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1. Introduktion 
 

1.1 Inledning  

I Sverige har under de senaste årtiondena människors samma möjligheter i arbetslivet funnits 

på agendan. Trots lagstiftning såsom jämställdhetslagen (1999:433), lag om åtgärder mot et-

nisk diskriminering i arbetslivet, (1999:130), lag om förbud mot diskriminering i arbetslivet 

av personer med funktionshinder (1999:132), samt lag om förbud mot diskriminering i arbets-

livet på grund av sexuell läggning (1999:133) diskrimineras människor på grund av sin etnici-

tet, könstillhörighet, funktionshinder eller sin sexuella läggning. Detta synliggörs bland annat 

i ett ökande antal anmälningar till de fyra diskrimineringsombudsmännen.  

Under efterkrigstiden har en ökande andel kvinnor på arbetsmarknaden, en betydande eu-

ropeisk och icke europeisk invandring samt en demografisk utveckling och en åldrande be-

folkning inneburit ett nytt arbetsliv. Den samhälleliga strukturomvandling som ägt rum har 

medfört att tjänsteproduktionen ökat i betydelse samt att nya arbetsorganisationer med mera 

rörliga anställningsförhållanden vuxit fram. Sammantaget kan konstateras att arbetslivet blivit 

mera komplext med krav på flexibilitet och anpassning. En del i denna komplexitet är nya 

arbetssituationer där människor med varierande etnicitet, funktionshinder, kön, sexuell lägg-

ning eller ålder möts. Även i den svenska samhällsdebatten har mångfaldsaspekten uppmärk-

sammats som nödvändig för att förstå den globala och föränderliga värld i vilken nya identite-

ter, värderingar och normer utgör en viktig del. 

Syftet med föreliggande rapport är att kartlägga attityder till mångfald i arbetslivet. Ytter-

ligare ett syfte är att belysa vilken betydelse mångfaldsutbildning, omfattande 3-9 timmar, har 

för implementeringen av mångfald i organisationens/företagets verksamhet. I studien ingår 

företrädesvis offentliga organisationer samt något privat företag. Mångfaldsaspekten riktas 

mot de fyra grupper på arbetsmarknaden som omfattas av lagstiftningen mot diskriminering.  

 

1.2 Forskningsuppdraget 

Föreliggande rapport har genomförts inom ramen för den forskningsdel som ryms inom pro-

jektet Nyckelkrafter. Målsättningen med denna forskning är att stimulera och öka kunskapen 

om mångfald i svenskt arbetsliv. Nyckelkrafter ingår i gemenskapsinitiativet Equal och finan-

sieras av Europeiska Socialfonden (EFS). Denna fond fungerar som ett experiment för utveck-

ling och spridning av nya sätt att motverka diskriminering och ojämlikhet i arbetslivet och på 

arbetsmarknaden. Sammantaget bidrar detta till att uppfylla den europeiska strategin om hög 

sysselsättningsnivå för de personer som försöker komma in på arbetsmarknaden och de som 

redan har ett arbete. Genom EU-programmet satsar EU och Sverige resurser för att alla män-

niskors förmåga, kompetens och utvecklingsmöjligheter ska tas till vara oavsett etnisk tillhö-

righet, eventuellt funktionshinder, kön, sexuell läggning eller ålder.  

De fyra pelarna i den europeiska sysselsättningsstrategin utgör en viktig utgångspunkt för 

EU-programmet Equals verksamhet. Dessa pelare är anställbarhet, företagaranda, anpass-

ningsförmåga, samt lika möjligheter för kvinnor och män.  

Programmets projekt baseras på ett antal principer, som reglerar verksamheten. Denna ska 

vara transnationell, sektorsöverskridande, stärkande av egenmakt (empowerment) samt med-

finansierad. En generell utgångspunkt för samtliga projekt är att de ska motverka exkludering 

och diskriminering i arbetslivet med målsättning att påverka strukturer, institutioner och vär-

deringar i samhället. För att det arbete som bedrivs inom programmet ska leda till varaktig 

förändring av arbetslivet krävs nytänkande, kreativitet samt etablerandet av olika samarbets-

partners. Ytterligare krav är att projekten ska genomsyras av jämställdhetsaspekten.
1
  

                                                           
1
 Equal, svenska EFS-rådet, 2001.; Ansökan om förlängning av UP 101, Utvecklingspartnerskapet Nyckelkraf-

ters verksamhet, 2005 s. 1. 
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Arbetssättet inom Equal är det så kallade utvecklingspartnerskapet (UP). Flera samver-

kansparter från exempelvis förvaltning, näringsliv eller enskilda organisationer går då sam-

man och utvecklar idéer, arbetssätt och metoder. Programperioden sträcker sig från 2001 till 

2007. Genom Equal satsas totalt 1,5 Mkr i Sverige. 
2
 

 

 

1.3 Studiens kontext  

Huvudmålsättningen för mångfaldsprojektet Nyckelkrafter är, enligt projektansökan, att skapa 

permanenta förändringsattityder vad gäller jämställdhet och mångfald i regionen Blekinge. 

Främjandet av det livslånga lärandet och utvecklandet av rutiner som motverkar diskrimine-

ring och utanförskap på arbetsplatsen är ytterligare målsättningar.3
  

Projekt Nyckelkrafter genomförs under tiden 2002-05-15—2005-12-31, med förlängning 

till 2007-03-31. I projekt Nyckelkrafter tillämpas metoden rådslag. Ett rådslag kan beskrivas 

som en form av studiecirkel bestående av en till fyra sammankomster. Varje sammankomst, 

som utgörs av minst tre timmar, innehåller en faktadel om mångfald. Därefter behandlas ett av 

de områden som omfattas av lagstiftningen mot diskriminering i arbetslivet. Dessa områden är 

etnicitet, funktionshinder, kön eller sexuell läggning. Den metodik som främst används är 

föreläsningar, gruppdiskussioner och attitydövningar. Avslutningsvis formuleras en hand-

lingsplan för fortsatt arbete med mångfald.
4
 

Nyckelkrafter är en ideell organisation, som under den första perioden bedrevs som ett 

partnerskap mellan Blekinge Tekniska Högskola, Handikappföreningarna i Blekinge, Karls-

krona kommun, LO-distriktet i Blekinge, Länsarbetsnämnden i Blekinge, RFSL Blekinge 

samt TCO Blekinge. Ett transnationellt samarbete har ägt rum med liknande projekt i Frankri-

ke, Österrike och Tjeckien. De målgrupper som projektet riktas mot är olika arbetsplatser, 

allmänhet samt politiker i Blekinge län. Från och med 2006 har dessa utökats till att gälla ar-

betsplatser även utanför länet. Vid projektstarten var budgeten 18,2 Mkr. Av dessa bidrog 

Europska socialfondens Equalprogram med 9 Mkr. och Länsarbetsnämnden, Blekinge län, 

med 6,2 Mkr. Dessutom satsade övriga inblandade partners 3 Mkr. framför allt genom eget 

arbete. Under projektets andra period har partnerskapet förändrats till att omfatta kommuner-

na Karlshamn, Karlskrona, Ronneby, Sölvesborg, LO-distriktet i Blekinge, RFSL Blekinge 

samt TCO Blekinge. I projekt Nyckelkrafter finns en heltidsanställd koordinator och två 

mångfaldskonsulenter. Projektets totala budget är 21 749 723 kr varav 5 593 900 kr är offent-

ligt finansierat och 4 421 200 kr privatfinansierat. Resterande 11 561 799 kr utgörs av bidrag 

från ESF.
5
  

 

                                                           
2
 Ansökan till Gemenskapsinitiativet Equal, (2002). s. 9. 

3
 Ansökan till Gemenskapsinitiativet Equal, 2002 s. 9; Ansökan om förlängning av UP101, Utvecklingspart-

nerskapet Nyckelkrafters verksamhet. 2005. s. 1 
4
 Ansökan om förlängning av UP101, Utvecklingspartnerskapet Nyckelkrafters verksamhet. 2005. s. 2. Equal 

svenska EFS-rådet, 2001. s. 1ff 
5
 Budget projekt Nyckelkrafter, 2006. s. 1. 
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1.4 Rapportens disposition 

Rapportens första del innefattar forskningsuppdraget samt studiens problemområde, syfte och 

kontext. Kapitel två behandlar för studien återkommande och centrala begrepp. I det tredje 

kapitlet anläggs ett juridiskt perspektiv där såväl nationell som internationell lagstiftning dis-

kuteras. Kapitel fyra innefattar studiens två teoretiska perspektiv; socialkonstruktivism och 

diskriminering. Därefter presenteras den empiriska studies metodologiska förutsättningar, 

uppläggning, genomförande och bearbetning. Vidare behandlas trovärdighet och tillförlitlig-

het. I kapitlen sex och sju redovisas resultatet och analys och tolkning av de attityder till 

mångfald i arbetslivet. Dessutom analyseras betydelsen av mångfaldsutbildning för imple-

menteringen av mångfald i organisationens/företagets verksamhet. Avslutningsvis diskuteras i 

kapitel 8 studiens problemområde utifrån perspektiven socialkonstruktivism och diskrimine-

ring. 

