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Utgångspunkten för denna studie är att mångfald i arbetslivet är ett komplext område 
som är i ständig utveckling. Syftet med studien är att belysa en kommuns interna 
mångfaldsarbete utifrån ett ledningsperspektiv. Detta undersöks utifrån kommunens 
styrdokument, användningen av dessa och respondenternas uppfattning kring 
mångfaldsområdet. Empiri har inhämtats genom fem semistrukturerade intervjuer och 
analyserats med inspiration från hermeneutiken. Resultatet påvisar att styrdokumenten, 
dess implementering samt uppfattningen kring mångfaldsarbetet och mångfaldsområdet 
är oförenade. Det råder en enhetlighet kring vilka styrdokument som är kopplade till 
mångfald och hur dessa ska användas. Den faktiska användningen av dessa är dock 
sparsam och det råder bristande överensstämmande kring vad mångfaldsarbete och 
mångfaldsområdet innebär. Baserat på detta diskuteras utmaningarna kring 
mångfaldsarbetet i kommunen utifrån bristen av kontextualisering och utifrån 
mångfaldsarbetet som en förändringsprocess. Avslutningsvis redogörs en slutsats utifrån 
studien och förslag på vidare forskning inom ämnet. 
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Abstract 
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Diversity management in a municipality  

A qualitative study from a management perspective 

Pages: 44  

 

The approach for this study is that diversity in working life is a complex area which is 
constantly evolving. The purpose of the study is to investigate a municipality's inhouse 
diversity work from a management perspective. This is examined by viewing the 
municipality's governing documents, the use of these and the respondents' perception of 
diversity. Empirical data has been gathered through five semi-structured interviews and 
analyzed with inspiration from hermeneutics. The result shows that the governing 
documents, its implementation and the perception of diversity and diversity work are 
disconnected. There is uniformity around which governance documents that are linked to 
diversity and how these should be used. However, the actual use of these documents is 
sparse and there is insufficient consistency about diversity work and the respondent’s 
perception of diversity. Based on this, the challenges of diversity work in the 
municipality are discussed based on the lack of contextualization and by viewing 
diversity work as a change process. Finally, a conclusion for the study is presented and 
proposals for further research on the subject is offered. 
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Inledning 

Intresset för mångfald i ett vidare perspektiv har växt fram ur vår beundran av människan 

och livsfilosofin att vi är mer lika än olika. Vi anser att det vi ser endast är en del av den 

mänskliga varelsens hela sammansättning där alla består av tankar, känslor, intellekt, 

erfarenheter och personligheter. När blicken vänds mot världspolitiken, samhället och 

arbetsplatser blir mångfaldsfrågan komplex och flerdimensionell. Där handlar det inte 

endast om att förespråka variation i olikhets- och likhetstermer, utan även om att 

medvetandegöra och motverka de maktordningar och strukturer som hämmar och 

diskriminerar individer beroende på identitet och grupptillhörigheter. Globaliseringen i 

världen leder till att länder och organisationer blir mer heterogeniserade, vilket ställer 

högre krav på utveckling av synliggörandet och motarbetandet av hindrande strukturer 

(Widell & Mlekov, 2013). I ett samhälle, där många oroar sig över bland annat ökade 

ekonomiska klyftor i samhället och segregation (Mellin, 2017), har organisationer och 

verksamheter en viktig roll. Lindelöw (2008) påpekar vikten av organisationers och 

verksamheters arbete mot diskriminering eftersom att det bland annat minskar risken för 

att grupper av människor blir uteslutna från arbetslivet som leder till att de, istället för en 

kostnad för samhället, blir en värdefull resurs. 

 

Utöver ett samhällsansvar menar De los Reyes (2000) att globalisering och 

effektivitetskrav är faktorer som gör att mångfaldsstrategier blir viktiga för 

organisationer och verksamheter som strävar efter att konkurrera om kunder och 

marknader. Studier har visat att framtidens mest konkurrenskraftiga företag kommer att 

vara verksamheter som besitter välfungerande mångfaldsarbete, eftersom att dessa 

kommer ha förmågan att tillvarata och hantera olika människors kunskaper (Byeong 

Yong, 2006). Widell och Mlekov (2013) menar att mångfaldsfrågan ur 

organisationsperspektiv ofta handlar om affärsstrategier där utgångspunkten är att kunna 

leda och tillvarata resurser hos alla individer. De framhåller även att möjligheten att 

generera utveckling inom mångfaldsarbete kräver stöttning från politiker, fackföreningar 

och lagstiftning. Om inte det offentliga samhället stödjer bland annat multikulturalism, så 

blir det tungrott och svårt att applicera det ute i verksamheterna (Wrench, 2002). Nya 

hållbarhetslagen (Hållbarhetslagen, 2016) och den uppdaterade diskrimineringslagen 

(Diskrimineringsombudsmannen, 2017) ökar kraven på organisationer att aktivt arbeta 
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med en mångfaldsmedveten personalhantering. Hur organisationers mångfaldsarbete 

utvärderas kan ske i form av granskning av organisationen i jämförelse med dess 

styrdokument kring mångfald, för att se hur väl organisationen eller verksamheten lever 

upp till sina värderingar och mål (Fägerlind, 2012). Det finns ingen gemensam definition 

av begreppet mångfald på global nivå (Kreitz, 2008) utan mångfald definieras och 

uppfattas olika beroende på vilket syfte och drivkrafter som är bakomliggande (Fägerlind 

& Ekelöf, 2001). Därför har även dessa styrdokument med koppling till mångfald inte 

bara utvärderingssyfte, utan har ofta avgörande roll i vilken riktning och vilket fokus det 

praktiska arbetet inom området har. 

 

Med detta som utgångspunkt har vi följaktligen valt att undersöka styrdokument med 

koppling till mångfald och hur dessa implementeras i en kommun. Studien utgår från en 

organisatorisk nivå där undersökningen av styrdokumenten och dess användning ses som 

en viktig faktor i verksamhetens system, processer och strukturer. Till följd av detta 

fokus har intervjuer skett på styrnivå vilket således generar ett ledarperspektiv. Intresse är 

att, utöver styrdokumenten och tillämpningen av dessa, även fånga respondenternas 

uppfattningar kring mångfaldsarbetet. Bakgrunden i studien behandlar bland annat 

mångfaldsbegreppet och dess komplexitet. Styrdokumenten ses i denna studie som ett 

samlingsbegrepp som inbegriper; verksamhetsregler, policys och andra dokument som 

ämnar ha en styrande funktion i verksamheten. 

 

Vår förhoppning är att denna studie kan bidra till ökad kunskap kring det arbete som 

ämnar lyfta upp och ifrågasätta problematiska verksamhetsprocesser och strukturer. Vi 

anser att genom att utveckla strategier som är anpassade för fler individer möjliggörs 

vägen till mer mänskliga, och på så sätt, hållbara organisationer. 
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Bakgrund 

Nedan kommer läsaren bli introducerad till de centrala begrepp och forskning som 

möjliggör ökad förståelse för studiens konceptualisering av fenomenet mångfald i 

arbetslivet. Diskrimineringslagen, hållbarhetslagen och dessas påverkan på svenskt 

arbetsliv redogörs även för. Förutsättningarna för Sveriges kommuner kring 

mångfaldsarbete, samt den kommun som deltagit i studien, beskrivs. Avslutningsvis 

framförs studiens teoretiska utgångspunkter.  

Mångfaldsbegreppet i forskning och i arbetslivet 

Under sent 1990-tal myntades begreppet mångfald på arbetsplatser i Sverige, vilket 

betyder att det är ett tämligen nytt begrepp (Widell och Mlekov, 2013). Som tidigare 

nämnt finns det ingen gemensam definition av mänsklig mångfald (Kreitz, 2008). 

Forskare kan välja att göra en egen definition, och ett exempel på detta är Widell och 

Mlekov (2013) som beskrivit att mänsklig mångfald kan delas in i föränderliga olikheter 

och svårföränderliga olikheter. De menar att föränderliga olikheter är språk, religion, 

utseende, utbildning inkomst med mera, medan svårföränderliga olikheter beskrivs som 

bland annat kön, funktionsvariation, ålder och sexuell läggning. Ett exempel på en 

bredare begreppsförklaring är en som används av Mannix och Neale (2005):” While a 

large number of definitions of diversity exist, we will define diversity as variation based 

on any attribute people use to tell themselves that another person is different” (s. 33). 

 

Forskare har, till följd av detta svårdefinierbara område, diskuterat för- och nackdelar 

med ett brett respektive snävt begrepp (Ivancevich & Gilbert, 2000). Resonemanget har 

många gånger cirkulerat kring huruvida ett snävare begrepp kan tydliggöra fenomenet 

och skapa effektivare handlingsplaner i arbetslivet, organisationer och verksamheter eller 

om ett snävare begrepp begränsar förståelsen för mångfald, vilket leder till ofullständig 

utveckling inom området. Många forskare har föredragit användningen av en bredare 

definition, eftersom att det möjliggör inkludering av fler grupper (Mannix & Neal, 2005). 

Däremot förespråkas även att viktiga preciseringar behövs göras för att begreppet inte 

ska bli otydligt (Mor Barak, 2015). Kreitz (2008) beskriver att resultatet av en vid 

begreppsförklaring av mångfald kan riskera att kraft och förståelse förloras i innebörden. 

Mor Barak (2015) framhäver detta genom att påtala vikten av att göra tydliga 

distinktioner inom mångfald mellan skillnader som gör en individ unik, och skillnader 
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som gör att en individ behandlas annorlunda på grund av identitet och grupptillhörighet. 

Forskning som problematiserat mångfaldsbegreppet och dess användning i arbetslivet har 

även kritiserat hur diskursen inom mångfald betecknar identitet i kategorier, vilket 

förstärker och reproducerar synen på identitet som existerande inom dikotomi-ramar och 

som statisk (Bendl, Fleischmann, & Walenta, 2008). Utvecklingen kring 

mångfaldsbegreppet har riktats mot förståelse för hur grupper som innefattas av 

exempelvis diskrimineringsgrunderna inte endast är homogena utan kan vara 

intersektionella. Intersektionalitet belyser hur identiteter och dessas kopplingar till 

maktordningar inte är statiska och uppdelade, utan kan samordna med varandra och 

inrymma flera grupper samtidigt (De los Reyes & Kamali, 2005; Bagilhole, 2009). 

 

Eftersom att definitionen av mångfald är under ständig konstruktion blir dess mening och 

innebörd i olika sammanhang intressant att undersöka. I EU är mångfaldsfrågan direkt 

kopplad till diskriminering och diskrimineringsgrunderna (Bagilhole, 2009) och i svenskt 

arbetsliv är det vanligt att mångfaldsarbetet handlar om att inte diskriminera på 

arbetsplatsen (Fägerlind, 2012). Diskriminering på arbetsplatsen är tillexempel när 

kompetenta medarbetare väljs bort på grund av osaklig grund, vilket kan ske vid 

rekrytering eller utveckling inom organisationer (Fägerlind, 2012). De los Reyes (2000) 

förklarar att mångfaldsbegreppet kan, i svenskt arbetsliv, verka avpolitiserande eftersom 

att förståelsen för att segregationen och exkluderandet av minoritetsgrupper blir en 

organisatorisk fråga istället för ett medvetandegörande av maktordningar. En del av 

problematiken kring konsekvenserna av detta är att strukturer som bevarar dessa 

maktordningar inte ifrågasätts. De los Reyes påpekar att pågående segregation och 

uteslutande av vissa grupper eller individer på arbetsmarknaden kräver att organisationer 

utvärderar sina processer och mekanismer som formar och bygger hierarkier i 

organisationen. Konceptualiseringen av mångfald blir i vissa avseenden bemött som 

naturliga variationer istället för sociala strukturer, vilket hindrar faktisk utveckling av 

processer i organisationen och förändring av exkluderande handlingssätt (ibid.). 

 

Sammanfattningsvis har forskning behandlat mångfaldsbegreppet och dess användning i 

arbetslivet där det problematiserats och är under utveckling. Genom ett synsätt på 

mångfald som inte är statisk och neutral utan som en social konstruktion i förändring, kan 

fokus riktas mot hur mångfaldsfenomenet skapas och reproduceras (Heres & Benschop, 

2010). Detta är en grundläggande aspekt eftersom att det riktar uppmärksamhet mot 
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medvetandegörandet av sociala strukturer i arbetslivet och hur dessa formar värderingar, 

normer och beteenden (De los Reyes, 2000). Större delen av den generella 

mångfaldsforskningen som har gjorts är från USA (Fägerlind & Ekelöf, 2001), vilket gör 

att en studie som denna kan tillföra ny och vidare kunskap inom svenska förhållanden. 

