen Nordic. Anledningen till att alla 

idéer inte drivs fram fullt ut tycks snarare bero på brist i tid och resurser, än på ett klimat som 

inte välkomnar idévariation. Under gruppens middagar då ingen fast agenda råder uppfattas 

ett utbyte av idéer, vilket tyder på ett öppet klimat som vidare stärks av Bachs kommentar om 

att gruppen innehar en öppen kultur där idéer bollas. Således anses gruppen inneha ett 

tolkningssätt enligt specificering (Larkey, 1996).  

5.6 Problematik  
Skillnader i åsikter, kultur och andra olikheter upplevs inte ligga bakom vanliga problem i 

gruppen, även om VD Sahlgren uttrycker att åsikter kan finnas kring att “vissa länder” inte 

levererar i tid. Det faktum att hon väljer att använda ordet länder istället för exempelvis 
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funktioner kan ge en antydan om att det finns olika syn på vilka länder, och därmed möjligen 

kulturer, som inte levererar i tid. Dock behöver inte en medvetenhet kring olikheter mellan 

länder indikera på ett tolkningssätt enligt kategorisering, eftersom det inte behöver betyda att 

tolkning sker genom ett kategoriserande filter (Larkey, 1996). I övrigt anses bakomliggande 

faktorer till problematik i gruppen snarare handla om resurser och projekt mellan funktioner, 

än om kulturella olikheter. Respondenterna nämner även språk och för mycket skriftlig 

kommunikation som bidragande faktorer till komplikationer, vilket inte heller kan kopplas 

direkt till kulturella olikheter. Eftersom uppfattningen precis som tidigare klimatuppfattning 

är samfälld bland gruppens medlemmar kan en gemensam inställning uttydas, vilken vidare 

kan uppfattas bidra till att överbrygga kulturella olikheter (Larkey, 1996; Umans, 2012). 

  
Missförstånd upplevs inte heller bero på kommunikation som grundar sig i kulturella 

bakgrunder. VD Sahlgren påstår dock att missförstånd kan ske mellan personer från olika 

länder beroende på hur saker uppfattas olika. Samtidigt belyser hon att konflikter uppstår 

mellan såväl landsgränser som mellan funktioner, vilket tyder på att hon inte upplever de 

olikheter som bygger på kulturella olikheter som mer problemframkallande än andra 

individuella olikheter. Uppfattningen upplevs finnas i hela gruppen och ger ytterligare 

indikation på att en gemensam öppen inställning till olikheter i gruppen finns, som vidare kan 

tolkas verka till fördel för kulturella olikheter (Larkey, 1996). 

  
Möjligen dämpas de uppfattade kulturella olikheterna mellan länderna som representeras i 

ledningsgruppen av att länderna till ytan förefaller väldigt lika. Det kan vidare betyda att 

eventuell problematik som skapas av kulturella olikheter upplevs vara uppbyggd av andra 

orsaker, eftersom antaganden om likheter kan påverka inlärningen om viktiga kulturella 

skillnader (O’Grady & Lane, 1996).  

5.7 Inställning till och tankar om gruppen  
Samtliga respondenter har en uttalad positiv inställning till att arbeta i en mångkulturell 

arbetsgrupp, samt till de olikheter som medföljer. Utifrån Larkey (1996) ger det 

förutsättningar till att överbrygga kulturella skillnader i en kulturellt mångfaldig grupp, vilket 

ledningsgruppen Nordic kan anses vara ett exempel på. Gruppen upplevs, trots dess 

mångfald, som homogen av en respondent, vilket kan kopplas samman med att de kulturella 

olikheterna har dämpats och ersatts av gemensamma värderingar. Vidare kan det, i enlighet 
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med Larkey (1996), ha skapat positiva effekter på arbetet eftersom samtliga respondenter 

upplever samarbetet i gruppen som bra.  