Gunilla Albinsson och Kerstin Arnesson ansvarar för kapitel 1-5, 6.1, 7.1 samt 8. 

Marina Jogmark är ansvarig för avsnitten 6.2 och 7.2. 

 

2. Definitioner 

 

I föreliggande forskningsrapport förekommer ett antal centrala begrepp vars innebörd inte är 

entydiga, utan ofta används på ett såväl mångtydigt som varierande sätt. Nedan följer därför 

en presentation av hur författarna tillämpar dessa.  

 

2.1 Mångfald  

Mångfald är i sin ursprungliga, vardagliga betydelse ett värdeneutralt, deskriptivt begrepp 

med denotationen stort utbud, kännetecknande variation eller mängd. Adjektivet mångfaldig 

refererar antingen till likhet eller olikhet. Det innebär att de enheter som betraktas kan före-

komma i ett stort antal, men även utgöras av ett stort antal typer.
6
 Det engelska ordet för 

mångfald, diversity, har en bred betydelse, men denoterar vanligtvis till olikheter. Detta kan 

dock uppfattas som ett stereotypt synsätt, varför forskare inom mångfaldsområdet strävar efter 

att finna ett vidgat begrepp, med fokus på variation. Att se människors olikheter som naturliga 

variationer innebär att ansluta sig till idén om alla människors lika värde.
7
 Mångfaldsbegrep-

pet kan även hänföras till en samhällelig politisk nivå, något som medför att begreppet till-

skrivs såväl deskriptiva som normativa konotationer. Det innebär att mångfald indikerar hur 

tillståndet i samhället är men även på ett önskvärt tillstånd avseende hur det bör ordnas och 

organiseras.
8
 

I Sverige relateras mångfaldsbegreppet primärt till etniska olikheter och integrationsfrå-

gor. Faktorer som kön, funktionshinder, klass och ålder har även inkluderats i begreppet, dock 

i betydligt mindre omfattning.
9
 I mitten av 1990-talet utvidgades samhällsperspektivet till att 

även gälla ett organisationsperspektiv innefattande strategier för att finna nya sätt att tillvarata 

mänskliga resurser inom företag och på arbetsplatser. Denna ledarskapsfilosofi har en ameri-

kansk förebild i konceptet diversity management.
10

 

                                                           
6
 Norstedts svenska ordbok. Språkdata (1990) Oslo/Gjövik: Norstedts Förlag. s. 639 

7
 Jansen, M. Steyart, C. (2002). Qualifying Otherness. The Other as a Lack. I Leijon, Lillhannus och Widell 

(Red.), Reflecting Diversity – Scandinavian Perspectives. Göteborg: BAS. p. 43ff 
8
 Westin, Charles. (Red.), (Integrationsverkets rapportserie 2001:05). Mångfald som vision och praktik. Utvärde-

ring av sex företag och organisationer. Norrköping: Integrationsverket. s. 12 
9
 de los Reyes, Paulina. Rapport No 2:2000. Var finns mångfalden? Konstruktionen av mångfald inom svensk 

forskning och samhällsdebatt. Stockholm: Arbetslivsinstitutet. s 5 
10

 Westin, Charles. m fl. SoS-rapport (1996:6) Mångfald, integration, rasism och andra ord. Ett lexikon över 

begrepp inom IMER – International Migration och Etniska relationer. Stockholm: Socialstyrelsen. s 27-28 ff. 
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Om mångfald ses utifrån ett samhällsperspektiv sätts tillståndet i samhället och på arbets-

platsen i centrum. Önskvärda tillstånd är att jämlikhet och rättvisa råder. Konkret handlar det 

om en politisk ambition att arbetsmarknaden ska stå till alla människors förfogande. Är ut-

gångspunkten ett organisationsperspektiv blir affärsstrategier särskilt viktiga. Det handlar då 

om vilka effekter olika faktorer som etnicitet, funktionshinder, kön, sexuell läggning och ålder 

har i en arbetsgrupp. Centralt är även vilken påverkan en ökad blandning av dessa faktorer har 

på makt och inflytande.
11

 

Sett ur ett individperspektiv är den deskriptiva konotationen ”olikhet”, men även identitet 

och särprägel närliggande föreställningar som kan förknippas med ordet. Det normativa 

mångfaldsbegreppet på individnivå motsvaras av respekt för människans individuella integri-

tet. Ord som jämlikhet och rättvisa blir då viktiga.
12

 

Enligt Loden och Rossener
13

 kan mänsklig mångfald delas in i två dimensioner, en primär 

respektive en sekundär. Den primära dimensionen av mångfald avser egenskaper som är svåra 

eller omöjliga att förändra, exempelvis ålder, kön, etnicitet, fysisk förmåga och sexuell lägg-

ning. Mångfaldens sekundära dimension är olikheter som är föränderliga till sin karaktär så-

som utbildning, yrkeserfarenhet, religion, boendeort, civilstånd, föräldraskap, inkomst, med-

borgarskap, språk, kommunikationssätt och liknande. Dessa faktorer varierar och utvecklas 

successivt i livet beroende på nya livserfarenheter och handlingsalternativ.  

Mångfaldsarbete bedrivs i Sverige såväl utifrån ett rättvise- som ett företagsekonomiskt 

perspektiv. Rättviseperspektivet betonar rättvisa och solidaritet. Med utgångspunkt i moral 

och juridik kan missförhållanden i det svenska samhället korrigeras för att därigenom exem-

pelvis skapa arbetsplatser där mångfald avser ett dynamiskt nyttjande av individers kompetens 

och resurser, oavsett bakgrundsfaktorer som exempelvis etnicitet, funktionshinder, kön, sexu-

ell läggning eller ålder. Ett företagsekonomiskt perspektiv handlar om att utifrån ett effektivi-

tets- och produktivitetstänkande tillvarata medarbetares resurser på ett optimalt sätt. De båda 

perspektiven kan placeras på en makro- respektive mikronivå och bör ses som en helhet sna-

rare än två motpoler.
14

  

 

2.2 Diskriminering 

Begreppet diskriminering är mångtydigt och rymmer flera tolkningar, något som blir synligt 

såväl inom forskning som inom den offentliga diskursen.
15

 Diskriminering på individnivå 

innebär särbehandling av individer eller grupper, det vill säga en avvikelse från en av de 

grundläggande principerna om mänskliga rättigheter; nämligen principen om rätten till lika-

behandling. Särbehandlingen kan vara värdeneutral, positiv eller negativ. Diskrimineringsbe-

greppet tillskrivs vanligtvis den negativa konotationen. Sådan särbehandling av en grupp eller 

en individ som innebär missgynnande och olägenhet av något slag är innebörden i detta. På 

den individuella nivån är diskriminering ett beteende som utan sakliga motiv särbehandlar 

och/eller kränker individens integritet.
16

 

Den institutionella/organisatoriska diskrimineringen innebär att diskriminerande handling-

ar sker inom formella och informella rutiner. Därmed medverkar ett socialt systems föreskrif-

                                                           
11

 Mlekov, Katarina, Widell, Gill (2003). Hur möter vi mångfald på arbetsplatsen? Lund: Studentlitteratur. s. 19 
12

 Westin, Charles. (2001) s. 12 f 
13

 Loden, Marilyn, Rosener, Judy. (1991). Workforce America! Managing Employee Diversity as Vital Resource. 

New York: McGrew-Hill pp. 17-21 
14

 Abrahamsson, Kenneth. (2000). Mångfaldsbegrepp i brytningstid. I Bjärvall, Katarina Vad betyder mångfald 

på svenska? s. 9 ff. Rapport från en konferens och ett forskarsamtal. Stockholm: RALF-Arbetsrapport 1.  
15

 Lange, Anders (2005). Expertgrupp för diskriminering och hälsa. s. 41. I Särbehandlad och kränkt – en rap-

port om sambanden mellan diskriminering och hälsa. Statens Folkhälosinstitutet, DO, JämO, HomO, HO 
16

 Särbehandlad och kränk – en rapport om sambanden mellan diskriminering och hälsa. Statens Folkhälsoinsti-

tut, DO JämO, HomO, HO. s. 16 
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ter, regler eller praxis avsiktligt eller oavsiktligt till konsekvenser som har diskriminerande 

karaktär.
17

 

I Sverige omfattas det juridiska skyddet mot diskriminering områdena etnicitet, funktions-

hinder, kön och sexuell läggning. Ålder är ytterligare ett område som inom en snar framtid 

förväntas ingå i det juridiskt diskrimineringsskyddet. Mellan den juridiska definitionen av vad 

som innefattas i diskriminering och den offentliga diskursen råder inte sällan betydande skill-

nader. (Se kapitel 3 Juridiskt perspektiv).  