Styrdokument och ledningens påverkan inom 

mångfald i arbetslivet 

Fägerlind och Ekelöf (2001) beskriver att insatser på individ- och organisationsnivå krävs 

för att en verksamhet ska utveckla ett mångfaldsorienterat arbetssätt. Individnivå 

innefattar attitydförändringar och kunskap, och organisationsnivå innefattar analys och 

utveckling av system, processer och struktur. Fortsättningsvis, menar Fägerlind och 

Ekelöf, att de övergripande förutsättningarna är policy, institutionella förhållanden och 

lagar som främjar mångfald i arbetslivet. Nilsson, Wallo, Rönnqvist och Davidson (2011) 

menar att styrdokument är en del av en verksamhets institutionalisering, vilket syftar till 

att tillförsäkra att rutiner i handlingssätt sker. Detta skulle således kunna hänvisas till den 

organisatoriska nivån. Vidare menar de att styrdokument kan beskrivas som 

materialiserad kunskap som lagras i verksamhetens ledningsprinciper, så att 

tillgängligheten till denna kunskap inte är beroende av enskilda individer utan en del av 

verksamhetens system.  Som inledningsvis togs upp genererar styrdokument med 

koppling till mångfald i en verksamhet en bild av hur mångfaldsarbetet ser ut och hur det 

ska utvärderas. Genom att identifiera hur begreppet mångfald definieras och vilka 

områden som innefattas av mångfaldsfrågan i dessa dokument, visar dessa även vilken 

riktning arbetet ska ta och vilka de bakomliggande drivkrafterna för arbetet är (Fägerlind 

& Ekelöf, 2001). Styrdokument är således en intressant aspekt att ta hänsyn till för att 

belysa hur mångfaldsarbetet ser ut i en verksamhet. 

 

Välarbetade styrdokument med koppling till mångfald är inte fulländade verktyg i 

mångfaldsarbete, utan dessa behöver implementeras i det dagliga arbetet för att generera 

positiva resultat (Causon, 2008). Ledningen och dess kunskap inom mångfald har en 

avgörande roll i implementeringen och användandet av styrdokument kopplat till 

mångfald (Mannix & Neale, 2005). Visagie och Linde (2010) menar att mångfaldsarbete 

innefattar planering, strategiskt upplägg och målsättningar anpassade till organisationen, 

vilka är några av ledningens viktigaste uppdrag. Attityder och förståelser som finns kring 
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styrdokument och policys kopplat till mångfald är kontextbaserad och knutet till politik- 

och tidsanda (Bagilhole, 2009) och skiljer sig därför mellan olika verksamheter och 

tidsepoker. Forskare har påtalat vikten av god hantering kring mångfald grundas på 

kunskap inom området samt analys av den egna verksamheten med ett situationsanpassat 

arbete (Byeong Yong, 2006; Cunningham, 2009; Guillaume, Dawson, Woods, 

Sacramento & West, 2013; Ivancevich & Gilbert, 2000; Kreitz, 2008; Leung, Maddux, 

Galinsky, & Chiu, 2008; Mannix & Neale, 2005; Moore, 1999; Nelson, 2014; Pendry, 

Driscoll, & Field, 2007). Genom att situationsanpassa och undersöka vilka behov som 

finns i verksamheten skapas relevans i arbetet. Detta kan ske i form av en kartläggning 

och en nulägesanalys, som pekar på vilka utgångspunkter som finns i kommande arbete 

(Fägerlind, 2012). Det finns därför ingen mall för hur hantering kring mångfald och 

implementering kring styrdokument inom området i verksamheter kan se ut (Mannix & 

Neale, 2005). Detta gör det intressant att undersöka verksamheter och dess eventuellt 

situationsanpassade implementering och användning av styrdokument med koppling till 

mångfald. Ledningen påverkar mångfaldsarbetets utgångspunkt, då de spelar en viktig 

roll i verksamhetskontexten såsom arbetskultur, vision och motivation (Visagie & Linde, 

2010). Därför är även ledningen ett intressant undersökningsfokus då de har en 

betydande roll i det generella mångfaldsarbetet i verksamheten. 

Diskrimineringslagen och hållbarhetslagen 

Som tidigare nämnts omfattas arbetsgivare av diskrimineringslagen. Enligt 

Diskrimineringslagen syftar det till att:  
 

Motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, 

könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 

funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder (1 kap.1 §).  
 

Diskrimineringslagen innehåller olika kapitel såsom tillsyn, aktiva åtgärder och 

ersättning med mera. Detta innebär att arbetsgivaren är skyldig till att förebygga 

diskriminering och att arbeta målinriktat för att främja mångfald. Arbetsgivaren ska 

framförallt agera och rätta till om diskriminering förekommer på arbetsplatsen, vilket 

innebär att mångfaldsarbete är juridiskt bindande för arbetsgivaren. 1 januari 2017 

genomfördes en lagändring i Diskrimineringslagens aktiva åtgärder vilket innebär att 

kön, könsidentitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 
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funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder ska räknas in i arbetsgivarens 

förebyggande och främjande arbete. Innan 2017 var det bara fyra av dessa 

diskrimineringsgrunder som räknades in. Strukturer kring hur arbetet ska genomföras och 

dokumenteras kring aktiva åtgärder har även utvecklats. Vidare har informationskravet 

från arbetsgivaren till facken skärpts (Diskrimineringsombudsmannen, 2017). 

 

Vi har också nämnt hållbarhetslagen i inledningen, denna lag innefattar områden som 

miljö, arbetsrätt, anti-korruption, sociala förhållanden och mänskliga rättigheter. 

Kommunen i denna studie innefattas inte av denna lag. Dock är den värd att nämna för 

att påvisa utvecklingen som sker inom det som Wrench (2002), Fägerlind och Ekelöf 

(2001) samt Widell och Mlekov (2013) menar är offentlig stöttning från politiker, 

fackföreningar och lagstiftning för möjliggörande av ökad utveckling inom 

mångfaldsarbete i arbetslivet. Varje år ska de största företagen i Sverige, vilket motsvarar 

1600 stycken, redovisa och informera om företagets affärsmodell och policy rörande 

hållbarhetsfrågor. Företaget ska redovisa resultatet av utförandet av policyn, det ska 

också finnas med eventuella risker och beskrivningar på hur företaget hanterar de 

riskerna. Om företaget inte har en policy i något av områdena så ska det redovisas varför 

och för vilken orsak (Hållbarhetslagen, 2016). 

Förutsättningar kring mångfaldsarbete bland Sveriges 

kommuner 

En arbetsrapport som skrevs 2001 av Fägerlind och Ekelöf inbegriper bland annat en 

redogörelse för hur regeringen har uppmanat svenska kommuner att vara ett föredöme i 

mångfaldsarbetet. De menar att detta är viktigt, dels för att kommunerna ska upplevas 

som trovärdig men även för att den service som kommunerna erbjuder ska vara anpassad 

efter medborgarnas behov. För att kunna erbjuda bästa möjliga vård, omsorg, skola och 

infrastruktur menade Svenska Kommunförbundet att det behövs en medvetenhet, vilket 

kan uppnås genom att kommunerna speglar samhället (Fägerlind & Ekelöf, 2001). 

Representation i arbetsgrupper ska ge bättre kundservice och bättre förståelse för 

medborgarna, vilket är angeläget ur kvalitetssynpunkt. 2001, när denna rapport skrevs 

visade en enkätundersökning av Integrationsverket att endast åtta procent av Sveriges 

kommuner hade en etablerad mångfaldsplan och 21 procent ämnade att göra en. Största 

intresse för dessa mångfaldsplaner var storstadskommunerna och förorter till dessa 
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medan de med minst intresse var de bland glesbyggden, mindre kommuner och 

industrikommuner. Drivkrafterna som listades när detta gjordes var PR och 

kvalitetsutveckling samt diskrimineringslagstiftningen som främsta incitament för 

arbetet.  De kommunerna, främst de mindre kommunerna, som inte arbetade med detta 

angav att skälet mynnade ur resursbrist eller brist på relevans i arbetet. Sedan 2001 har 

mycket hänt, och med de striktare riktlinjerna från diskrimineringslagstiftningen och de 

aktiva åtgärderna (Diskrimineringsombudsmannen, 2017) har detta arbete sannolikt 

utvecklats. Rapporten visar på vilka förutsättningar som funnits och hur arbetet har tagit 

form i Sveriges kommuner, vilket är intressant i denna studie eftersom att den utgår från 

en mindre kommun i Sverige. En kommun är politiskt styrd och har enligt kommunlagen 

viktiga samhällsfunktioner. Det dagliga arbetet inom kommunen utförs av anställda som 

arbetar inom förvaltningar eller kontor knutna till olika politiska nämnder. De ansvarar 

för att bereda, utreda och verkställa de ärenden som politikerna beslutat kring (Svenskt 

Näringsliv, 2014). 

Studiens kommun 

För att få en helhetsbild av vad det insamlade empiriska materialet kommer ifrån 

redogörs nedan information kring kommunen som deltagit i studien. Informationen är 

bland annat inhämtad från kommunens hemsida, mångfaldsprogram och mångfaldsplan. 

Kommunen räknas som en mindre kommun, det vill säga att invånarantalet är under 30 

000. Mångfaldsarbetet beskrivs vara en del av kommunens personalpolitik. Visionen är 

att vara ett föredöme genom att verksamheten genomsyras av respekt, uppskattning och 

acceptans för människors olikheter. Det övergripande målet är att öka mångfalden som 

ska verkställas genom att öka kunskapen och förståelsen inom området. Arbetet kring 

detta ska vara en del av alla verksamheter och genomsyra det dagliga arbetet. 

Kommunfullmäktige, högst beslutande organet har antagit visionen. Kommunstyrelsen, 

ser till att samordna, styra och följa upp mål och åtaganden som satts kring 

mångfaldsarbetet. Förvaltningarna har ansvar över att verksamheten bedrivs enligt ett 

mångfaldsprogram som finns inom kommunen, samt att genomföra och följa upp 

resultat. Cheferna beskrivs som de ytterst ansvariga över att det faktiska arbetet efterlevs 

inom sitt ansvarsområde. De ska främja en öppen kultur och är även skyldiga att vidta 

åtgärder om trakasserier, sexuella trakasserier eller diskriminering sker. Avslutningsvis 

ska alla medarbetare ansvara för att främja en arbetsplats som är välkomnande och 

fördomsfri samt integrera och beakta mångfaldsperspektivet i det dagliga arbetet. 
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I mångfaldsprogrammet beskrivs att mångfaldsarbete i kommunen ska inbegripa att 

främja allas lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet oavsett kön, könsöverskridande 

identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, psykisk 

eller fysisk funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. De har valt att inkludera 

jämställdhet i begreppet mångfald i sitt program. Programmet har även en plan som 

kallas aktiva åtgärder för mångfaldsarbete. Mångfaldsarbetet ingår i kommunens 

arbetsmiljöpolicy. 

Teoretiska utgångspunkter 

Denna del redogör för teoretiska utgångspunkter som används i studien samt studiens 

koppling till pedagogiken. Anledningen till detta är för att kunna påvisa hur det empiriska 

resultatet ska analyseras samt förstås ur ett större sammanhang.  

Socialkonstruktivism 

Wennerberg (2000) förklarar socialkonstruktivism som en teori med olika inriktningar 

och olika användningsområden med en gemensam nämnare att ifrågasätta det som 

uppfattas som naturligt och självklart, för att undersöka detta ytterligare. Vidare menar 

Wennerberg att socialkonstruktivism skiljer sig som kunskapsteori från traditionella 

kunskapsteorier genom att istället för att undersöka om kunskap stämmer överens med 

verkligheten, undersöka hur kunskapen uppkommit eller producerats. Vikten läggs på 

kontextens betydelse för kunskap, eftersom socialkonstruktivism förutsätter att 

information är relativ och inte absolut. Inom socialkonstruktivism finns det kritiska 

perspektivet. Denna teori bryter mot föreställningen att sociala verkligheten är uttryck för 

något naturligt, och att människan är mer formbar än vad många gånger framställs 

(Wennerberg, 2000). Kritisk teori påvisar bland annat att fenomen som kön, etnicitet och 

identitet inte är naturligt givna och statiska. Tvärtom anses dessa fenomen vara kopplade 

till kollektivt handlande och mänsklig interaktion, och är därmed bundet till kulturella 

och historiska kontexter (Prasad & Caproni, 1997). 