  

Med tanke på att flera av medlemmarna i ledningsgruppen tidigare har arbetat i liknande 

internationella konstellationer kan det tänkas ha bidragit till att skapa gruppens rådande 

kultur, vilken således möjligen inte är betingad av den övriga organisationens kultur. Det 

stärker ytterligare resonemanget om att kulturen inte nödvändigtvis behöver vara direkt 

kopplad till Selecta som företag. Möjligen kan kulturen ha formats på ledningsnivå genom 

medlemmarnas ömsesidiga grundläggande värderingar vilka kan ha genererats ur tidigare 

erfarenheter. Larkey (1996) menar att gruppmedlemmarnas gemensamma uppfattningar 

rörande klimatet i gruppen tyder på att de delar värderingarna i organisationskulturen. Det 

kan anses överensstämma med ledningsgruppen Nordic där en tydlighet i det gemensamt 

uppfattade klimatet finns. Kulturen i gruppen upplevs skapa förutsättningar för att de 

olikheter som finns kan tillvaratas och nyttjas, istället för att skapa komplikationer (Larkey, 

1996). 
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6. Slutsats  
I följande avsnitt sammanfattas studiens resultat, följt av en beskrivning av dess 

avgränsningar samt förslag på vidare forskning.   

 

Studien ämnade undersöka hur kulturellt mångfaldiga ledningsgrupper kan överbrygga de 

olikheter som mångfald kan generera och utgick från frågeställningen: Hur ser ett potentiellt 

samband ut mellan företagsvärderingar och arbetsprocessen i en kulturellt mångfaldig 

ledningsgrupp?  
 
Studien visar att gemensamma nämnare i form av grundläggande värderingar är betydande 

för ledningsgruppens arbete och genererar ett klimat och en kultur som ger fördelaktiga 

effekter. Kulturens betydelse utkristalliseras då samtliga respondenter uppfattar en öppenhet 

och en positiv attityd inför olikheter, vilket vidare banar väg för idévariation och ett 

berikande bagage av erfarenheter (Larkey, 1996). De förenade uppfattningarna kring det 

rådande klimatet styrker vidare att medlemmarna delar värderingar i en ömsesidig kultur. 

  
Ledningsgruppen Selecta Nordic kan delvis anses stämma överens med teorin kring den 

betingande faktormodellen (Umans, 2012). Företagsvärderingarna som tänktes fungera likt en 

moderator har under studiens framfart istället visat sig bestå av gruppens gemensamma 

grundläggande värderingar, eftersom gruppmedlemmarna inte varit medvetna om de 

nedskrivna företagsvärderingarna. De gemensamma grundläggande värderingarna har skapat 

en kultur i gruppen som har visat sig ha ett samband med arbetsprocessen, vilken har 

karaktäriserats av interaktionstyperna förståelse, inkludering, konvergens, varierad 

idéskapande och positiva utvärderingar. I enlighet med Larkey (1996) tyder det på ett 

genomgående tolkningssätt i gruppen enligt specificering, vilket anses ha skapat positiva 

effekter på arbetet och förutsättningar för att den kulturella mångfalden i ledningsgruppen 

skall kunna tillvaratas. 

 

De tydligt gemensamma uppfattningarna kring värderingarna och klimatet i ledningsgruppen 

tyder på en stark kultur i gruppen (Larkey, 1996). Wibom delar samma uppfattning som 

övriga medlemmar trots sin relativt korta tid i gruppen, vilket påvisar kulturens styrka. Det 

ger indikation på att de nya representanterna som tillträder under våren 2015 sannolikt även 

kommer anamma kulturen, vilken vidare kommer bestå. 
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Det bör poängteras att materialet som analyserats återspeglar respondenternas svar, vilka 

främst visar uppfattningen ur ett svenskt perspektiv. Det danska perspektiv som den danske 

landschefen Bach bidrar med anses dock ha bekräftat den uppfattning som svenskarna har 

givit kring ledningsgruppen, därav anses studien inte underminerad. Studien antyder att en 

homogenitet i form av delade värderingar och en förenad kultur skapar förutsättningar för att 

mångfaldens medförda olikheter skall kunna användas på ett fördelaktigt sätt i en 

ledningsgrupp.  