I rapporten ”Särbehandlad och kränkt” lyfts ett gemensamt förhållningssätt till diskrimine-

ring fram. På individuell och strukturell nivå bör diskriminering inte ses som isolerade hän-

delser. De handlingar som leder till diskriminering är oavsett om de begås av en individ eller 

av institutioner strukturella, det vill säga emanerar i samhällsstrukturer. Dessa omfattar rela-

tioner mellan underordnade och dominerande grupper. En grupps position kan bland annat 

utläsas genom ålder, kön, etnicitet, hudfärg, funktionshinder och sexuell läggning. Detta syn-

sätt preciseras enligt följande: 

 
Med strukturell diskriminering avses regler, normer, rutiner, vedertagna 

förhållningssätt och beteenden i institutioner och andra samhällsstrukturer 

som utgör hinder för underordnade grupper att uppnå lika rättigheter och 

möjligheter som dominerande grupper har. Sådan diskriminering kan vara 

synlig eller dold och den kan ske avsiktligt eller oavsiktligt. Denna defini-

tion sammanfaller med den som används i utredningen om strukturell 

diskriminering där man även menar att det krävs individers medvetna och 

omedvetna handlingar för att skapa och upprätthålla strukturer. Och att in-

dividuella handlingar inte går att utesluta från strukturell diskriminering.
18

 

 

Även Nancy Krieger poängterar betydelsen av den sociala strukturen, men menar att 

diskriminering är ett sanktionerat fenomen ”justified by ideology and expressed in interac-

tions, among and between individuals and institutions, intended to maintain privileges for 

members of dominant groups at the cost of deprivation of others”.
19

 

 

2.3 Attityd 

Secord och Backham
20

 definierar begreppet attityd som ”särskild regelbundenhet i en individs 

känslor, tankar och predisponeringar att agera i förhållande till någon aspekt i miljön”. Käns-

lor representerar den emotionella komponenten av en attityd, tankar den kognitiva och en pre-

disposition att handla i enlighet med beteendekomponenten. Signifikant för attityder är att de 

är värderande, det vill säga de speglar en persons benägenhet att känna, tänka eller handla på 

ett positivt eller negativt sätt gentemot en sida av attityden. Attityder kan skapas om den fy-

siska världen runt omkring oss, om hypotetiska konstruktioner eller gentemot människor. Ge-

nerellt gäller att attityder refererar till ett särskilt mål, exempelvis en person, grupp av männi-

skor, sak eller koncept.  

Den emotionella komponenten av en attityd handlar om känslor och speglar vad en person 

uttrycker avseende sympatier för eller mot objektet för attityden. Den kognitiva komponenten 

slutligen refererar till antaganden, åsikter och förväntningar som karaktäriserar en attityd samt 

hur personen uttalar sig om objektet. I attitydbegreppets kognitiva dimension ingår även be-

nämningen stereotypi, en förutfattad mening eller alltför generell och onyanserad uppfattning. 

Beteendekomponenten handlar om en persons observerbara beteende gentemot attitydobjektet 

och/eller vad personen säger eller hävdar beträffande sina handlingar gentemot objektet. I 

                                                           
17

 Nationalencyklopedin, band 5 (1996). Höganäs: Bra böcker. s. 20 
18

 Särbehandlad och kränkt – en rapport om sambanden mellan diskriminering och hälsa. s. 17 
19

 Krieger, Nancy. Refererad i Särbehandlad och kränkt - en rapport om sambanden mellan diskriminering och 

hälsa. Statens Folkhälsoinstitut, DO, JämO, HomO, HO. s. 20 
20

 Secord, Paul, Backham, Carl (1969). Social Psychology. New York: McGraw-Hill. p. 97 



 6 

praktiken innebär termen attityd den emotionella och den kognitiva komponenten. Beteendet 

definieras oftast som en manifesterad attityd.
21

 För att mäta attityder används företrädesvis 

direkta metoder såsom frågeformulär för självrapportering. Respondenten svarar då på frågor 

utformade som utsagor eller påståenden. Ett problem med denna metod är faran att individen 

uttrycker en ”skenattityd” istället för den ”verkliga” attityden gentemot ett objekt sak eller 

händelse. Vid den indirekta mätningen presenteras ett ostrukturerat och mångtydigt stimulus-

material där personen själv måste lägga in sin egen tolkning. Den gemensamma utgångspunk-

ten är dock att attityder mäts på basis av vad människor säger om sina känslor, tankar och 

beteenden gentemot objektet för attityden.
22

 

 

2.4 Etnicitet  

Inom samhälls- och kulturvetenskaperna definieras begreppet etnicitet beroende av vilka teo-

retiska perspektiv som anläggs. Etymologiskt härstammar termen i det grekiska ordet ethnos, 

folk, vilket användes för att referera till och kategorisera andra folk. Denna ursprungliga bety-

delse har bibehållits och i en nutida användning syftar etnicitet på den speciella kvalitet som 

utmärker ett folks kollektiva identifikation med och känsla av tillhörighet till en grupp som 

definierar sig själv i kulturella termer. Med en cirkulär definition är etnicitet således den kol-

lektiva identitet som är gemensam för en etnisk grupp. Ytterligare en distinktion är att etnici-

tet definieras som en aspekt av en social relation mellan människor, som ser sig själva som 

kulturellt distinkta i relation till andra grupper.
23

 

 

2.5 Funktionshinder 

Funktionshinder är ett brett begrepp som används mer i deskriptiva än förklarande termer. En 

vedertagen utgångspunkt är att funktionshinder i sig inte ska uppfatta som ett handikapp. Det 

är miljön och situationen som den funktionshindrade befinner sig i som avgör huruvida funk-

tionshindret blir ett handikapp eller inte Representanter för funktionshindrades intresseorgani-

sationer har medverkat till implementerandet av detta synsätt.
24

  

En allmänt tillämpad definition är att i begreppet funktionshinder inkludera de personer 

som omfattas av lagen om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av funktionshin-

der. Denna definition återfinns i lagtextens 2 § och lyder på följande sätt: ”Med funktionshin-

der avses varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en persons 

funktionsförmåga som till följd av en skada eller en sjukdom fanns vid födelsen, har uppstått 

därefter eller kan förväntas uppstå”.
25

 

 

2.6 Kön/genus/jämställdhet  

Inom den feministiska teoribildningen är begreppen genus och kön centrala. Problematiskt är 

dock att dessa begrepp inte definieras på ett entydigt sätt. En del forskare definierar dem som 

synonyma medan andra uppfattar dem som åtskilda. I den tidiga kvinnoforskningen gjordes 

en distinktion mellan biologiskt och socialt kön. Ett av skälen till denna differentiering var 

viljan att undvika biologiska förklaringar till ojämlika maktförhållanden mellan kvinnan och 

                                                           
21

 Secord, Paul, Backham, Carl (1969) p 97 ff 
22

 Kaufman, Geir, Kaufman, Astrid (2005) 2:a uppl Psykologi i organisation och ledning. Lund: Studentlittera-

tur. s. 266. 
23

 Westin, Charles. m.fl. Sos-rapport 1996:6. s. 31f 
24

 de los Reyes, Paulina Diskriminering och ojämlikhet i arbetslivet s. I Paulina De los Reyes m fl. (2000). Tre 

forskaruppsatser om mångfald. Mångfald, diskriminering och stereotyper. s. 13. Stockholm: Rådet för arbets-

livsforskning, Svenska EFS-rådet, Integrationsverket. 
25

 Lag (1999:132) om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av funktionshinder 2 §. 
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mannen. Därmed tog kvinnoforskningen avstånd från antagandet att kvinnans sociala under-

ordning var naturgiven. Istället betonades de sociala förhållandenas betydelse.
26

 

Enligt vårt synsätt är såväl genus som kön inte något givet utan konstrueras och rekonstru-

eras i en social kontext. Åtskillnaden mellan genus och kön är därför ointressant, då en sådan 

endast uttrycker den västerländska dualismen mellan natur och kultur. I föreliggande rapport 

används begreppet kön, som innefattar både de kroppsliga och sociala villkoren för mäns och 

kvinnors handlande. Med könstillhörighet avses kvinnor och män.  