 

Användandet av socialkonstruktivism och det kritiska perspektivet möjliggör ett nytt 

perspektiv på etablerade föreställningar (Wennerberg, 2000). Genom att se mångfald ur 

ett socialkonstruktivistiskt angreppssätt skapas en förståelse för hur diskursen för 

mångfald simultant speglar och konstruerar en social verklighet (Heres & Benschop, 
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2010). En undersökning kring vilka styrdokument studiedeltagare anser vara kopplade till 

mångfald, åskådliggör vad som anses vara mångfald inom verksamheten och därmed vad 

som styr fokus i verksamhetens arbete kring detta. Socialkonstruktivism är en viktig 

teoretisk utgångspunkt då det möjliggör analys av kunskap i form av styrdokument och 

på vilket sätt det skapar detta fokus i arbetet, eftersom att det i enlighet med Heres & 

Benschop (2010) ger en insikt i hur innebörden av mångfald skapas och ändras i olika 

sociala rum, organisationer och länder. 

 

Wennerberg (2000) förklarar att avsikten att dekonstruera verkligheten samt strävan att 

se ett fenomen ur ett annat perspektiv också är det som kan uppfattas vara problematiken 

med teorin. Detta eftersom att fortsatt ifrågasättande slutar med att det inte längre finns 

några naturliga hållpunkter. Vidare att det lätt kan uppstå en glidning i tankeprocesserna 

från ett oproblematiskt synsätt och ifrågasättande kring sociala företeelser till att bli en 

radikal ontologisk ståndpunkt. Förtydligande av kategoriseringen inom 

socialkonstruktivismen gör att det blir enklare att förhålla sig till vilken utgångspunkt 

forskaren utgår från (ibid.). Därför framhävs att denna studie främst kommer utgå från 

det tidigare nämnda kritiska perspektivet för att på ett grundläggande plan dekonstruera 

vilka områden som inkluderas inom mångfald i kommunen, och därmed vad 

mångfaldsarbetet inom organisationen är byggd på. 

Mångfald som en pedagogisk förändringsprocess  

Skillnaden mellan pedagogiken i sin helhet och pedagogiken i arbetslivet beskriver 

Pommer Nilsson (2003) är att forskningen inte endast behöva utgå från undervisning, 

utbildning eller uppfostran utan istället även de processer som en organisation eller 

verksamhet går igenom för att uppnå krav och mål. Dessa pedagogiska processer 

betecknas ofta som påverkans- och förändringsprocesser (Nilsson et al., 2011). Denna 

distinktion av pedagogik i arbetslivet är av vikt för denna studie då vi argumenterar för 

att mångfaldsarbete och implementering och användning av styrdokument kopplat till 

detta, innefattar en pedagogisk process för nå upp till verksamhetsmål och krav. 

Mångfaldsarbete är juridiskt bindande för arbetsgivaren genom Diskrimineringslagen och 

därmed ett krav, men även från ett verksamhetsmålsperspektiv en nödvändighet eftersom 

mångfaldsstrategier är viktiga för organisationer och verksamheter som strävar efter att 

konkurrera om kunder och marknader. 
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Fägerlind (2012) beskriver att mångfaldsarbete i organisationer och verksamheter kan 

betecknas som förändringsprocesser. Organisationer och verksamheter som är i 

förändring är något som Nilsson et al., (2011) menar hör till vanligheten till följd av 

faktorer som bland omorganisationer, nya tekniska innovationer och andra förändringar 

för att konkurrera på den globala marknaden. De påpekar även att 

organisationsförändringar genererar goda potentialer för att utveckla mänskliga resurser, 

med förutsättningarna att de hanteras på ett sätt som är väl anpassat efter organisationen. 

Det kan finnas ett motstånd till förändringar på arbetsplatser där bland annat, rädsla, 

behov av struktur och brist på motivation kan ligga till grund (Nilsson et al., 2011). 

Utveckling av en organisation och dess förmåga att bli inkluderande börjar med att 

upptäcka och medvetandegöra om inbyggda kategoriseringar som kan vara 

diskriminerande, för att sedan möjliggöra utvecklandet av nya strategier och synsätt som 

är anpassade efter ett globaliserat och heterogeniserat arbetsliv (Widell & Mlekow, 

2013). Widell och Mlekow (2013) menar att mångfaldsarbete är en genomgripande 

förändring som påverkar organisationens alla strukturer, processer, normer och rutiner. 

Vidare menar de att mångfald skiljer sig som förändringsprocess för att denna förändring 

inkluderar verksamhetskultur och ett värderingsarbete. Det handlar om hela 

verksamheten, från hur medmänniskorna umgås och pratar till varandra i fikarummet till 

framtida konkurrensstrategier. Styrdokumenten kan ge en indikation kring hur väl 

genomarbetat mångfaldsarbetet och mångfalsstrategin är i en verksamhet (Fägerlind & 

Ekelöf, 2001). Men detta är, som tidigare nämnt, endast en del i förståelsen kring en 

verksamhets arbete med mångfald. Ett sådant förändringsarbete är således en lång 

process som kräver långvarigt engagemang. För att hantera detta på ett sätt som gör att 

motstånd undviks har flera modeller skapats för smidiga implementeringar i 

organisationer. En av dessa modeller är Kandola och Fullertons modell (1998), 

innehållandes åtta olika steg. Denna modell är en sammanställning av amerikanska- och 

brittiska modeller som framställs som användbar för svenska förhållanden av Widell och 

Mlekow (2013). Denna modell kommer nedan att redogöras för. 

 

Det första steget är enligt denna modell, en klar och tydlig vision som sedan blir en 

policy. Viktigt är att policyn ska vara förståelig och anpassad för alla i verksamheten, då 

alla i verksamheten bör ansvara för att arbeta med mångfald. Andra steget, innebär stöd 

från ledningen. Ledningen beskrivs som att de bör ha ett genuint intresse för området och 

det yttersta ansvaret. Ett engagerat ledarskap som är aktivt, synligt och ständigt pågående 
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krävs. Detta menas lägger grunden för att få med resterande medarbetare. Exempel på 

engagemang och stöd från ledningen är att avsätta resurser, såsom personal och pengar. 

Tredje steget utifrån modellen är genomförandet av en nulägesanalys. För att kunna 

arbeta mot nya mål, utvecklas och förhindra diskriminering görs en analys över kulturen 

på företaget, interna system, processer och hur personalfunktionen ser ut. Det är viktigt 

att verksamheten vågar utforska sina svagheter och brister. Det här steget innebär också 

att medarbetarna engageras. Fjärde steget är formulering av tydliga långsiktiga och 

kortsiktiga mål. Ibland kan dessa förtydligas i verksamhetens handlingsplaner. Fördelen 

med tydliga mål är att det är något som ska avslutas vid en viss tid och därefter 

utvärderas. Femte steget innebär att klargöra ansvarsfördelning. En tydlighet skapas däri 

vem som ansvarar för vad under förändringsprocessen. Oftast brukar HR få ansvaret, 

men om detta är optimalt diskuteras, då det behövs viktiga personer som tar ansvar på 

olika nivåer inom verksamheten (Widell & Mlekow, 2013). Sjätte steget innebär effektiv 

kommunikation och handlar därför om att tillåta ett öppet klimat på arbetsplatsen, där 

behov och känslor under förändringsarbetet får diskuteras. Det är också viktigt att 

medarbetarna får kontinuerlig information under hela mångfaldsarbetets implementering. 

Sjunde steget beskrivs som samordning av aktiviteter. Här ska ord bli till handling, och 

då krävs resurser, förslagsvis en mångfaldssamordnare. Samordnarens uppgift är att 

koordinera insatser och utarbeta system för lärande. Åttonde steget är utvärdering. Det är 

något som ska ske fortlöpande under processen, till alla berörda. Detta är viktigt för att 

skapa motivation och lärande inom verksamheten. 
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att utifrån ett ledningsperspektiv undersöka en kommuns 

arbete med mångfald. För att undersöka detta utgår studien från dessa tre 

frågeställningar: 

 

– Vilka styrdokument med koppling till mångfald anses finnas inom kommunen? 

– Hur implementeras och används styrdokument i det interna mångfaldsarbetet? 

– Vilka uppfattningar finns kring mångfaldsområdet? 
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Metod 

Här introduceras utformningen av studien, urval och avgränsningar. 

Datainsamlingsprocessen presenteras med de etiska överväganden som tagits hänsyn till, 

samt hur data analyserats. Slutligen presenteras forskningskvalitet av studien och de 

potentiella generaliseringar som kan ske till följd av resultatet. 

Studiens angreppssätt och dess utformning   

Angreppssättet kring området som studien utgått från är, som tidigare nämnt, Fägerlind 

och Ekelöf (2001) beskrivning av att mångfald uppfattas olika beroende på vilket syfte 

och drivkrafter som är bakomliggande. Genom denna utgångspunkt och syftet med 

studien krävs att människan och dess kontext är en essentiell del av datainsamlingen, där 

resurser finns att kunna undersöka på djupet. Denna studie är därför en form av en 

kvalitativ enfallstudiedesign som Thomas (2016) beskriver rymmer en ingående och 

detaljerad undersökning av ett fall. I denna studie är fallet kommunen och dess 

mångfaldsarbete. Vikten vid kontextförståelse och deltagarnas egna upplevelser utifrån 

ledningsperspektiv har gjort att tillämpningen av en analys av data som inspirerats av 

hermeneutiken passat, då det enligt Westlund (2015) möjliggör fokus på nämnda punkter. 

Eftersom att studien inte ämnar jämföra resultat, utan att utforska en verksamhet har den 

egenskapen av en enfallsstudie med en explorativ karaktär (Thomas, 2016). Typiskt för 

en fallstudie är även att belysa det unika med fallet och att inte anskaffa generaliserbara 

resultat (Bryman, 2011), vilket överensstämmer med studien och dess syfte.  

 

Studiens förhållande till teorin är inspirerat av ett abduktiv förhållningssätt. Dubois och 

Gadde (2002) betonar fördelen av detta, då de menar att teorin inte kan förstås utan den 

empiriska erfarenheten och den empiriska erfarenheten inte kan förstås utan teorin. 

Förkunskaper inom studieområdet möjliggjorde att bättre intervjufrågor kunde ställas 

samt skapade mer grund vid bearbetning av analysen. I enlighet med Thomas (2016) har 

medvetenhet funnits kring ett rigoröst förhållningsätt till ett teoretiskt ramverk kan verka 

hindrande i samhällsvetenskaplig- och humanistiska forskning, då den sociala 

verkligheten är oförutsägbar och att det oförutsägbara oftast är det som är av intresse. 
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Urval och avgränsningar 

Denna studie förutsätter att vald verksamhet tillämpar mångfaldsarbete, med minst en 

person som har rollen som ansvarig för styrdokument och flertal personer som operativt 

tillämpar det som står i styrdokumenten. Intervjupersonerna har valts från ledande nivå, 

där intresse har varit att undersöka styrdokument med koppling till mångfald, hur dessa 

används i verksamheten och deras upplevelser kring mångfaldsarbetet. Anledningen till 

detta val är att ledningen har, som tidigare nämnts i bakgrunden, stor inverkan på en 

verksamhets mångfaldsarbete. 

 

Enligt Fägerlind (2012) kan mångfaldsarbete delas in i internt- och externt där internt 

mångfaldsarbete motsvarar personalen, upplevd arbetsmiljö och hur chefer och 

medarbetare uppträder och handlar i organisationen. Det externa arbetet påverkar kunder, 

patienter och medborgare. Studien inbegriper det interna mångfaldsarbetet i kommunen 

då intresse ligger i av att undersöka vilka styrdokument som är kopplade till mångfald 

och hur dessa används inom kommunverksamheten, ur ledningens perspektiv. 

Avgränsningar har gjorts från medarbetarnas upplevelser kring användandet av 

styrdokumenten, då intresse endast har varit att belysa området från styrnings- och 

tillämpningsnivå. Tidskravet på studien har medfört nödvändiga avgränsningar både vad 

gäller metodval och urval kring respondenter, där alla avgränsningar har noga vägts mot 

syftet. 