 

Slutsatsen är att ledningsgruppens rådande kultur har bidragit till en homogenitet som 

överbrygger kulturella olikheter, vilka således kan tillvaratas istället för att bringa problem. I 

likhet med Larkey (1996) och Umans (2012) upplevs ett samband mellan en ömsesidig kultur 

och arbetsprocessen i kulturellt mångfaldiga ledningsgrupper. Sambandet mellan 

företagsvärderingar (organisationskulturen) och arbetsprocessen kan dock inte uttydas, vilket 

skiljer fallet med Selecta Nordic från tidigare forskning. Således uppfattas möjligheten att en 

kultur inte behöver vara kopplad till ett företag, utan enbart till ledningsgruppen och att 

betydelsen ligger i genuint delade värderingar. 
  

6.1 Avgränsningar och förslag på vidare forskning  
Studien är av mindre omfattning och utförd enligt en kvalitativ ansats, vilket medför ett 

resultat som inte är generaliserbart. Dock kan studien fortfarande utgöra en del i en större 

helhet. Vidare koncentreras studien till arbetsprocessen och utreder således inte det faktiska 

organisatoriska utfallet. Arbetsprocessen skapar förutsättningar för att positiva 

organisatoriska utfall skall erhållas (Umans, 2012), dock kan studien inte konstatera det även 

om förutsättningar uttrycks finnas. 

  
Då en avgränsning har gjorts till ledningsgruppen har kulturen i övriga delar av Selecta inte 

undersökts. Vidare forskning inom området kan med fördel inkludera flera nivåer i en 

organisation för att uttyda en eventuell koppling mellan organisationens kultur samt uttalade 

värderingar och arbetet i en kulturellt mångfaldig ledningsgrupp. Framtida studier kan även 

jämföra flera ledningsgrupper på internationell nivå, med fördel inom samma yrkesbransch, 

för att vidare utreda om det möjligen kan finnas internationella ledningsgruppskulturer 

kopplade till yrkeserfarenheter. 
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Bilaga 1 – Intervjuguide  
 

Allmänt 

         ●  Var är du född? 

         ●  Vad har du för nationalitet? 

         ●  Vilket är ditt modersmål? 

         ●  Kan du identifiera medlemmarna i ledningsgruppen Nordic? 

         ●  Vilket språk används i ledningsgruppen? 

  

Bakgrund 

         ●  Hur ser samarbetet ut i ledningsgruppen? (arbetsprocesser, beslutsfattande) 

         ●  Hur ofta träffas ni i ledningsgruppen? 

●  Hur länge har ni i ledningsgruppen (som uppsättningen av personer ser ut 
idag) arbetat  tillsammans? 

●  Vad är det främsta syftet till att ni har personer från olika länder i 
ledningsgruppen Nordic? 

●  Hur uppfattar du rent allmänt de kulturella olikheterna mellan svenskar, 
danskar, norrmän, finlänningar? 

         ●  Anser du dig själv ha några fördomar?   

  

Organisationskultur och företagsvärderingar 

●  Kan du beskriva arbetsklimatet i ledningsgruppen? (stämningen, jargongen 
mellan kollegorna) 

         ●  Hur skulle du vilja beskriva er organisationskultur? 

         ●  Vad har Selecta för företagsvärderingar? 

         ●  Upplever du att ni i ledningsgruppen delar samma värderingar? 
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Kommunikation 

            ● Hur ser era möten ut när ni träffas? (mötenas struktur, olika roller i gruppen) 

            ● Upplever du att det finns olika kommunikationsstilar i ledningsgruppen? 