Jämställdhet är ett begrepp, vars innehåll kan fyllas med olika innebörder. Sin begränsning 

till relationen mellan kvinnor och män fick begreppet när kvinnofrågan aktualiserades i den 

politiska debatten och jämställdhet blev ett politiskt mål med internationell förankring. En 

vanlig definition av jämställdhet är ett tillstånd när kvinnor och män har samma rättigheter, 

skyldigheter och möjligheter och därmed samma ställning och inflytande i samhället.
27

 

Eduards
28

 hävdar att jämställdhet bör definieras både som feministisk ideologi och femi-

nistisk politik. Huvudsakligen har den svenska jämställdhetspolitiken utgått från liberal och 

socialistisk feminism. Sedan mitten av 1990-talet har även den radikalfeministiska ideologin 

fått en starkare ställning. Frågor som berör mäns våld gentemot kvinnor har då särskilt upp-

märksammats. Genusforskningens radikalfeministiska inriktning har bidragit med avgörande 

delar när det gäller kunskapsbildningen i dessa frågor. Olika ideologier kan således utgöra 

grund för hur jämställdhetssarbete ska beskrivas.
29

 

 

2.7 Sexuell läggning  

Begreppet sexuell läggning definieras utifrån en individs känslomässiga relationer, erotiska 

fantasier och fysiska sexuella aktiviteter riktade mot det motsatta könet, samma kön eller båda 

könen.
30

 En rekommendation är att begreppet sexuell läggning ska användas som en lagtek-

nisk, övergripande term för hetero-, homo- och bisexualitet. Det finns en stor mängd andra 

sexuella inriktningar eller beteenden bland såväl hetero-, homo- och bisexuella. Dessa inrikt-

ningar eller beteenden ska inte förväxlas med sexuell läggning och de omfattas inte av gällan-

de lagstiftning mot diskriminering. Sexuell läggning ska inte heller sammanföras med 

könstillhörighet, vilket avser kvinnor och män. Transsexualism blir enligt detta synsätt en 

fråga om könstillhörighet.
31

 

 

2.8 Etnicitet, funktionshinder, kön och sexuell läggning relaterat till diskriminering inom 

svenskt arbetsliv 

Den försämrade ställning som utlandsfödda och då särskilt utomeuropeiska invandrare fått på 

arbetsmarknaden har medfört att ett allt större intresse riktats mot frågor som berör etnicitet. 

De omvärldsförändringar som skett innebär att begreppet fått ökad betydelse för konstruktio-

nen av sociala identiteter, medborgarskap och politiskt deltagande. Frågor som berör etnicitet 

har i första hand handlat om den särställning som invandrare har på den svenska arbetsmark-

naden och i arbetslivet, men även till arbetsvillkor såsom löner och karriärmöjligheter. Beträf-

                                                           
26

 Holmberg, Carin, Lindholm, Margareta (1993). Feministisk teori. I Per Månsson (Red.), Moderna samhällste-

orier. Tradition, riktningar, teoretiker. Stockholm: Prisma Förlag. s. 214ff 
27

 Nationalencyklopedin, band 10, (1993). Höganäs: Bokförlaget Bra Böcker. s.275. 
28

 Eduards, Maud (1995). En allvarsam lek med ord. I SOU 1995:10 Viljan att veta och viljan att förstå. Kön, 

makt och den kvinnovetenskapliga utmaningen i högre utbildning. Slutbetänkande av Utredningen om insatser 

för kvinno- och jämställdhetsforskning. s. 63 
29

 Åström, Gertrud m. fl. Från genussystem till könsmaktordning: en begreppsdefinition. I SOU 2005:66 Makt 

att forma sitt eget liv. Jämställdhetspolitiken mot nya mål. s. 56. 
30

 SOU 2000:39 Ett effektivt diskrimineringsförbud. Om olaga diskriminering och begreppen ras och sexuell 

läggning. Betänkande av 1999 års diskrimineringsutredning. s. 220 ff 
31

 SOU 1997:175 Förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning. Betänkande av Utred-

ningen mot diskriminering u arbetslivet på grund av sexuell läggning. s. 170 ff 
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fande invandrares särställning på arbetsmarknaden identifieras tre orsaker av fundamental 

betydelse. För det första har den makroekonomiska utvecklingen och de förändrade kompe-

tenskraven i arbetslivet bidragit till att utlandsfödda möter allt större svårigheter att få arbete. 

Strukturellt kan detta förklaras med omfattade rationaliseringar inom industrin och den offent-

liga sektorn med följd att många av de så kallade ”ingångsjobben” försvunnit. Detta samman-

taget med ökade kunskapskrav har bidragit till att invandrare blivit särskilt drabbade av struk-

turella förändringar. För det andra diskuteras invandrares särställning i förhållande till kultu-

rella olikheter mellan den infödda befolkningen och den invandrade arbetskraften. Konkret 

manifesteras det när invandrare systematiskt undervärderas vad gäller kompetens, när den 

svenska organisationskulturen, som till skillnad från den utländska, definieras som öppen, 

demokratisk och icke-hierarkisk samt när invandrares oförmåga att anpassa sig till svensk 

jämställdhetsideologi blir en etnicitetsmarkör. Invandrares särställning på arbetsmarknaden 

kan för det tredje relateras till diskriminering. Etnicitet är ett av de områden som omfattas av 

svensk lagstiftning mot diskriminering. Förekomsten av diskriminering är en möjlig förklar-

ing, men diskursen handlar snarare om ett vagt sannolikhetsresonemang än om konstaterandet 

av faktiska förhållanden
32

 

Inom arbetsmarknadspolitiken tillämpas begreppet ”arbetshandikappad”, som avser ar-

betstagare eller arbetssökande som av fysiska, psykiska, begåvningsmässiga eller socialmedi-

cinska skäl har en nedsatt arbetsförmåga och därför behöver särskilt stöd för att få eller behål-

la ett arbete. Begreppet beskriver förhållandet mellan individen och dennes förmåga att utföra 

ett arbete. Således behöver ett funktionshinder inte med automatik innebära ett arbetshandi-

kapp. Synen på funktionshinder i relation till arbetslivet utgår från principerna för svensk ar-

betsmarknadspolitik. Enligt denna har människor rätt till arbete, oberoende av individuella 

skillnader. Om en människa drabbas av ett funktionshinder ska möjligheter ges så att hon/han 

kan komma ut i arbetslivet. Trots dessa principer inräknas ofta funktionshindrade individer till 

samhällets ”svaga” eller ”särskilt utsatta” grupper. För att kunna få ett arbete och stanna kvar 

på arbetsmarknaden utgör fysiska begränsningar och socialmedicinska handikapp stora hin-

der.
33

 

Om ett könsperspektiv anläggs på arbetslivet är utgångspunkten att rådande könsstrukturer 

inte ska missgynna kvinnor. Yrkeslivet är en central arena där sociala identiteter skapas. Inom 

denna konstrueras kvinnlighet och manlighet och blir strukturerande principer. När kvinnors 

villkor inom arbetsorganisationen lyfts fram är det primärt könsrelationen som analyseras. 

Den olikhet som grundas på könsrelationer ses då som strukturellt betingad, något som inne-

bär att det manliga ifrågasätts. I det svenska samhället är jämställdhet mellan kvinnor och män 

en värdering som har en bred förankring.  

Diskursen om sexuell läggning hänför till hetero- homo- och bisexualitet. Frågor som be-

rör sexuell läggning sätts dock oftast i samband med homo- och bisexualitet, kategorier som 

innebär en ”avvikelse” från heteronormen. Överfört till arbetslivet tar människor för givet att 

alla på en arbetsplats är heterosexuella eftersom sexuell läggning inte syns utanpå. Att öppet 

deklarera sin sexuella läggning är ett svårt ställningstagande, som i vissa organisationskulturer 

leder till diskriminering. I Sverige bedrivs forskning i liten utsträckning inom området sexuell 

läggning och arbetsliv. Behov finns av att beforska den sexuella läggningens betydelse för 

individuella levnadsförhållanden, arbetsmarknads- och organisationsförändringar, belastning i 

arbetslivet samt fysisk och psykisk hälsa. 

 

 

                                                           
32

 de los Reyes, Paulina (2000). .s, 12.ff. 
33

 de los Reyes, Paulina. (2000). s. 24ff 
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3. Juridiskt perspektiv 

Avsnittet inleds med en beskrivning av svensk och internationell lagstiftning mot diskrimine-

ring. Därefter presenteras diskrimineringsombudsmännen. Slutligen redogörs för händelseför-

loppet vid ett diskrimineringsärende.  