Urval av respondenter 

Denna studie har genomförts med fem respondenter. Ett, vad Bryman (2011) kallar för, 

bekvämlighetsurval har tillämpats. Detta innebär att den först etablerade kontakten med 

en relevant respondent sedan ledde till att denne blev kontaktpersonen i verksamheten. 

Riktlinjer om hur många och vilken position respondenterna skulle besitta har getts, men 

kontaktpersonen i verksamheten fick själv göra urvalet kring vilka dessa personer skulle 

bli. Utfallet blev två genomförda intervjuer på personalavdelningen där båda 

informanterna har ansvar över styrdokument kopplade till mångfald. Tre chefer från olika 

förvaltningar med olika anställningslängd har intervjuats. 
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Datainsamlingsmetod 

Datainsamling har skett i form av intervjuer vilket Saunders, Lewis och Thornhill 

(2009) hävdar är lämpligt vid en kvalitativ fallstudie. Intervjuerna har baserats på 

flertal öppna frågor så att respondenten har haft möjlighet att uttrycka sina tankar, 

upplevelser och erfarenheter (Aspers, 2011), vilket är lämpligt tillvägagångssätt för 

att senare kunna utföra en hermeneutisk analys (Westlund, 2015). Intervjuerna har 

utformats som semistrukturerade. Robson (2011) menar att en semistrukturerad 

intervju möjliggör att forskaren kan uppfatta nyanser från intervjuerna, eftersom det 

blir tydligt att samma frågor kan generera olika svar. Genom semistrukturerade 

intervjuer finns också möjlighet att öppna upp för oväntad men meningsfull 

information, samtidigt som en trygghet finns i att följa en mall som leder intervjun på 

rätt spår (Robson, 2011). 

Genomförande 

Fem kvalitativa semistrukturerade intervjuer genomfördes, där två olika intervjuguider1 

utformats utifrån syfte och frågeställningar. Den ena intervjuguiden användes vid två 

intervjuer för respondenter från personalavdelningen och den andra användes vid tre 

intervjuer för chefer från olika förvaltningar. Intervjuguiderna är snarlika men utformade 

något olika för att kunna fånga det strategiska arbetet HR har kunskap om och det 

operativa mångfaldsarbetet som chefen gör och har kunskap om. Intervjuerna bokades in 

efter deltagarnas scheman, på antingen telefon eller mail. Inget krav på ordningsföljd för 

intervjuerna fanns, vilket underlättade vid bokning av intervjuerna. Alla deltagare fick ett 

informationsbrev2 innan intervjun som avsåg att förtydliga syftet med studien, 

intervjuerna och vad förhoppningen med detta samarbete var samt att informera kring 

frivilligt deltagande. Intervjuerna pågick i cirka 30 minuter, på respondenternas kontor, 

där intervjuerna spelades in. Båda författarna till studien närvarande under 

intervjutillfällena, detta för att möjliggöra hantering av anteckningar och inspelningen 

samtidigt som huvudfokus låg på respondenten. Eftersom intervjuerna skedde genom 

semistrukturerade intervjuer, och följdfrågor var acceptabelt, gav det möjlighet för båda 

att flika in och utforska intressanta och relevanta områden. 

                                                      
1 Se bilaga 1 och 2 
2 Se bilaga 3 
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Analys av data 

Thomas (2004) menar att det viktigaste i analys av kvalitativa data är att få den så 

begriplig som möjligt utan att viktig information går förlorad. Vidare beskriver han att 

det finns en mängd olika sätt att göra detta på. Genom analys och tolkningar är 

huvudsaken att fenomenet ska presenteras övergripande utan att små detaljer ska ta över 

(ibid.). Tolkningar innehåller sannolikheter snarare än absoluta sanningar och enligt 

Westlund (2015) så innebär hermeneutik att ingen etablerad metod till tolkning av 

kvalitativa data finns. Genom inspiration av den hermeneutiska ansatsen har fokus ägnats 

åt respondenternas upplevelser samt kontextens betydelse i detta. Kontexten är viktig att 

vara medveten om vid användning av hermeneutik (Westlund, 2015). Dels för att kunna 

förklara och klarlägga meningen bakom orden och texten, och dels för att ett 

hermeneutiskt tillvägagångssätt inte är statiskt.  

 

I denna studie har intervjuerna spelats in och därefter har transkribering gjorts, för att 

återge det som uttalats i nedskriven text. Detta bidrog till att kunna se mönster och kunna 

göra kodning, där kodning är ett sätt att kategorisera uttryck och formulering (Aspers, 

2011). Kodningen och processen av att sortera och reflektera kring textmassan bidrog till 

den hermeneutiska analysen, eftersom att det tydliggjorde undersökandet av helheten i 

delar och delar genom helheten. Första steget i tillvägagångssättet för kodning var att 

skriva ut all transkribering och få en överblick över stoffet. Detta har lästs flertal gånger 

för att få en helhetsbild och därefter har varje enskild intervju granskats, för att slutligen 

titta på helheten igen. Genom detta uppkom gemensamma nämnare och mönster som 

sedan undersöktes och skapade teman. Eftersom studien har ett abduktivt förhållningssätt 

till teori har det inte funnits förutbestämda teman, utan en öppenhet och nyfikenhet har 

funnits kring det som uppkommit genom bearbetningen av stoffet. Teman 

sammanställdes i olika färger och skapade tydlighet samt synliggjorde de olika nyanserna 

från respondenterna. Eftersom att studien inspirerats av den hermeneutiska spiralen har 

tolkning av empirin gjorts med reflektion utifrån förförståelse och som sedan bidragit till 

vidare tolkning av empirin. Genom kodningen skapades tydlighet kring textmassans delar 

och hur dessa var kopplade till helhetsbilden.  

 

Enligt Aspers (2011) så innebär analysfasen att teorin ska ställas i förbindelse till 

empiriska data. Teorin ska här ifrågasättas eller överensstämma med denna data (ibid.). 
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Som tidigare nämnt har studien formats av ett abduktivt förhållningssätt, vilket betyder 

att teorin stått till grund för viss del men har även varit anpassningsbar utifrån vad som 

anses vara relevant i det som kom fram i datainsamling och kodning. 

 

Forskningsetiska överväganden 

För att säkerställa att de medverkande informanterna i studien skulle bemötas på ett 

professionellt och etiskt sätt har studien utgått från de forskningsetiska riktlinjerna. I 

humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning finns det fyra etiska huvudkrav; 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002), vilka alla tagits beaktning i denna studie. Information kring 

studiens syfte och vilken roll de deltagande informanternas har, angavs först i ett 

informationsbrev3 och innan varje intervju började. Där betonades även att deltagandet är 

frivilligt och att individen hade rätten att upphöra detta deltagande om så önskar.  I 

informationsbrevet angavs även kontaktuppgifter för ansvariga personer i studien samt 

institutionsanknytning, för vidare eventuella frågor. Genom detta, samt genom att 

påminna medverkande informanter vid intervjutillfällen att deltagande är frivilligt och att 

individen kunde avbryta deltagande om så önskar, har studien genomförts i enlighet med 

informationskravet och samtyckeskravet. Vidare tillämpades konfidentialitetskravet 

genom att alla uppgifter som inhämtats hanterats på ett sådant sätt att informationen 

endast är tillgänglig för ansvariga av studien, detta genom låsta dokument med 

lösenordskrav. Detta har samtliga deltagare informerades om. I transkribering av 

intervjuerna har de deltagande informanternas namn fingerats för att säkerställa 

anonymitet. Slutligen har studien även fullföljt nyttjandekravet då insamlande 

information endast används i forskningssyfte. 

 

Utöver dessa etiska huvudkrav har även rekommendationer från Vetenskapsrådet (2002) 

tagits i konsideration. Dessa rekommendationer inbegriper att deltagande informant blivit 

tillfrågad kring intresse av senare resultat av studien och om intresse funnits blivit 

tillhandahållen information kring var rapporten går att inhämta. 

  

  

                                                      
3 Se bilaga 3 
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Studiens kvalitet 

Kvalitet och pålitlighet är en viktig del vid genomförande av kvalitativ forskning (Given, 

2008). Enligt Bryman (2011) väljs begreppen validitet och reliabilitet bort i kvalitativa 

studier, för att denna typ av mätning inte är det väsentliga. En anledning att skilja mellan 

kvalitativa och kvantitativa kvalitetskriterier är för att de skiljer sig kring vad de avser att 

göra, där en kvalitativ studie inte avser att ge en absolut bild av sanningen utan istället ge 

en beskrivning av denna (ibid.). Därför rekommenderas det att använda tillförlitlighet och 

äkthet för att påvisa studiekvalitet. Tillförlitlighet delas upp i fyra delkriterier vilka är 

trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och möjlighet att styrka och konfirmera. Nedan 

beskrivs delkomponenterna för tillförlitlighet kopplat till denna studie för att påvisa 

studiens kvalitet. Äkthetskriterierna har valts att inte beskrivas eftersom att de enligt 

Bryman (2011) inte används i lika stor utsträckning inom forskningsområdet. 

Trovärdighet 

Denna delkomponent handlar om att forskaren ordentligt och exakt ska beskriva 

fenomenet som studeras, studien ska även skapa ett förtroende hos läsaren och de 

som deltagit i studien (Bryman, 2011). Vikt har lagts på att få bekräftelse från 

deltagarna att informationen som utgetts uppfattats på rätt sätt i intervjutillfällena 

genom bekräftande följdfrågor. Genom att metod och angreppssätt som passar för 

syfte och område har beskrivits med argument för varför dessa är lämpliga, ökar 

även trovärdigheten. Detta är även fallet för val av intervjudeltagare på styrnivå då 

argument kring varför dessa är lämpliga angetts. Eftersom att kontextförståelse är 

viktigt för att skapa trovärdighet i en analys som inspirerats av en hermeneutisk 

ansats, har även vikt lagts på att beskriva kommunen och dess förutsättningar. En 

annan ställning utifrån hermeneutiken och trovärdighet är vikten av att tydliggöra 

förförståelsen för studieområdet (Westlund, 2015), vilket tagits hänsyn till i denna 

studie genom bakgrunden. Studien har genomförts genom en datatriangulering, 

eftersom intervjudeltagarna antingen har HR- eller chefsbefattningar på 

styrnivå.  Detta möjliggjorde att fenomenet beskrivs ur olika perspektiv, vilket i 

enlighet med syftet ökar trovärdigheten i insamlad empiri. 

Överförbarhet 

Överförbarhet handlar om att en studie går att applicera vid ett annat tillfälle, i samma 

miljö eller i annan miljö (Bryman, 2011). Eftersom att denna studie ämnar undersöka en 
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kommuns arbete med mångfald utifrån ledningsperspektiv är det, utifrån denna aspekt, 

viktigt att bidra med en detaljerad beskrivning av datainsamlingen och de olika 

respondenterna för att kunna göra en bedömning av överförbarhet. Huruvida denna studie 

är överförbar är således beroende på om situationen som den ska överföras på betraktas 

som överensstämmande med förutsättningarna som finns i denna studie. Även fast 

kommuner är unika finns det onekligen likheter, vilket skulle kunna göra studien 

överförbar till kommuner med liknande förutsättningar. Däremot finns reservationer 

kring om den är lika överförbar till exempelvis en privat verksamhet.  

Pålitlighet 

Likt överförbarhet så syftar pålitlighet till en väl beskrivning av tillvägagångssättet 

och forskningsinstrumentet, i avseende att andra kan samla in data i likartade miljöer 

och omgivningar (Given, 2008). Eftersom studiens datainsamlingsinstrument var 

semistrukturerade intervjuer med olika personer, finns det risk för att resultatet kan bli 

färgat och subjektivt. Därför har vikt lagts på att beskriva tillvägagångssättet och 

resultatet så utförligt som möjligt där studien även har granskats av handledare och 

opponenter. 