  

Kreativitet 

         ●  Hur ser det ut när nya idéer skapas? 

         ●  Upplever du att det finns en variation i åsikter och idéer i ledningsgruppen? 

         ●  Hur kan kreativiteten i idéskapandet hämmas eller främjas? 

         ●  Känner du att du alltid pushar dina idéer till 100 %?   

  

Problematik 

         ●  Hur kan en variation i åsikter och idéer i ledningsgruppen bli problematisk? 

         ●  Kan du beskriva en situation där det uppstått en konflikt mellan en eller 
 flera personer i  gruppen? 

●  Vänligen beskriv en situation där det har uppstått missförstånd mellan er i 
 ledningsgruppen? 

  

Inställning till och tankar kring gruppen 

●  Hur trivs du med att arbeta i en grupp med kulturell mångfald? Beskriv 
tack. 

●  Vilka tror du är de främsta nycklarna till bra samarbete i en ledningsgrupp 
med kulturell  mångfald? 

         ●  Vad har du gemensamt med dina kollegor i ledningsgruppen? 
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Bilaga 2 – Operationalisering  
  
Ämneskategori Huvudreferens Exempel på fråga  Motivering  

Allmänt  Larkey (1996), 
interaktionstyp: 
Exkluderande 
/Inkluderande  

- Kan du identifiera 
medlemmarna i 
ledningsgruppen 
Nordic?   

Intervjuns inledande frågor 
avsåg skapa en 
avslappnande ingång med 
enklare frågor som dock 
även kunde bidra med en 
förberedande bild av 
respondentens 
tolkningssätt.  

Bakgrund  Larkey (1996), 
interaktionstyp: 
Exkluderande  
/Inkluderande  

- Vad är det främsta 
syftet till att 
ledningsgruppen 
Nordic innefattar 
personer från olika 
länder?  

Frågorna syftade till att 
fånga upp den 
grundläggande bilden av 
gruppen samt 
respondentens 
tolkningssätt av den.  

Organisationskultur &  
Företagsvärderingar 

Umans (2012), den 
Betingade 
faktormodellen  
& Larkey (1996) 

- Kan du beskriva 
arbetsklimatet i 
ledningsgruppen 
Nordic?  

Syftet med 
frågeställningarna var att 
vidare jämföra svaren för 
att utröna huruvida 
gemensamt uppfattade 
värderingar existerade.  

Kommunikation  Larkey (1996), 
interaktionstyper:  
Konvergens/Divergens  
& Idévariation 
/Dämpande 

- Upplever du att 
det finns olika 
kommunikationsstil
ar bland 
medlemmarna i 
ledningsgruppen 
Nordic?  

Kategorins frågor ämnade 
ge svar som kunde 
beskriva 
kommunikationsmönstret 
och anpassningen i 
gruppen.  

Idévariation  Larkey (1996),  
interaktionstyp:  
Idévariation  
/Dämpande 

- Upplever du att 
det finns en 
variation i åsikter 
och idéer i 
ledningsgruppen?  

Här önskades svar som 
kunde ge en bild av 
huruvida olikheter tas 
tillvara på erhållas.  

Problematik  
 

Umans (2012), den 
Betingade 
faktormodellen  
& Larkey (1996)   

- Kan du beskriva 
en situation där det 
uppstått 
missförstånd 
mellan medlemmar 
av 
ledningsgruppen?  

Frågorna syftade till att 
utforska vilka faktorer som 
anses ligga bakom 
komplikationer i gruppen.  

Inställningar till  
och tankar om 
gruppen  

Larkeys (1996) 
tolkningssätt:  
Specifikation  
/Kategorisering  

- Vad har du 
gemensamt med 
övriga personer i 
ledningsgruppen?  
 

Frågeställningarna ämnade 
finna upplevda 
gemensamma nämnare hos 
respondenterna, som sedan 
kunde jämföras.  

 