 
 

3.1 Svensk och internationell lagstiftning mot diskriminering 

Den bärande grundtanken i ett demokratiskt land är övertygelsen om alla människors lika vär-

de. De lagar som reglerar diskriminering har tillkommit för att värna om denna humanistiska 

utgångspunkt och för att slå vakt om att alla människor verkligen behandlas på lika villkor, 

oavsett etnisk tillhörighet, funktionshinder, kön eller sexuell läggning. Kärnan i den svenska 

lagstiftningen mot diskriminering är att skyddet successivt förstärkts, något som bidragit till 

att skapa förutsättningar för en fungerande mångfald i vårt samhälle. Konkret förbjuds 

diskriminering, förutom genom en formulering i grundlagen, av sex lagar. Dessa är: jäm-

ställdhetslagen (1991:433), lagen (1999:130) om åtgärder mot diskriminering i arbetslivet på 

grund av etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, lagen (1999:132) om förbud 

mot diskriminering på grund av funktionshinder, lagen 1999:133) om förbud mot diskrimine-

ring i arbetslivet på grund av sexuell läggning, lagen (2001:1286) om likabehandling av stu-

denter i högskolan samt lagen (2003:307) om förbud mot diskriminering.
34

 (se bilaga B) 

De skydd som de fyra förstnämnda lagarna skapar gäller endast i arbetslivet, det vill säga 

mellan arbetsgivare och arbetstagare och avser hela rekryteringsförfarandet. Även arbetssö-

kande omfattas, vilket innebär att lagen är tillämplig på den situation där arbetsgivaren avbry-

ter en anställningsprocess och där diskriminering kan misstänkas ligga till grund för avbrottet. 

Arbetsgivare, oavsett bransch, är skyldiga att rätta sig efter lagarna, men skyddsnivån och 

utformningen av lagstiftningen skiljer sig åt beroende på typ av diskriminering.
35

 

En viktig princip i de fyra lagarna är förbudet mot såväl direkt som indirekt diskrimine-

ring. Direkt diskriminering föreligger när en arbetsgivare missgynnar en arbetstagare eller 

arbetssökande genom att behandla henne eller honom sämre än arbetsgivaren behandlar, har 

behandlat eller skulle ha behandlat någon annan i en jämförbar situation om missgynnandet 

har med etnicitet, funktionshinder, kön eller sexuell läggning. Med indirekt diskriminering 

avses när en bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringssätt framstår som neutralt, men i 

praktiken missgynnar personer med viss etnisk tillhörighet, funktionshinder, kön eller sexuell 

läggning. Vid indirekt diskriminering är regeln att arbetstagare eller arbetssökande inte behö-

ver bevisa att arbetstagarens intention i en viss situation varit viljan att diskriminera. Om ar-

betstagaren kan visa att hon eller han tillhör någon av de grupper som omfattas av antidiskri-

mineringslagstifningen och att arbetsgivaren behandlat arbetstagaren mindre förmånligt än 

andra personer som inte omfattas av bestämmelserna finns anledning att anta att diskrimine-

ring kan ha skett. I sådana fall övergår bevisbördan till arbetsgivaren. Denne måste då klargö-

ra bakomliggande orsaker till sitt ställningstagande.
36

 

Lagstiftningen reglar även situationer där en arbetstagare utsätts för trakasserier. Innebör-

den i trakasserier är sådant uppträdande från andra arbetstagare eller från arbetsledningen som 

kränker en persons integritet och som har samband med etnisk tillhörighet, funktionshinder, 

kön eller sexuell läggning. Om arbetsgivare får vetskap om att någon arbetstagare upplever 

sig bli trakasserad föreligger skyldighet att utreda saken.
37

 

                                                           
34

 Andersson, Anderz, Edström, Örjan, Zanderin, Lars (2002). Arbetsrätt. Stockholm: Liber AB. s. 134f 
35

 Andersson, Anderz, Edström, Örjan, Zanderin, Lars. (2002). s. 135 
36

 Andersson, Anderz, Edström, Örjan, Zanderin, Lars. (2002). s. 136 
37

 Andersson, Anderz, Edström, Örjan, Zanderin, Lars. (2002). s. 136 



 10 

Påföljderna för diskriminering inom arbetslivet är antingen att diskriminerande åtgärd 

ogiltigförklaras eller kan en arbetsgivare som överträder lagens bestämmelser bli skyldig att 

betala allmänt skadestånd.
38

 

I mars 2002 trädde lagen om likabehandling av studenter i högskolan i kraft. Denna lag 

ska motverka diskriminering av högskolestudenter på grund av etnisk och religiös tillhörighet, 

funktionshinder, kön eller sexuell läggning. Högskolorna ska även bedriva ett målinriktat ar-

bete för att aktivt främja lika rättigheter för studenter oavsett deras etniska tillhörighet, funk-

tionshinder, könstillhörighet eller sexuella läggning.
39

 (se bilaga B) 

Lag (2003:307) om förbud mot diskriminering syftar till att motverka diskriminering som 

har samband med någon av diskrimineringsformerna etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, funktionshinder eller sexuell läggning. Förbud gäller mot direkt eller indirekt 

diskriminering, trakasserier och instruktioner att diskriminera. De områden mot vilka förbudet 

riktas är diskriminering i arbetsmarknadspolitisk verksamhet, vid start eller bedrivande av 

näringsverksamhet samt i yrkesutövning.
40

 (se bilaga B) 

Förutom de lagar som främst riktas mot diskriminering i arbetslivet och inom utbildning 

finns bestämmelser om olaga diskriminering i brottsbalken, kapitel 16 §9. I detta lagrum slås 

fast att en näringsidkare begår en olaglig handling om denne i sin verksamhet diskriminerar 

någon på grund av ras, hudfärg, etnisk tillhörighet eller sexuell läggning. Diskrimineringen 

definieras här som att näringsidkaren ska behandla den utsatte personen ”på de villkor som 

näringsidkare tillämpar i förhållande till andra”. Samma regler som näringsidkare måste rätta 

sig efter gäller även för personer i allmän tjänst eller som innehar ett allmänt uppdrag.
41

 (se 

bilaga B) 

För att stat, kommun och landsting inte ska kunna utöva diskriminering innehåller reger-

ingsformen (RF), bestämmelser som reglerar detta. I RF 1:2 stadgas följande: ”Den offentliga 

makten skall utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda männi-

skans frihet och värdighet”. Angående tillsättandet av statliga tjänster framgår av RF 1:9 att 

de ska tillsättas på ”sakliga grunder” samt att det offentliga ska ”beakta allas likhet inför lagen 

samt iaktta saklighet och opartiskhet”. I uttrycket sakliga grunder innefattas meriter, förtjänst 

och antal år i arbetslivet.
42

 (se bilaga B) 

När en person ska anställas finns ofta kollektivavtal som direkt eller indirekt har betydelse 

för hur den arbetssökandes meriter ska bedömas. Ett kollektivavtal måste respekteras, förut-

satt att det inte bryter mot någon av antidiskrimineringslagarna. Eftersom dessa lagar är tving-

ande kan de inte förhandlas bort. Om kollektivavtalet i någon del inte går att tillämpa så att 

lagen respekteras blir avtalet ogiltig i den delen.
43

 

Direktiv från EU är överordnade nationella lagar, även vad gäller diskriminering. Inom 

den svenska lagstiftningen har lagarna anpassats till EG-rätten. Fortfarande kvarstår vissa 

skillnader, särskilt när det gäller könsdiskriminering. Det innebär att EG-rätten kan ge skydd 

mot diskriminering i situationer som inte täcks av den svenska lagstiftningen.
44

  

EU har utfärdat ett direktiv om att lagstiftningen mot diskriminering ska utökas med ytter-

ligare en lag som förbjuder diskriminering på grund av ålder. Denna lagstiftning finns redan i 

många EU-länder, varför Sverige, enligt EU-direktivet, snarast möjligt bör stifta denna lag.
45

 

                                                           
38

 Andersson, Anderz, Edström, Örjan, Zanderin, Lars. (2002). s. 136 
39

 Mlekov, Katarina, Widell, Gill. (2003). s. 35. 
40

 Särbehandlad och kränkt –en rapport om sambanden mellan diskriminering och hälsa.62 s.  
41

 JämO, DO, HO, HomO (1999). Rekrytera utan att diskriminera. Stockholm: Diskrimineringsombudsmännen. 