Möjlighet att styrka och konfirmera 

I samhällelig forskning menar Bryman (2011) att det i princip är omöjligt att vara 

objektiv. Forskaren ska tydligt kunna visa att personliga värderingar inte påverkar 

studien. Denna del beskriver Guba och Lincoln (1994) är en viktig del vid granskningen 

att ta ställning till. Konsideration har därför tagits till att kontexten som intervjuerna sker 

i påverkar datainsamlingen. Utgångspunkten vid intervjuerna har därför varit att hålla ett 

neutralt kroppsspråk och att god tid har tillhandahållits för respondenterna att svara på 

intervjufrågorna. Eftersom vi är två personer som utfört denna studie, har möjligheten 

funnits att fortlöpande under studiens gång diskutera subjektivitet. Alla dessa 

tillvägagångssätt bidrar till ökad neutralitet i studien, vilket möjliggör att resultatet kan 

styrkas och konfirmeras.   
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Resultat 

Nedan redovisas sammanställd empiri och resultat utifrån studiens syfte. 

Dispositionen av resultatet är uppbyggt efter studiens frågeställningar där 

styrdokumenten redogörs för först efterföljt av implementering och användning, där 

uppfattningen kring mångfaldsområdet presenteras sist. Avsnittet avslutas med en 

sammanfattning kring resultatets olika delar.  

De styrdokument som anses ha koppling till mångfald 

De styrdokument som nämnts i intervjuerna har sammanställts i en tabell för att 

tydliggöra vilka svar respektive respondent delgett, samt vilken befattning denne har. 

Tabell 1. Uppfattning om vilka styrdokument som är kopplade till mångfald. 

HR1  ·    Program för mångfald 
·    Plan för aktiva åtgärder kring mångfaldsarbete 

HR 2  ·    Program för mångfald 
·    Plan för aktiva åtgärder kring mångfaldsarbete 

Chef 1  ·    En policy 
Chef 2  ·    Program för mångfald 

·    Plan för aktiva åtgärder kring mångfaldsarbete 
·    Dokument för kränkande särbehandling och sexuella 

trakasserier 
·    Likabehandlingsplan för skolorna som även gäller 

personal 
Chef 3  ·     Program för mångfald 

·     Plan för aktiva åtgärder kring mångfaldsarbete 
·     Arbetsmiljölagstiftningen 
·     Diskrimineringslagen 
·     Medbestämmandelagen 

 

Under intervjuerna framkom det att det ansågs av båda HR respondenterna, finnas 

koppling till mångfald i fler övergripande dokument än vad som listats i tabellen såsom; 

värdegrunden, diskrimineringslagen, dokument för kränkande särbehandling och 

trakasseri. Anledningen till att dessa inte återfinns i tabellen är för att dokumentets 

koppling till mångfald inte uttalades direkt i anslutande intervjufråga, utan något som 

uppenbarade sig genom tolkning senare i intervjuernas gång. Två av tre chefer uttalade, i 

direkt anslutning till intervjufrågan, att en befintlig koppling till mångfald finns till fler 

dokument än vad HR i förstahand hänvisade till. Det framkom dock under denna del av 

intervjun att en av dessa chefer, chef 3, hade förberett sig innan intervjutillfället. Chef 1, 
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som stod ut i denna fråga, svarade med osäkerhet att det finns en policy men har svårt att 

svara på vilken detta är. 

 
Jag måste erkänna att jag inte hade stenkoll på detta inför denna intervju. Däremot har jag tittat 

igenom för att se vad vi har idag på den fronten. (chef 3) 

 

Ja, vi har en policy. Jag kommer inte, jag kan inte på rak arm svara på den helt. (chef 1) 

 

Eftersom att en chef inte hade kunnat svara på frågan fullödigt utan att förbereda sig och 

att en annan chef inte kunde ge ett svar, blir totalen av chefernas svar mer ojämn än vad 

som går att utläsa i tabellen. Tabellen tydliggör dock att ur sammanställningen av vilka 

dokument respondenterna refererar till påvisas att det finns en övergripande gemensam 

bild kring vilka styrdokument som anses ha koppling till mångfald, utöver chef 1 som 

sticker ut. Ur intervjuerna utläses att det endast är chef 2 som med säkerhet uttalar sig 

kring vilka dokument som är kopplade till mångfald medan de andra chefernas 

uttalanden bottnar i en viss osäkerhet, vilket exemplifieras i ovanstående citat. Eftersom 

att alla respondenter utom chef 1 någon gång i intervjuerna nämner 

mångfaldsprogrammet och de aktiva åtgärderna, tolkas dessa styrdokument vara det 

övergripande svaret kring vilka styrdokument som anses vara kopplade till mångfald i 

kommunen. Det som stod ut i detta delmoment var osäkerheten som verkar finnas bland 

cheferna kring vilka styrdokument som har koppling till mångfald. Denna osäkerhet 

kommer att redogöras för senare i resultatdelen4. 

Implementering och användning av styrdokument med 

koppling till mångfald 

De användningsområden som nämnts i intervjuerna har, i likhet med tidigare tabell, 

sammanställts för att tydliggöra vilka svar respektive respondent delgett samt vilken 

befattning denne har. 

 

 

                                                      
4 Se under rubriken: Uppfattningar kring mångfaldsarbetet 
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Tabell 2. Uppfattning kring implementering och användningsområde av 
styrdokument med koppling till mångfald. 

HR 1 Luta sig mot i arbetet inom exempelvis rekrytering och bemanning, 
arbetsplatsträffar 

HR 2 Luta sig mot i arbetet inom exempelvis konflikter och lönekartläggning 

Chef 1 Läsas för att möjliggöra likriktat arbete i verksamheten 

Chef 2 Uppnå intentionerna kring vad som står i dessa och följa dess riktlinjer, 
arbetsplatsträffar 

Chef 3 Ämnargenomsyra hela organisationen 
 

Den generella uppfattningen kring vad styrdokumenten med koppling till mångfald syftar 

till är, bland HR, enhetlig då båda uttalar dess funktion i att luta sig mot i arbetet. De 

använder sig av olika exempel för att demonstrera detta. Samma enhetlighet kan ses 

bland cheferna då det sammanhängande temat är att styrdokumenten i kommunen ska 

användas för att skapa en riktning eller ett slags genomgripande arbete i verksamheten.  

 

I programmet och åtgärdsplanen beskrivs, som nämnts tidigare i studien5 att cheferna har 

ansvaret att operativt arbeta utifrån dokumenten. Detta betonades även i intervjuerna med 

HR, då båda respondenterna uttryckte att cheferna har ansvar att se till att dokumenten 

implementeras till sin personal. När frågan ställdes till cheferna hur de arbetar med 

styrdokument med koppling till mångfald svarade två av tre chefer att de inte använde 

mångfaldsprogrammet eller åtgärdsplanen alls. Det som framkom var alltså att det 

uppstår en skillnad mellan uppfattningen kring vad styrdokumenten syftar till att göra 

och inom vilka områden de faktiskt används av respondenterna. Som tidigare nämnt hade 

en av dessa chefer inte kunskap kring vilka av styrdokumenten med koppling till 

mångfald som finns och använder därför inte dessa i sitt arbete. Den andra chefen som 

inte använder programmet eller åtgärdsplanen är chef 3, dennes svar kring personlig 

användning av styrdokumenten var: 

 
I dagsläget inte alls. Jag hade inte så bra kännedom om dokumenten. De har kommit till sent. 

Utan det som man har haft med sig i ryggmärgen är ju arbetsmiljölagstiftningen och 

diskrimineringslagen. Det är det jag haft som utgångspunkt, men sen då att vi får ett stöd i det här 

programmet för mångfaldsarbete blir ju riktat då konkret mot vilka punkter man ska lyfta och man 

                                                      
5 Se under rubriken: Studiens kommun 
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har ringat in områden och prioritet och frågeställningar att hantera då. Men vi är inte där idag. 

(chef 3) 

 

Denna chef nämner användandet av Arbetsmiljölagstiftningen och Diskrimineringslagen 

men säger sig inte tillämpa mångfaldsprogrammet eller de aktiva åtgärderna i det 

operativa arbetet. Programmet och åtgärdsplanen uttrycks syfta till att visa vilka områden 

som ska lyftas, men framställs som att de inte gör det i nuläget. Detta exemplifierar det 

övergripande som uttrycks bland respondenterna. Den chef som säger sig tillämpa 

styrdokumenten med koppling till mångfald beskriver sin användning på detta sätt: 

 
När det är ett nytt styrdokument som uppdateras i kommunen så går det igenom med cheferna när 

vi träffas i olika grupper. Och då är de min chef som har ansvar för att vi får den uppdateringen 

då. Det mångfaldsarbete och de styrdokument som finns nu var ju uppdaterade förra våren och då 

fick vi en genomgång av det. Det brukar oftast vara nämndsekreterare som lyfter när det kommit 

något nytt. Men ansvaret ligger ju på min chef. Och sedan ska jag gå igenom det med min 

personal såklart. (chef 2) 

 

I detta fall beskrivs styrdokumentens användning som att det ska ske en genomgång i 

grupp då de uppdaterats. Respondenten understryker att det är dennes chef som har 

ansvaret över att den uppdateras och läggs fram. Vidare beskrivs inte mer utförligt hur 

denne chef använder styrdokumenten med sin personal. 

 

Den personliga användningen av styrdokumenten ledde respondenterna till att 

beskriva hur de arbetar med mångfald generellt i sitt arbete. Två av tre chefer berättar 

att det personliga arbetet med den interna mångfalden är begränsad. Chef 1 uttrycker 

det på detta sätt: 

 
Man försöker ju verkligen, att tänka. Men den lilla kunskapen man har om det, och om man inte 

får de till sig lyfter man det inte på ett separat sätt. Utan man försöker väl förstå sig på vad de 

handlar om egentligen. (chef 1) 

 

Chef 3 uttrycker sig arbeta pragmatiskt kring mångfald i sitt externa mångfaldsarbete, 

kring inkludering och integration. Dock påpekar denne chef att det interna 

mångfaldsarbetet mot sin personal inte är något som denne arbetar med idag. Den enda 

chef som uttrycker sig arbeta med internt mångfaldsarbete uttrycker sig göra detta vid 
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rekryteringar och kontrollerandet av att ingen av de sökande väljs bort utifrån 

diskrimineringsgrunderna. Denne chef nämner även lönekartläggning och arbetet med 

detta utifrån jämställdhetsfrågan. En annan punkt denne chef tar upp är diskussioner 

kring mångfald på arbetsplatsträffar där de bland annat diskuterar hur de kan få en ökad 

förståelse och acceptans för olikheter. Denne chefs arbete kring mångfald är vad som står 

ut bland respondenterna i alla delar som hittills tagits upp i resultatet. Denne chef påvisar 

flertal operativa exempel kring mångfaldsarbete, vilka även stämmer överens med svaren 

HR respondenterna delgett kring hur kommunen arbetar med mångfald generellt och 

kring vilka områden som styrdokumenten ämnas användas inom.   

 

Från HR respondenterna framhävs i intervjuerna att det generella mångfaldsarbetet i 

kommunen och utifrån deras arbete mynnar ur: lönekartläggning, rekrytering och 

arbetsplatsträffar med dialogfrågor kopplade till mångfald. Det är sålunda en chef och 

båda HR respondenterna som uttrycker vad som inkluderas i mångfaldsarbete i 

kommunen, vilka är ovanstående punkter. HR 2 som arbetat längst av de båda HR 

respondenterna och som haft mångfald och jämställdhet som ansvarsområde 

vidareutvecklar att de arbetar med mångfald i de grundläggande 

arbetsmiljöutbildningarna och i en chefsutbildning, som tar upp diskriminering och 

mångfald. Något som skiljer sig i HR respondenternas svar är att HR 1 uttrycker: 

 
Detta är inte något som prioriteras just nu, vi har ett nytt intranät och nya kommunikationssystem 

vilket gjort att detta har kommit lite i skymundan. (HR 1) 

 

När HR respondenterna fick svara på frågan hur mångfaldsarbetet är anpassat till 

kommunens förutsättningar. Blev svaren följande:  
 

Jag tror att man jobbar mer än vad man vet med mångfaldsarbete. Och sen är det ju så när det är 

något som inte fungerar, det är ju då man börjar titta vad vi ska göra egentligen och vad vi inte ska 

göra. Så länge det fungerar så anpassar vi ju oss på något vis till det hela. (HR 2) 

 
Ingen aning faktiskt, inget specifikt som jag kan komma på. Men jag är ju ny här. (HR1) 

 

Det verkar alltså inte finnas en situationsanpassning eller nulägesanalys att utgå från i 

mångfaldsarbetet. HR 2 uttalar även att mångfaldsarbetet snarare är ett reaktivt arbete för 

att förbättra områden som inte fungerar.   
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Sammanfattningsvis tydliggör tabellen att det råder en viss enhetlighet när det kommer 

till uppfattningen kring hur styrdokument med koppling till mångfaldsfrågan syftar till att 

användas. I intervjuerna framkom det dock att det råder en dissonans mellan hur de ska 

användas och hur de faktiskt används. Det uttalade ansvaret att operativt arbeta med 

mångfaldsprogrammet och åtgärdsplanen ligger på cheferna, utifrån vad som är beskrivet 

i dokumenten och utifrån intervjuerna med HR. Endast en chef uttrycker sig använda 

dessa dokument på detta sätt, där resterande två chefer inte använder dem alls. En aspekt 

som kom ut ur samtalen kring tillämpning av styrdokument var att det finns delade 

meningar kring vad som anses vara mångfaldsarbete, vilket påverkar användningen av 

dokumenten. HR säger att mångfaldsarbetet inkluderas i processerna för: 

lönekartläggning, rekrytering och arbetsplatsträffar med dialogfrågor kopplade till 

mångfald. Endast en chef uttrycker sig arbeta med internt mångfaldsarbete. Det visar sig 

att mångfaldsarbetet inte är anpassat efter kommunens förutsättningar, eftersom att HR 

uttrycker att det inte finns någon situationsanpassning eller nulägesanalys som 

utgångspunkt i mångfaldsarbetet. En HR uttrycker sig även att arbetet utgår från brister 

som uppstår i verksamheten. Uppfattningen kring mångfaldsområdet kommer att 

redovisas för nedan. 

Uppfattningar kring mångfaldsarbetet  

Mångfald och arbetet kring detta i kommunen är i ett utvecklingsstadium, vilket uttrycks 

vid flertal tillfällen i alla intervjuer. Kommunikationsplattformen, som nämnts, är i 

utvecklingsfas och är ännu inte fullt etablerad. Detta kan vara en bidragande faktor till 

bristande överensstämmelse av bilden kring mångfald bland respondenterna. 

 
Vi har precis gjort en ny anslagstavla, intranät. Vilket är ganska nytt. Alla dokument har ju inte 

hunnit komma in heller i vårt ledningssystem som man ska kunna söka i då. De är ju under 

upparbetning med alla rutiner och allt sådant där. Jag har en intention om att det kommer bli 

väldigt bra. Absolut. (chef 2) 

 

Vi har ju också ett nytt ledningssystem där alla dokument ska samlas, vilket är i utveckling. (HR 

1) 

 

Till följd av att plattformen är ny kan ha påverkat tillgängligheten och användandet av 

mångfaldsprogrammet och åtgärdsplanen, som ska återfinnas där. I samband med den 
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nya plattformen, är det av relevans att presentera vad respondenterna uttrycker kring 

ansvarsområdet. Tidigare i resultatdelen har det tagits upp att cheferna enligt 

mångfaldsprogram och åtgärdsplan ska vara ansvariga för det operativa mångfaldsarbetet 

utifrån styrdokumenten. Under intervjuerna uttrycker två av tre chefer i enlighet med 

detta att det är deras ansvar att jobba med detta utåt i organisationen och en chef som 

uttrycker att ansvaret ligger på personalavdelningen. Ansvar kring mångfald i kommunen 

uttrycks ha en tydlig hierarki utifrån HR 2, men tolkas vara mindre självklar för HR 1, 

vilket möjligtvis kan ligga till grund för denne är ny i sin arbetsroll. Det råder ändock 

följaktligen delade föreställningar kring hur tydlig ansvarsfördelningen är, både för 

cheferna och HR. Den kunskapen som HR 2 besitter kring mångfaldsarbetet grundas i 

lång erfarenhet av området och arbetet kring mångfald. Denne säger sig se den röda 

tråden kring mångfaldsarbete som sker i kommunen, och hur alla dessa delar hör ihop, 

men uttrycker att det förmodligen inte är lika självklart för andra medarbetare. Att det 

inte finns etablerade rutiner kring plattformen och på så sätt tillgängligheten kring 

styrdokumenten, kan även påverka just förståelsen kring hur mångfaldsarbetet är 

integrerat till flera styrdokument och hur ansvarsrollerna ser ut. Ett exempel på vad 

otydligheten kring ansvar och en mindre etablerad plattform medför är att HR 

respondenterna påtalar att det finns tillgängliga mångfaldsutbildningar i kommunen som 

cheferna själva får anmäla intresse till. Dessa utbildningar nämns inte av cheferna. 

Istället påpekar cheferna bristen på kunskap och att de saknar resurser i sitt arbete. Det 

uppstår i detta en lucka då cheferna efterfrågar mer kunskap och HR respondenterna 

uttrycker förvåning över att det inte finns mer intresse av den mångfaldsutbildning som 

finns tillgänglig.  

 

Övergripande för vad som nämns inom uppfattningen kring mångfald i kommunen är 

viss osäkerhet, både kring vem som har ansvar över vad men även vilken kunskap som är 

utgångspunkten. Det tolkas också finnas en osäkerhet och oro för att göra fel. Ett 

exempel på detta går att utläsa ur HR 2 citat nedan: 

 
Det har ju krupit mer inåt på något sätt då, så tror jag ibland att vi är lite för rädda så vi gör kanske 

lite för mycket, för att vi är rädda att hamna i tidningen och någon ska missförstå det hela. (HR 2) 

 

Osäkerheten skulle kunna vara till följd av det respondenterna uttrycker kring 

definitionen av mångfald i kommunen och en obalans i vilka mångfaldsområden som 
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prioriteras. Som tidigare nämnt i bakgrunden6 finns en beskrivning i 

mångfaldsprogrammet och i åtgärdsplanen vad mångfald innefattar. Detta refererade 

dock inte respondenterna till när de blev tillfrågade vilken definition de utgick från. 

 
Vad som innefattas av mångfaldsområdet vet jag inte till 100 procent, kan jag säga. Nej det gör 

det inte (finns ingen definition). (chef 1) 

 

Det finns ingen specifik definition av mångfald som jag kan på rak arm. (HR 1) 

 

Med hänsyn till detta tycks det finnas en viss oklarhet kring kommunens definition av 

mångfald, då två av respondenterna både från HR- och chefsnivå uttrycker att det inte 

finns en definition. Dock överensstämmer nedanstående citat med styrdokumenten, när vi 

ställde frågan vad som innefattas inom mångfaldsbegreppet. 

 
Framför allt innefattar det ju att ingen ska särbehandlas och utsättas för kränkande behandling. 

Det som jag tycker, är att det är mest riktat mot kön. Inte så mycket kring olika etniciteter eller 

jobba inom mångfald i det området. De är väl så som jag har läst de här dokumenten, även fast det 

ingår att ingen ska utsättas för kränkande särbehandling, och inte heller för sexuell läggning eller 

så. I varje fall varken inte i de aktiva åtgärderna eller i de som står i styrdokumenten, tar man inte 

så mycket upp arbetet kring andra delar i diskrimineringslagen. Mer kön, inte ålder. Inte 

handikapp, inte trosuppfattning och sådant. Finns ingen tydlig aktiv åtgärd kring det. Kan inte jag 

se i alla fall. (chef 2) 

 

Dels så är det ju naturligtvis utifrån jämställdhetsperspektivet, att det ska vara en jämställd 

situation mellan kvinnor och män. Vi har etnicitetsbegreppet. Det omfattar också 

funktionsvariationer och sexuell läggning, skulle jag vilja säga. Även religion, allting, ja alla de 

här delarna som diskrimineringslagen tar upp finns ju med i dokumentet. Sen kan det ju av 

naturliga skäl läggas olika vikt vid det. Vissa frågor är mer aktuella än andra kan man väl säga. 

(chef 3) 

 

Båda dessa chefer nämner diskrimineringslagen och båda uttrycker att det läggs mer vikt 

vid vissa grupper mer än andra i styrdokumenten och i arbetet. Att det läggs vikt vid 

vissa mer än andra tolkas vara kritik från chef 2, medan chef 3 förklarar att det av 

naturliga skäl behövs läggas olika vikt kring dessa grupper på grund av aktualitet. Även i 

dessa svar verkar det därför finnas en dissonans kring mångfald i kommunen, i detta fall 

                                                      
6 Se under rubriken: Studiens kommun 
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kring vad mångfald inbegriper i kontrast med vad styrdokumenten innehåller och på 

vilket sätt det arbetas med. Den gemensamma nämnaren för alla respondenter var 

diskrimineringslagen, som en utgångspunkt i samtalet kring vad mångfaldsområdet 

innefattas av. HR respondent 2 svarade mer utvecklande kring vilka områden som 

innefattas av mångfaldsbegreppet i kommunen: 

 
Då har vi diskrimineringsgrunderna och det omfattas i det här. Sen har jag personligen den åsikten 

om att när vi talar om mångfald då tappar vi jämställdheten. […]. Vi gör ju regelbundna 

lönekartläggningar och vi ser hur svårt det är att bryta barriärerna vad det gäller kvinnligt och 

manligt inriktat arbete. Sen har det ju blivit aktuellt med den stora flyktingströmmen som vi fick 

förra året in här, och som jag sa så har jag ansvar för att cheferna vet. Och då hade vi en hel 

förmiddag då vi gick igenom integrationsfrågor, vilket jag skulle säga är släkt med 

mångfaldsarbete. […]. Sen var det ju det här med att vi ska bry oss om de olika sexuella 

läggningarna och HBTQ frågor och de delarna. Men ibland kan jag känna att tillslut har vi alla 

grupper som vi siktar på, och det är ju lite så. (HR 2) 

 

Tvärtemot cheferna som uttryckte att inriktning ligger på jämställdhet i styrdokument och 

i arbetet, uttrycker denna HR respondent att jämställdhetsarbetet förlorar fokus när det 

inkluderas i mångfaldsarbetet. Från HR respondenten uttyds en slags förklaring kring hur 

mångfaldsfrågan är invecklad och integrerad till vilka situationer och 

samhällsförändringar som sker, uttryckt som exempelvis flyktingströmmen. Det går även 

att tolka, i samband med vidare intervju, att de snabba förändringarna gör att det 

operativa arbetet är svårt att anpassa för att kunna tillfredsställa de behov som uppstår. 

Även att det finns en slags frustration över att det är många grupper som ska inkluderas i 

arbetet, i och med slutet på citatet. I likhet med ovanstående exempel från chefernas håll 

uttrycker denne respondent att det finns en dissonans kring vad som inbegriper mångfald 

och hur det arbetas med. De snabba förändringarna tolkas vara kopplat till respondentens 

uppfattning kring definitionen av mångfald, då denne HR respondent också uttryckt att 

en detaljerad beskrivning i styrdokument som behandlar mångfald inte är 

eftersträvansvärt: 

 
Man ska inte skriva för detaljerat (i mångfaldsprogram och aktiva åtgärder) för då målar man in 

sig i ett hörn. (HR 2) 
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Det finns en historia kring hur arbetet kring mångfald utvecklats utifrån ett 

jämställdhetsarbete i kommunen och att det arbetet är fortfarande i ständig utveckling. 

Utvecklingen uttrycks komplicera skapandet av tydlighet inom mångfaldsområdet då det 

uppfattas vara i rörelse. Styrdokumenten verkar dock inte påverka den personliga 

uppfattningen eller stöttning i detta. Respondenterna uttrycker att styrdokumenten, har 

liten betydelse i den personliga uppfattningen kring mångfaldsområdet. HR 1 menar att 

styrdokumenten påverkar dennes uppfattning kring hur området ska lyftas fram, men att 

denne rättar sig i ledet till följd av sin relativt nya arbetsroll. HR 2 menar att 

styrdokumenten inte påverkar den personliga uppfattningen till följd av lång erfarenhet i 

arbetet, men att styrdokumenten är värdefulla i arbetet som chef. Chefernas svar kring 

hur styrdokumenten påverkar uppfattningen kring mångfaldsområdet var: 

 
Egentligen ganska liten. De är ju ett förtydligande kring vilka områden som är prioriterade som 

jag sa. Blir mer en påminnelse. (chef 3) 

 

Inriktning på vad man behöver jobba med. Min uppfattning är väl att det är en inriktning politiskt 

hur man ska jobba med det. (chef 2) 

 

Inte speciellt mycket. (chef 1) 

 

Styrdokumenten verkar således inte ha stor inverkan på respondenternas uppfattning 

kring mångfald.  