s. 9-10. 
42

 JämO, DO, HO, HomO (1999). s. 12. 
43

 JämO, DO, HO, HomO (1999). s. 13. 
44

 JämO, DO, HO, HomO (1999). s. 12 ff. 
45

 Mlekov, Katarina, Widell, Gill. (2003). s. 35 
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3.2 Diskrimineringsombudsmännen 

Diskrimineringsombudsmännen är fyra till antalet och utses av regeringen. Varje ombudsman 

ansvarar för sitt eget område, det vill säga diskriminering i förhållande till jämställdhet, etnici-

tet, sexuell läggning samt funktionshinder. Diskrimineringsombudsmännen har inga särskilda 

rättsliga maktmedel till sitt förfogande. Verksamheten handlar istället huvudsakligen om att 

genom rådgivning och juridiskt bistånd hjälpa en individ som blivit utsatt för diskriminering 

att ta tillvara sina rättigheter. Diskrimineringsombudsmännen tar även initiativ till åtgärder 

mot diskriminering hos företag, myndigheter och andra organisationer. Om en diskrimine-

ringsombudsman upptäcker att lagarna inte fungerar kan hon/han föreslå regeringen att lag-

stiftningen ändras.
46

 

Juristen Claes Borgström är utsedd till jämställdhetsombudsman, JämO, och leder verk-

samheten inom denna myndighet, vars huvudsakliga uppgift är att utöva tillsyn. JämO har 

tillsynsansvar över två lagar; jämställdhetslagen, som reglerar jämställdhet i arbetslivet och 

lagen om likabehandling av studenteter i högskolan. JämO granskar kontinuerligt det aktiva 

jämställdhetsarbetet i arbetsliv och på högskolor samt utreder anmälningar om bristande jäm-

ställdhetsarbete, könsdiskriminering och sexuella trakasserier. Exempel på situationer när 

människor kan vända sig till JämO är när arbetsgivare inte vill upprätta en jämställdhetsplan, 

när en arbetsgivare vill skapa en jämställd arbetsplats, men saknar rutiner och arbetssätt, när 

råd och hjälp inför kartläggning av löneskillnader på en arbetsplats vill inhämtas eller när 

hjälp med definition av vad som ska betraktas som likvärdiga arbeten efterfrågas.
47

 

Ombudsmannen mot etnisk och religiös diskriminering, DO, är en myndighet som sedan 

mars 2005 företräds av juristen Katri Linna. Till sin hjälp har hon 28 medarbetare varav de 

flesta är jurister. DO:s uppgift är att hjälpa den som blivit utsatt för etnisk eller religiös 

diskriminering att bevaka sina rättigheter genom att ge råd, juridiskt stöd samt föra talan vid 

rättegång. DO arbetar även med att utöva tillsyn över att arbetsgivare, högskolor och skolor 

följer lagens krav och förebygger diskriminering genom ett målinriktat och aktivt arbete. Yt-

terligare ansvarsområde är information och utbildning samt bildandet av opinion mot diskri-

minering.
48

 

Den statliga myndigheten Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell lägg-

ning, HomO, inrättades 1 maj 1999. Myndighetens uppdrag är att verka mot homofobi och 

diskriminering på grund av sexuell läggning inom alla delar av det svenska samhällslivet. 

Med diskriminering på grund av sexuell läggning menas en orättvis eller kränkande behand-

ling som har samband med homo-, bi- eller heterosexualitet. Sedan starten innehas ämbetet av 

Hans Ytterberg, jurist med bland annat domarbakgrund.
49

 

Målet för handikappombudsmannen (HO) är att personer med funktionshinder ska ha 

samma rättigheter och kunna göra samma saker som andra. Juristen Lars Lööw, med lång 

erfarenhet av handikappfrågor är handikappombudsman. Om en person upplever att hon/han 

blivit diskriminerad på grund av funktionshinder i arbetslivet eller vid högskolan/universitetet 

kan fackföreningen eller HO föra personens talan i Arbetsdomstolen (AD). Ytterligare en 

uppgift för HO är att bevaka hur samhället ser ut för människor med funktionshinder. Med 

utgångspunkt i denna bevakning upptäcker HO felaktigheter och föreslår förändringar.
50

 

 

                                                           
46
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3.3 Händelseförloppet vid ett diskrimineringsärende 

Mest vanligt är att en tvist som kan hänföras till diskriminering uppstår när en person söker ett 

arbete, men inte får det. Samtliga fyra antidiskrimineringslagar ger en person som känner sig 

diskriminerad rätt att avkräva arbetsgivaren uppgifter angående dennes sätt att värdera utbild-

ning, yrkeserfarenhet och andra meriter. När en sådan begäran görs är det viktigt att arbetsgi-

varen noggrant motiverar sitt val av den som fick anställningen samt bifogar all den informa-

tion som kan vara av intresse, exempelvis bakgrund till ställningstagandet. Den som är med-

lem i ett fackförbund bör vid misstanke om diskriminering vända sig till detta, eftersom det 

ofta finns stadgar om rättshjälp till fackförbundens medlemmar. En enskild som känner sig 

diskriminerad kan kontakta berörd diskrimineringsombudsman. Är personen medlem i en 

fackförening vänder sig vanligtvis myndigheten till den fackliga organisationen för att inhäm-

ta upplysningar om vad som gjorts i ärendet. Diskrimineringsombudsmännen kan föra princi-

piellt viktiga tvister inför Arbetsdomstolen (AD), vanligt är dock att oenigheter löses genom 

förlikning.
51

 

 

 

4. Teoretiskt perspektiv 

I nedanstående kapitel presenteras studiens två teoretiska perspektiv; nämligen socialkon-

struktivism samt det diskrimineringsperspektiv som företräds av Robert, K Merton. 
 

4.1 Socialkonstruktivistiskt perspektiv 

Det samhälle vi lever i kan tolkas som en social konstruktion. Den moderna människan be-

traktas då som en individ som tillsammans med andra människor skapas till en social varelse. 

I denna skapelseprocess är den primära och sekundära socialisation av avgörande betydelse.  

Människan definieras som ett aktivt subjekt som kan tänka och handla på ett meningsfullt 

sätt. I vardagligt samspel skapas och återskapas den sociala verkligheten. En grundförutsätt-

ning för det sociala samspelet är en gemensam förståelse för mål, föreställningar, uppfattning-

ar, värderingar och attityder. I interaktionen med andra människor kommer dessa gemensam-

ma uppfattningar till uttryck i individens handlingar och definition av verkligheten. Dessa 

lagras sedan i individens minne och blir därmed en del av den allmänna vardagskunskapen. 

En vardagskunskap som uppfattas som självklar och given och som medför att individen kan 

tänka utifrån enkla scheman eller typifieringar och välja handlingsalternativ utan reflektion.
52

 

I interaktionen blir vardagskunskapen tillgänglig för människan genom ett kollektivt kun-

skapsförråd, som artikuleras med hjälp av språket. Individer förstår utifrån gemensamma 

symboler att de delar uppfattningen av världen med sina samspelspartners.  

Utgångspunkten är, enligt Georg H Mead, att människan är medveten och bearbetar värl-

den i kommunikativa sammanhang. Medvetenheten utvecklas således i en aktiv process, där 

individen tillsammans med andra såväl samlar som utvecklar sina kunskaper och erfarenhe-

ter.
53

 

Erwing Goffman menar att roll är ett centralt begrepp när samhället ska studeras som en 

social konstruktion. Genom sina olika roller strävar individen efter att uppfylla och upprätt-

hålla vissa rolltolkningar. I interaktionen genomför aktören sitt framträdande inför publiken. I 

detta spel ingår att aktör och publik framträder växelvis och att de påverkar varandras roller 

samt hur situationen ska definieras. Aktören är dock inte helt fri att utforma sin roll utan insti-

                                                           
51
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tutioner och organisationer skapar ofta strukturer som fungerar som en given gränsdragning 

och som objektifierar rolltolkningen. En problematik som ständigt är närvarande i samspelet 

med andra är osäkerheten om vad som skall betraktas som äkta eller falskt, ärligt eller oärligt, 

rätt eller fel.
54

 

Centralt inom perspektivet är synen på avvikande beteende som en social konstruktion. 