Sammanfattning 

Resultatet visar att det finns en relativ enhetlighet kring vilka dokument som refereras till 

i koppling till mångfald. Det finns även enhetlighet kring vad styrdokumenten syftar till 

och hur dessa tillämpas i kommunen, men det konstateras också att styrdokumenten inte 

används i stor utsträckning bland respondenterna. Bilden kring vad det generella 

mångfaldsarbetet innefattar är splittrat bland cheferna, då två av tre uttrycker sitt interna 

mångfaldsarbete vara begränsat. Det finns även differenser bland HR:s uppfattning kring 

mångfaldsarbetet i kommunen, då en av dessa uttrycker att mångfaldsarbetet inte 

prioriteras nu. Kopplat till studiens syfte påvisar dessa delar av resultatet att 

styrdokumenten, dess implementering samt uppfattningen kring mångfald och 

mångfaldsarbetet är oförenade. Det finns en bild av att mångfaldsprogrammet och 

åtgärdsplanen ska ge en stöttning och riktning i det vardagliga generella arbetet, men att 
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den faktiska användningen av dessa dokument är sparsam. Mångfaldsarbetet anses av en 

chef och båda HR respondenterna mestadels innefatta rekrytering utifrån 

diskrimineringsgrunden och vara underlag för arbetsplatsträffar. Två av tre chefer sa att 

de inte arbetar med internt mångfaldsarbete, och HR respondenternas svar visar att 

mångfaldsarbetet inte är anpassat efter kommunen. Styrdokumenten visade sig ha liten 

påverkan på respondenternas personliga uppfattning kring mångfald. Dessa resultat har 

analyserats och diskuterats utifrån studiens teoretiska ramar samt tidigare forskning och 

kommer att beskrivas nästföljande.  
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Diskussion 

Inledningsvis kommer detta avsnitt redogöra för en diskussion kring vilka metoder 

som använts i studien och hur dessa kan ha påverkat resultatet. Efterföljande del 

diskuterar resultatets centrala delar utifrån tidigare forskning och de teoretiska 

utgångspunkterna. Avslutningsvis ges förslag för vidare forskning inom 

studieområdet. 

Metoddiskussion 

På grund av att den första tillfrågade organisationen drog sig ur i ett sent läge, krävdes att 

studien anpassades till en snävare tidsplan. Intervjuantalet anpassades därför efter vad 

som var möjligt att göra för att fortsätta bibehålla kvalitet. Inom den kvalitativa 

forskningen är det inte ett bestämt antal intervjuer som avgör om teoretisk mättnad är 

uppnådd, utan om fler intervjuer inte tillför ny information (Bryman, 2011). Medvetenhet 

finns kring att fem personer, tre chefer och två HR, inte räcker för teoretisk mättnad och 

inte heller kan representera hela kommunens ledningsnivå. Urvalet anses ändå vara 

tillräckligt för att visa en tendens i kommunen. Vidare valdes att använda 

bekvämlighetsurval, det vill säga att kontaktpersonen väljer deltagare och att urvalet då 

blir subjektivt. Ett urval av deltagare som inte var bekvämlighetsurval hade möjligen 

bidragit till mindre risk för subjektivt resultat (Bryman, 2011). Ett exempel på ett sådant 

urval hade kunnat vara att utgå från en förteckning på chefer och utifrån det göra ett urval 

av dem som uppfyller kriterierna. Fördelen i det här fallet var dock att urvalet gick snabbt 

för att personerna känner varandra och förtroende finns (Aspers, 2011), vilket var en 

förutsättning för att studien skulle kunna genomföras innanför tidsramen. För att skärpa 

resultatet ytterligare hade det varit intressant att inkludera medarbetarnivå för en så 

kallad triangulering (Woodside & Wilson, 2003).  I studien hade det också varit av 

intresse att komplettera datainsamlingen med andra kvalitativa metoder exempelvis en 

dokumentanalys för att få en djupare förståelse för intervjuerna och styrdokumenten. Det 

hade också varit intressant med kvantitativ metod såsom en enkät för att styrka 

intervjuerna och möjliggöra inhämtandet av mer data. 

 

En reflektion till det begränsade antalet respondenter och det faktum att en organisation 

drog sig ur är inte bara tidsaspekten utan även eventuell känsligheten i ämnet. Är det ett 

känsligt ämne som ska studeras hade en strukturerad intervju kanske medfört mer 
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konkreta svar och underlättat tolkningen. Valet att studera en kommun var lämpligt med 

en offentlig organisation där mångfaldsarbete var uttalat. Möjligen hade andra svar 

anskaffats om studien genomfört i ett privat företag eftersom att en offentlig verksamhet 

innebär full insyn i arbetet och att vem som helst kan begära ut handlingar utan att 

motivera varför. I kontakt med media och medborgare är det viktigt i en politiskt styrd 

organisation som kommunen att inte ta ställning, exempelvis att inte hemfalla åt eget 

tyckande. Detta kan ha betydelse för hur respondenterna uttryckt sig. Även om de är 

anonymiserade kan de som jobbat länge vara mer eller mindre omedvetet påverkade av 

detta. Valet att beteckna respondenterna utifrån position och med ett nummer har 

diskuterats utifrån anonymiseringsfaktorn. I och med att läsare kan följa respondenterna 

genom studien kan det hävdas att anonymiseringen hotas. Överläggning kring detta har 

gjorts mot att det är variation och viktiga nyanser som synliggörs genom att numrera 

respondenterna. Eftersom att kommunen är anonym och de etiska riktlinjerna har tagits i 

beaktande ansåg författarna till studien att det finns tillräckligt med belägg för att gå 

tillväga på det sättet som gjorts.  

Resultatdiskussion 

I resultatet har det framkommit att styrdokumenten, dess implementering samt 

uppfattningen kring mångfaldsarbetet inte är samstämmig i kommunen. Detta har vidare 

analyserats och faktorer som kan bidra till detta resultat diskuteras nedan.  

Kommunen, mångfaldsuppfattning och bristen på kontextualisering 

Som inledningsvis berörs i denna studie är mångfaldsområdets mening och innebörd i 

olika kontexter intressant att undersöka till följd av dess ständiga utveckling och 

konstruktion. Eftersom att det inte finns en gemensam definition av begreppet mångfald 

på global nivå (Kreitz, 2008) definieras och uppfattas mångfald olika beroende på vilket 

syfte och drivkrafter som är bakomliggande (Fägerlind & Ekelöf, 2001). Som tidigare 

nämnt påvisas problematik kring snäv respektive bred definition av mångfald (Mor 

Barak, 2015). Detta går att koppla till denna studies resultat som indikerar att det råder 

otydligheter kring kommunens definition och vilka områden det ska läggas vikt vid i 

arbetet. Chefsrespondenter uttrycker att vikt läggs vid jämställdhet medan en av HR 

respondenterna uttrycker att jämställdheten tappas i mångfaldsarbetet. I styrdokumenten 

som anses vara kopplade till mångfald i kommunen finns en definition av 

mångfaldsbegreppet. Dock påvisar resultatet att styrdokumenten inte är genomsyrade i 



 

34 
 

den dagliga verksamheten och att de inte används som de är avsedda att göra. Genom att 

dekonstruera det som sägs kring mångfald bland respondenterna återfinns att 

diskrimineringslagen och dess grunder flertal gånger används i respondenternas 

konceptualisering av mångfald. Detta går att diskutera utifrån två punkter; dels att stor 

del av förståelsen kring mångfald grundas ur de minoritetsgrupper som nämns i lagen och 

dels att arbetet omsätts ur nationella riktlinjer utan vidare komplement från en 

kontextbaserad utgångspunkt.  

 

Diskrimineringsgrunderna och att främja lika rättigheter och möjligheter i kommunen går 

att återfinna i mångfaldsprogrammet och åtgärdsplanens beskrivning av syftet med 

mångfaldsarbetet. Även fast användandet av mångfaldsprogrammet och åtgärdsplanen är 

sparsam bland respondenterna och att dessa inte heller uttrycks påverka uppfattningen 

kring mångfaldsområdet, var diskrimineringsgrunden något som både beskrivs används 

och påverka respondenternas uppfattning kring området. Då arbetsgivare i Sverige är 

skyldiga att förebygga diskriminering och att arbeta målinriktat för att främja mångfald 

(Diskrimineringsombudsmannen, 2017) är det inte förvånande att respondenterna 

hänvisar till detta. Diskussion kring diskrimineringsgrundernas vikt i uppfattningen om 

mångfaldsområdets mening och innebörd i kommunen kan till följd av dessa punkter 

vara av värde. 

 

Som nämnt i bakgrunden är mångfaldsområdet, inte bara i Sverige utan även EU, direkt 

kopplat till diskriminering och diskrimineringsgrunderna (Bagilhole, 2009). Som 

Fägerlind (2012) påpekar handlar en stor del av det svenska arbetslivets mångfaldsarbete 

kring diskriminering, att inte välja bort kompetenta medarbetare på grund av osaklig 

grund. Detta är överensstämmande med studiens resultat där det påvisas att det läggs vikt 

vid diskrimineringsgrunden och rekryteringsdelen i mångfaldsarbetet. Att mångfald blir 

konceptualiserat utifrån de minoritetsgrupper som lagen byggs på7 kan utan en vidare 

bearbetning riskera att tappa den intersektionella förståelsen i verksamheten och bland 

respondenterna. Som nämnt i bakgrunden går utvecklingen kring mångfaldsbegreppet i 

riktningen mot en intersektionell förståelse och att identiteter samt de maktordningar som 

dessa medför integrerar med varandra (De los Reyes & Kamali, 2005; Bagilhole, 2009). 

                                                      
7 kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 
funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder 
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Genom att utelämna en förklaring till hur maktstrukturer uppstår eller genom att inte 

vidare bearbeta grunderna, osynliggörs att grupper som kön, sexualitet och klass varken 

är essentiella eller fixerade kategorier utan sociala konstruktioner som genom beteenden 

och handlingar får mening i sitt specifika sammanhang (De los Reyes & Kamali, 2005). 

Som nämnt i resultatet, uttryckte sig en HR respondent kring att denne upplevde att alla 

grupper snart är med i mångfaldsarbetet8. Detta blir intressant då det påvisar att fokus av 

arbetet kring mångfald blir identifierat som att arbeta mot de olika grupper som nämns i 

diskrimineringslagen, vilket kan vara en förklaring till att det råder delade uppfattningar 

kring mångfaldsarbetet och vad som läggs vikt vid i kommunen. Utöver detta förklarar 

Fägerlind (2012) att ett motstånd eller en tröghet till mångfaldsarbete i verksamheter kan 

grunda sig i att fokus hamnar på minoritetsgrupper, vilket kan leda till att majoriteten 

uppfattar att mångfaldsarbetet inte är till någon nytta för sig själv. Medvetenheten kring 

de inbyggda kategoriseringar som kan vara diskriminerande, och som 

diskrimineringslagen utgår från, menar Widell och Mlekow (2013) är början på att 

utveckla en verksamhet och dess förmåga att bli inkluderande. En medvetenhet kring 

detta menar de sedan möjliggör utvecklandet av nya strategier och synsätt som är 

anpassade efter ett globaliserat och heterogeniserat arbetsliv. I resultatet går det dock ej 

att återfinna någon vidare utveckling eller vidare anpassning i kommunen.  

 

Mångfaldsarbetet beskrivs av flera vara ett förändringsarbete som påverkar 

organisationens strukturer, processer, normer och rutiner (Widell & Mlekow, 2013; 

Fägerlind, 2012; Visagie & Linde, 2010). Dock påvisar resultatet i studien att det inte 

nämns någon situationsanpassning i kommunen. Mångfaldsarbetet uttrycks av tre av fem 

respondenter bestå av lönekartläggning, rekrytering och arbetsplatsträffar med 

dialogfrågor kopplade till mångfald. Det verkar alltså inte heller som att 

mångfaldsarbetet i kommunen uppfattas vara väl etablerat i verksamhetens övergripande 

strukturer och processer. Detta är kopplat till vikten av det forskare påpekar bidrar till 

god hantering kring mångfald, vilket är kunskap inom området samt analys av den egna 

verksamheten med ett situationsanpassat arbete (Byeong Yong, 2006; Cunningham, 

2009; Guillaume et al., 2013; Ivancevich & Gilbert, 2000; Kreitz, 2008; Leung, Maddux, 

Galinsky, & Chiu, 2008; Mannix & Neale, 2005; Moore, 1999; Nelson, 2014; Pendry, 

Driscoll, & Field, 2007). Det finns alltså värde kring att kontextualisera 

                                                      
8 Se rubriken: Uppfattningar kring mångfaldsarbete 
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mångfaldsområdet i kommunen för att möjliggöra effektivare hantering av detta i 

kommunen.  