Avvikelse definieras som en karriär varigenom individen själv tillsammans med andra stigma-

tiseras som avvikare. Termen stigma används som benämning på en egenskap som är djupt 

misskrediterande för individen. Stigmatiseringen blir en del av kategoriseringen som bestäm-

mer vilka som avviker från de speciella förväntningar som finns för individerna inom gruppen 

normala. Det innebär således inte enbart för individen att utföra avvikande handlingar utan det 

krävs att individen själv uppfattar sig som en avvikande person. Stigmatiseringen är en lång 

process som sker på såväl individ- som samhällsnivå.
55

 

Utifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv definieras samhället som en produkt av 

mänskligt tänkande och handlande. Den enskilde individen är dock inte basen, utan den 

mänskliga socialiteten är förutsättningen för samhället. Därmed befinner sig samhället hela 

tiden i en utvecklingsprocess där den kreativa människan genom sina handlingar kan omskapa 

och förnya.
56

 

 

4.2 Diskrimineringsperspektiv 

Robert K. Mertons utgångspunkt vid analys av etnisk diskriminering är relationen mellan in-

dividens fördomar och det uppvisade beteendet. Utifrån detta perspektiv identifierar han fyra 

olika kategorier av människor. Dessa kategorier finns oberoende av klasstillhörighet, dock i 

något varierande former. Identifieringen av kategorierna ökar förståelsen för ömsesidigt bero-

ende faktorer som kan vara en grund för diskriminering.
57

  

 

Tabell 1. Fyra kategorier av människor enligt Robert K Mertons diskriminerings- 

perspektiv.
58

 

 

 
Icke diskriminerande 

beteende 

Diskriminerande Beteende 

 

Icke fördomsfull attityd 1 2 

Fördomsfull attityd 3 4 

 

 

Den första kategorin innebär att individen har en icke fördomsfull attityd och ett icke diskri-

minerande beteende. Den andra kategorin inrymmer de individer som har en icke fördomsfull 

attityd, men uppvisar ett diskriminerande beteende. Den tredje kategorins individer har en 

fördomsfull attityd, men förevisar ett icke diskriminerande beteende. Den fjärde kategorin 

slutligen har såväl en fördomsfull attityd som ett diskriminerande beteende.
59
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Kategori 1: Icke fördomsfull attityd och ett icke diskriminerande beteende. 

Individen inom kategorin är radikal och etniskt liberal. Han/hon är inte fördomsfull och upp-

visar ett icke diskriminerande beteende. Individen är stabil i sina uppfattningar och visar obe-

roende av situationen samma beteende. Dessa individer benämns ”all-weather liberala”. De 

försöker påverka dem som har ett avvikande tänkesätt och belönar dem som ändrar uppfatt-

ning.  De kan också skapa en positiv social miljö i relationen till andra människor, vilka där-

med inte finner det ändamålsenligt att behålla sina fördomar eller diskriminerande beteende.  

Trots att de etnisk liberala är en potential för att förändra attityder och beteenden i relation 

till etnicitet, förstår de inte själva helt vilken kraft de har. Därför utnyttjas kraften inte fullt ut. 

Det beror på att de etniskt liberala möter flera hinder för effektiv förändring. Ett problem är 

att de är alltför upptagna med att tala med varandra. Vid upprepande tillfällen söker de upp 

likasinnade och håller möten där de engagerar sig i ömsesidiga förmaningar och på så vis ger 

de varandra socialt och psykologiskt stöd. Det andra problemet är enigheten inom gruppen. 

Fortsatt umgänge med likasinnade tenderar att skapa en illusion om att det råder en högre grad 

av konsensus i samhället i stort än vad det i realiteten gör. Många misstar sig också på att del-

aktigheten i gruppen av likasinnade per automatik resulterar i handling, när aktiviteten egent-

ligen stannar vid diskussion. Resonemanget leder till att individerna stärks i sin egen överty-

gelse, men denna övertygelse sprids inte till dem som inte tillhör de etiskt liberala. Ytterligare 

ett problem inom gruppen är individernas medvetenhet om att deras övertygelser överens-

stämmer med det amerikanska idealet. Det medför att de är nöjda med sitt eget beteende och 

inser inte nödvändigheten av att göra något åt problemet. Hon/han uppfattar sig själv som 

”skuldfri” och anser det inte som viktigt att arbeta med en kollektiv skuld. Den liberala ut-

gångspunkten är att problemet ska lösas på en individuell nivå och att varje individ själv mås-

te ta ansvar. Problemet är att den sociologiska företeelsen försöker förklaras med psykologisk 

moral. Denna lösning är dock omöjlig, för om alla individer var medvetna och tog sitt ansvar 

skulle problemet aldrig uppstå. Istället skapar detta passiva förhållningssätt fördomsfulla atti-

tyder och diskriminerande beteende.  

Slutsatsen blir att problemet med gruppdialog, enighet inom gruppen och lösningar på in-

dividuell nivå inverkar negativt på den potentiella styrka som den etniskt liberala gruppen har 

och gör den verkningslös. Det är bara genom att först erkänna dessa problem, som de liberala 

kan utnyttja sin fulla potential. Det första problemet med gruppmonologer kan enbart avlägs-

nas genom att etniskt liberala deltar i grupper som inte endast består av likasinnade. Det bety-

der att de möter opposition och motstånd snarare än enighet. Problemet med gruppens upp-

fattning att det råder konsensus i samhället kan endast lösas genom insikten om att det ameri-

kanska samhället belönar de som uttrycker fördomar. Istället måste belöningssystemet riktas 

mot dem som uppvisar en icke fördomsfull attityd och ett icke diskriminerande beteende. 

Problemet med uppfattningen att diskriminerande attityder och beteende ska lösas på en indi-

viduell nivå kräver att den militanta liberalen motiverar den passiva liberalen till kollektiva 

lösningar. Detta kan endast åstadkommas om en känsla av skuld för hennes/hans omedvetna 

förhållningssätt och passivitet kan bidra till att problemet etnisk ojämlikhet framkallas. Men 

detta är dock inte tillräckligt för att förändra den sociala verkligheten. Det är bara när välvil-

jan utnyttjas psykologisk i den sociala verkligheten, som den kan användas för att nå kulturell 

objektivitet.
60

  

 

Kategori 2: Icke fördomsfull attityd, men uppvisar en diskriminerande beteende 

Denna ”fair-weather liberal” är en typ av liberalism som är ändamålsenlig. Hon/han är perso-

nen som trots sin egen icke fördomsfulla attityd stödjer ett diskriminerande beteende, när det-

ta är en lättare eller mer lönsam väg. Ändamålsenligheten uttrycks genom tystnad och därige-
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nom underförstådd samtycke till andras fördomsfulla attityder eller diskriminerande beteende. 

Individen tappar därmed inte status eller drabbas av negativa sanktioner från sina fördomsful-

la medmänniskor. Vidare finns ändamålsenlighet hos personer med självhävdelsebehov. Ex-

empel på detta är arbetsgivaren, som utger sig för att inte vara antisemit, men som ändock 

vägrar att anställa judar, eftersom det kanske skulle kunna skada arbetsplatsens anseende. 

Fackföreningsledaren som av egennytta förespråkar diskriminering för att inte tappa stöd från 

betydelsefulla rasister inom organisationen är ytterligare ett exempel. I varierande grad lider 

”fair-weather liberalerna” av skuld och skam för att de avviker från sin egna icke fördomsful-

la attityder. De är därför märkbart känsliga och påverkningsbara för att handla i enlighet med 

den egna övertygelsen och därmed ta bort skammen för det diskriminerande beteendet. De är 

lättast att påverka, eftersom de i grunden har en icke fördomsfull attityd.
61

 

 

Kategori 3: Fördomsfull attityd, men förevisar ett icke diskriminerande beteende 

Denna person är ”icke” liberal och därmed motvillig till att anpassa sig till det amerikanska 

idealet. Inom kategorin återfinns den fördomsfulla kvinnan/mannen som inte tror på idealet, 

men som ändå i praktiken anpassar sig på grund av rädsla för att drabbas av sanktioner. Per-

sonlighetstypen känns lätt igen i fördomsfulla arbetsgivare som diskriminerar etniska grupper 

fram till dess att lagliga regleringar skrämmer dem till ändrat beteende.  