Förändringsarbete och mångfald 

I bakgrunden beskrivs att Fägerlind och Ekelöf (2001) menar att insatser på individ- och 

organisationsnivå krävs för att en verksamhet ska utveckla ett mångfaldsorienterat 

arbetssätt. Där innefattar individnivån attitydförändringar och kunskap, och 

organisationsnivån innefattar analys och utveckling av system, processer och strukturer. 

Då denna studie undersöker styrdokument och tillämpningen av dessa från 

ledningsperspektiv belyser den en del av organisationsnivån i mångfaldsarbetet i 

kommunen. Utifrån Kandola och Fullertons (1998) modell påvisas vikt vid 

implementering av styrdokument vara att det ska vara en del av verksamhetens vision 

och att denna ska förmedlas till alla inom verksamheten. En HR respondent menar att det 

finns en koppling mellan kommunens övergripande vision, mångfaldsprogrammet och 

åtgärdsplanen. Denne nämner också att det förmodligen inte är lika tydligt för resterande 

medarbetare. Anledningen till att denne respondent anser sig se den röda tråden är till 

följd av lång erfarenhet och arbete kring arbetet kring detta i kommunen. Otydligheten 

som finns kring mångfaldsområdet för respondenterna bidrar till att den röda tråden 

kanske inte uppmärksammas av alla på samma sätt. Eller så är det visionen och dess 

begränsade beskrivning kring mångfald som gör att det finns osäkerhet inom 

mångfaldsområdet och därmed bristande kännedom om den röda tråden.  

 

Känner sig alla medarbetare inom verksamheten inkluderade i visionen ökar 

förutsättningarna för arbetet kring mångfald (Widell & Mlekov, 2013). Vidare har 

ledningen avgörande roll i att styrdokumenten implementeras i verksamheten (Mannix & 

Neale, 2005). Viktiga förutsättningar för att uppnå stöd på medarbetarnivå är således ett 

ledarskap som har kunskap och engagemang inom området (Widell & Mlekov, 2013). 

Dock verkar det inte finnas förutsättningar för båda HR respondenterna att kunna bidra 

med vidare stöd i och med andra förändringsprocesser som uttrycks prioriteras. Detta kan 

ha påverkat det genomsyrande arbetet i verksamheten. I och med det som tidigare 

nämnts, att det inte uttrycks finnas en situationsanpassning eller nulägesanalys, försvåras 

även arbetet kring mångfald. Mångfaldsarbetet kan även bli tröggående om 

förhållningssättet är att det är reaktivt arbete som uppstår ur problem verksamheten 

möter. Enligt Mannix och Neale (2005) behöver utgångspunkten i mångfaldsplanering 
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och mångfaldsarbete utgå från den kontext som finns för att kunna påbörja en givande 

förändringsprocess. Detta är sammankopplat med tydlig ansvarsfördelning och vilka som 

lämpar sig att arbeta kring vilka områden. Finns det tydlighet kring syftet och orsaken 

kring varför mångfaldsarbetet utförs stärks förståelsen kring varför verksamheten ska 

arbeta med mångfald (Moore, 1999). Därför går det att resonera kring att uppfattningen 

av mångfaldsområdet och bristen på situationsanpassning påverkar implementeringen 

och användningen av styrdokumenten i mångfaldsarbetet.  

 

Det finns många fördelar med att ha en inkluderande verksamhet som aktivt arbetar mot 

att eliminera och förbättra förhindrande strukturer och processer i verksamheten (Mor 

Barak, 2015; Byeong Yong, 2006). Då kommunen arbetar mot sina invånare och har en 

viktig samhällsfunktion (Fägerlind & Ekelöf, 2001) är det än viktigare att ha en 

medvetenhet och en plan kring hur arbetet med detta ska fortgå och utvecklas. Argument 

finns för att internt mångfaldsarbete förutsätter externt. Detta med hänsyn till det som 

Svenska Kommunförbundet exemplifierat med att representation i arbetsgrupper ska ge 

bättre kundservice och bättre förståelse för medborgarna (Fägerlind & Ekelöf, 2001). Om 

det fortsatta mångfaldsarbetet inte börjas på från grunden finns en risk att ny personal i 

kommunen rättar i sig i ledet, som tidigare nämnt från HR 1, vilket kan hämma ett 

utvecklande arbete kring existerande strukturer och normer. Detta sker eftersom att ny 

personal oftast förväntas anpassa sig snabbt till de normer och värdesystem som finns i 

verksamheten (Widell & Mlekov, 2013). 

Slutsats 

Förutsättningar för mindre kommuner att arbeta med mångfald har tidigare varit relativt 

liten. Den nya uppdaterade diskrimineringslagen (Diskrimineringsombudsmannen, 2017) 

är utifrån det Wrench (2002) påpekar ett steg i riktningen mot ett samhälle som stöttar 

och bidrar till en ökad medvetenhet och arbete kring mångfald. Resultatet påvisar att det 

behövs ta ett omtag i mångfaldsfrågan för att det ska finnas möjligheter att effektivisera 

förändringsarbetet i kommunen. Detta baseras på det som inledningsvis argumenteras för 

då styrdokument inte bara har utvärderingssyfte utan ofta en avgörande roll i vilken 

riktning och vilket fokus det praktiska arbetet inom mångfald har. I kontrast till detta 

påvisar resultatet i studien att de styrdokument till mångfald som refereras till inte 

används, och att de inte heller har betydande inverkan på respondenternas personliga 

uppfattning kring området. Implementeringen av styrdokumenten och det generella 
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mångfaldsarbetet är även blygsamt i kontrast mot det forskning påvisar är väl 

genomarbetat mångfaldsarbete. Uppfattningen är att det finns en osäkerhet inom 

mångfaldsområdet bland respondenterna och att mångfaldsstrategin inte heller verkar 

vara kontextbaserad. Anledningen till osäkerheten kring ansvar och arbete kring 

mångfald kan bottna i att det är ett svårt begrepp som inte är kontextualiserad i 

kommunen. Detta dras i parallell med dekonstruktionen av mångfaldsuppfattningen där 

vikt låg på diskrimineringslagen, och de konsekvenser som kan medföras till följd av 

detta. Förståelse för diskrimineringsgrunderna är första steget för vidare arbete menar 

Widell och Mlekov (2013), och det är påbörjat i kommunen. Detta arbete är en krävande 

process som fordrar varaktigt engagemang och kunskap (Guillaume et al., 2013). Frågan 

är om dessa frågor ska ligga på HR:s bord eller om ytterligare resurser behöver 

tillkomma. Mot bakgrund av ovanstående kan framhållas att studien har bidragit med ny 

kunskap kring kommunen och dess omständigheter i mångfaldsområdet.   

Vidare forskning  

Som tidigare nämnt kan fokus riktas mot hur mångfaldsfenomenet skapas och 

reproduceras genom ett synsätt på mångfald som inte är statisk och neutral utan som en 

social konstruktion i förändring. Denna studie har bemött styrdokumenten som en 

indikering kring vilken riktning och vilket fokus mångfaldsarbetet har. Dock skulle det 

vara av intresse att belysa andra faktorer som påverkar mångfaldsarbetet i en verksamhet, 

både ur den offentliga sektorn men även privat. Utöver detta skulle det även vara av 

intresse att belysa fler nivåer i organisationen. På grund av att studien bygger på svar från 

endast fem respondenter och resultatet visar att styrdokumenten i kommunen hittills inte 

har haft den genomslagskraft som hade önskat, skulle det vara av intresse att belysa fler 

nivåer i verksamheten. En sådan studie skulle kunna vända sig till både 

kommunledningen, politiker och medarbetare. På så vis skulle det bidra till fler 

perspektiv och en mer nyanserad bild av ett komplext och flerdimensionellt område.  
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Bilaga 1 

Chef-frågor 
Personligt  

Berätta lite om dig själv och din yrkesroll. 

Hur länge har du arbetat på XXX 

 

Vad anses mångfaldsfrågan vara i form av styrdokument? 

Vilka styrdokument med koppling till mångfaldsfrågan finns i organisationen? 

Vad innefattar mångfaldsbegreppet inom XXX? 

Läggs särskild vikt vid någon/några av dessa områden? 

 

Hur implementeras och används styrdokument i mångfaldsprocesserna på företaget? 

Hur arbetar du med mångfald? 

Vilket ansvar har du att arbeta med styrdokumenten? 

Hur implementeras och används styrdokument i ditt arbete? 

Vilka rutiner finns för hur du ska använda dessa styrdokument? 

Vilken inverkan har styrdokumenten på din uppfattning om arbetet kring 

mångfaldsarbetet? 

 

Diskrepanser  

Finns det diskrepans mellan vad nämnda styrdokument ämnar göra och med vad de 

åstadkommer? 

 

Avslutning  

Är det något du vill tillägga? 

Har vi möjlighet att kontakta dig med eventuella vidare frågor? 

  



 

 
 

Bilaga 2 

HR- frågor 
Personligt 

Berätta lite om dig själv och din yrkesroll. 

Hur länge har du arbetat på XXX 

 

Vad anses mångfaldsfrågan vara i form av styrdokument? 

Vilka styrdokument med koppling till mångfaldsfrågan finns i organisationen? 

Vad innefattar mångfaldsbegreppet inom XXX? 

Läggs särskild vikt vid någon/några av dessa områden? 

 

Ansvarig 

Vem ansvarar över dessa styrdokument? 

Finns det rutiner för hur dessa ses över? 

 

Hur implementeras och används styrdokument i mångfaldsprocesserna i XX? 

Hur arbetar ni med mångfald på XXX? 

På vilket sätt är mångfaldsarbetet anpassat till XX förutsättningar? 

Hur implementeras och används styrdokument i detta arbete? 

Finns det rutiner för användningen av dessa? 

Vilken inverkan har styrdokumenten på din uppfattning om arbetet kring 

mångfaldsarbetet? 

 

Diskrepanser 

Finns det diskrepans mellan vad nämnda styrdokument ämnar göra och med vad de 

åstadkommer? 

 

Avslutning  

Är det något du vill tillägga? 

Har vi möjlighet att kontakta dig med eventuella vidare frågor? 

 

 

  



 

 
 

Bilaga 3 

Informationsbrev 
Hej XXX, 

Detta informationsbrev ämnar förtydliga syftet med kandidatuppsatsen och intervjuerna vi 

ska genomföra hos er på XXX, samt vad vår förhoppning med detta samarbete är. I enlighet 

med de forskningsetiska riktlinjerna vill vi även informera dig kring att kommande intervju 

och deltagande är helt valfritt och om du inte längre önskar att deltaga är det bara att 

informera oss kring detta. Kontaktuppgifter till oss finner du längst ned för vidare frågor 

eller funderingar. 

 

Syftet med pågående uppsats är att undersöka vilka styrningsdokument med koppling till 

mångfaldsfrågan som finns i XXX och på vilket sätt dessa används i verksamheten. 

Utgångspunkten är intervjupersoner på styrande nivå i XXX, och intresse är att undersöka 

deras upplevelse kring vilka styrdokument med koppling till mångfaldsfrågan som finns 

och hur dessa används i organisationen. Genom detta hoppas vi få en bild kring vad 

mångfaldsfrågan anses vara i form av styrdokument, och hur dessa kommer till användning 

i det praktiska arbetet. 

 

Kommande intervju önskas spelas in och pågå ca en timme och de uppgifter som delges 

kommer behandlas konfidentiellt. Inspelningen är endast tillgänglig för oss och kommer 

bara att användas i studiesyfte. I transkriberingen kommer ditt namn bli fingerat för att 

säkerställa anonymitet, om inte annat önskas. 

 

Kontakta oss gärna om du har frågor: 

Julia Storm: 070-XXX XX XX 

stju1478@student.ju.se 

Malin Lorge: 070-XXX XX XX 

loma1493@student.ju.se 

Studenter vid Jönköping University 

Tack för din tid! 
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