”Fair-weather icke liberalen” är motsatsen till ”fair-weather liberalen”. Båda är ändamåls-

enliga, men ändamålsenligheten dikterar olika beteendemönster. Den intolerante anpassar sig 

till idealen bara när det finns risk för sanktioner. ”Fair-weather liberalen” avviker från idealen 

när det finns risk för sanktioner. Olika samhällen med samma mängd av öppen diskriminering 

kan ha helt olika problem beroende på om befolkningen består av en stor kärna av ”fair-

weather liberaler” redo att överge sina diskriminerande beteende eller övervägande ”fair-

weather icke liberala”, som endast överger sitt diskriminerande beteende om de hotas om 

sanktioner.
62

 

 

Kategori 4: Fördomsfull attityd och ett diskriminerande beteende  

Individen har en fördomsfull attityd och uppvisar ett beteende som överensstämmer med det 

som hon/han uppfattar som ”det rätta”. Denna människotyp känns lätt igen som den sanne 

intolerante och fördomsfulla människan. Individerna finns överallt, dock i varierande omfatt-

ning. Hon/han erhåller stora sociala och psykologiska vinster utifrån övertygelsen om att ”vil-

ken vit man som helst är bättre än en svart person”. Vidare anser inte denna person att särbe-

handling av svarta och vita är en form av diskriminering i betydelsen ojämlik behandling. Det 

är lika självklart att ”svarta och vita” människor inte skall behandlas på samma sätt, som det 

är för gemene man att vuxna och barn bör behandlas olika. För den övertygade ickeliberala 

representerar etnisk diskriminering inte en diskrepans mellan ideal och beteende. Snarare in-

nefattar attityden rätten till och måhända även nödvändigheten av diskriminering.
63

 

5. Metod 
 

Begreppet mångfald är inte bara en beskrivning av fenomen utan även en tolkningsram och ett 

instrument för att förhålla sig till detta fenomen. Analysen av mångfald sker på en diskursiv 

nivå, vilket innebär att det i första hand är attityder, uppfattningar, föreställningar och sätt att 

tänka gällande mångfald som står i fokus. I studien har metodtriangulering tillämpats, det vill 

säga såväl kvantitativ som kvalitativ metod.  
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5.1 Kvantitativ metod - enkät 

En av studiens datainsamlingsmetoder var genomförandet av en enkätundersökning.
64

Enkä-

tens utgjordes av 68 påståenden avseende attityder/inställningar till mångfald på arbetsplatsen. 

I enkäten finns även frågor om upplevd diskriminering. De områden som berörs är etnicitet, 

funktionshinder, kön samt sexuell läggning.  

Enkäterna delades ut av mångfaldskonsulenterna i samband med de 38 rådslag som hölls 

under perioden 2006-01-30 till 2006-09-28. Totalt deltog 737 personer vid dessa rådslag och 

samtliga ombads att fylla i en enkät som via Nyckelkrafter distribuerades till Blekinge Tek-

niska Högskola för bearbetning.  Svarsfrekvensen var 42 % då 311 enkäter besvarades. I sam-

band med rapporteringen av studiens resultat aktualiseras en rad etiska frågeställningar. I syfte 

att garantera studiens deltagare den konfidentialitet som utlovas i missivbrevet redovisas inte 

specifika arbetsplatser som bakgrundsvariabel.  

 

5.2 Kvalitativ metod - intervju  

Studiens datainsamlingsmetoder innefattade även tematiska samtal/intervjuer. 
65

Intervjuper-

soner valdes då ut utifrån ett strategiskt urval; rådslagens deltagarlistor. Det krav som ställdes 

var att informanterna skulle arbeta på olika nivåer inom de organisationer som deltog i projek-

tet. Under tiden april-november 2006 genomfördes 20 samtal/intervjuer. Dessa ägde rum på 

informanternas arbetsplatser. Intervjuerna omfattade 1-1,5 timmar och inleddes med kontex-

tuella frågor som rörde ålder, befattning och antal år inom organisationen samt yrkeserfaren-

het. Därefter inriktades samtalet/intervjun mot följande teman: upplevelser av deltagande i 

rådslag, implementering av mångfald i organisationens verksamhet, organisationens policy-

dokument rörande mångfald, erfarenheter av mångfaldsaspekten samt diskriminering i arbets-

livet. Intervjuerna spelades in på ljudband och överfördes därefter till text. En förteckning 

över studiens intervjupersoner framgår av tabellen nedan. 

 

Tabell 2. Översikt över studiens intervjupersoner (låter bli att flytta och redigera tills Marinas 

text är införd) 

 
 Kön Ålder Befattning Yrkeserfarenhet Privat/offentlig 

organisation 

1 Kvinna 54 Bibliotekarie 14 Offentlig 

2 Kvinna 56 Sekreterare 30 Offentlig 

3 Kvinna 53 Rektor 31 Offentlig 

4 Kvinna 56 Barnskötare 31 Offentlig 

5 Kvinna 41 Förskollärare 19 Offentlig 

6 Kvinna 40 Ekonomichef 19 Privat 

7 Man 60 Ordförande fackförening 23 Offentlig 

8 Kvinna 34 Förskollärare 12 Offentlig 

9 Kvinna 34 Förskollärare 10 Offentlig 

10 Kvinna 42 Ekonomichef   2 Privat 

11 Kvinna 40 Redovisningsassistent   4 Privat 

12 Man 57 Affärsredovisning 35 Privat 

13 Kvinna 41 Ekonom 18 Offentlig 

14 Man 55 Vd 35 Offentlig 

15 Kvinna 55 Personalsekreterare 28 Offentlig 

16 Kvinna 56 Bibliotekarie 10 Offentlig 

17 Man 59 Förvaltningschef 27 Offentlig 

18 Kvinna 32 Informatör 8 månader Offentlig 

19 Kvinna  33 Controller 10 Privat 

20 Man 35 Programrektor 10 år Offentlig 

                                                           
64

 Bryman, Alan. (2003) Samhällsvetenskapliga metoder. Stockholm: Liber. s. 145-153 
65

 Bryman, Alan. (2003) s. 301-314 



 17 

 

5.3 Analysmetod för bearbetning av kvalitativ data 

Parallellt med genomförandet av de kvalitativa intervjuerna påbörjades analysarbetet. Den 

kvalitativa metodens analys- och tolkningsfas är, enligt Ely inte helt lätt att beskriva. Detta 

har sin grund i att de olika stegen i processen inte klart kan urskiljas då faktainsamling och 

analys är ständigt pågående aktiviteter som flyter in i varandra.
66

 Analysen följde i princip den 

metod som Ely förespråkar och bestod av fyra steg. Steg ett inleddes med genomläsning av 

samtliga kvalitativa intervjuer. Syftet med denna läsning var att få en helhetsbild av det empi-

riska materialet. Under steg två, markerades avsnitt i texten som handlade om mångfaldsut-

bildningen och rådslagen och därefter utformades i steg tre en citatlista. Det fjärde steget om-

fattade en analys av det totala insamlade materialet. I denna fas söktes mönster, förståelse och 

innebörder i det empiriska materialet.  

 

5.4 Analysmetod för bearbetning av kvantitativ data 

I rapporteringen av enkätens resultat presenteras en deskriptiv analys av deltagarnas svar. Po-

pulationens fördelning när det gäller attityder presenteras i procent, och frekvenser syns i de 

korstabeller som testar om det finns något systematiskt fördelningsmönster i relation till vari-

ablerna kön, utbildning, befattning och ålder. 

 

 

5.5 Studiens trovärdighet 

Howard Becker, företrädare för det symboliskt interaktionistiska perspektivet, menar att det 

inte finns någon enkel formel för sociologisk forskning och att god forskning skapas i en dia-

log mellan idéer och verklighet. Utgångspunkten är att varje vetenskap, yrkesområde eller 

bransch har sina egna verktyg, eller som Becker uttrycker det, tricks. Dessa underlättar pro-

blemlösandet, men ofta innebär tricket ett inte obetydligt merarbete för forskaren. Tricket blir 

snarare ett förslag på hur forskaren kan vända på ett problem genom att anlägga ett helt mot-

satt perspektiv. Detta i sin tur får till konsekvens att nya frågeställningar skapas, vilka leder 

till jämförelse mellan problemställningar och redan erhållna forskningsresultat. Kärnpunkten i 

Beckers resonemang är således att den sociala och vetenskapliga konventionen kan ses som 

huvudfiende till sociologiska tankar.  

Enligt Becker betraktas det sociala livet som en organism, en sammanhängande process 

med betoning på kontinuitet. En av Beckers analytiska poänger är att människor i den socio-

logiska analysen ofta analyseras med utgångspunkt i vad de är, medan deras handlande endast 

behandlas analytiskt i mindre omfattning. Ett alternativt antagande, enligt Becker, är att män-

niskor gör det som de måste göra eller som verkar bäst i en given situation. Eftersom situatio-

ner förändras finns ingen anledning att förutsätta att individen ska agera på ett kongruent sätt i 

alla situationer. Becker exemplifierar detta med en beskrivning av hur en grupp industriarbe-

tare intervjuades på sin arbetsplats om rasism. Samtliga intervjupersoner uttryckte då en tole-

rant attityd, något som väl överensstämde med fackföreningens förväntningar på ”rätt” in-

ställning. En ny intervju genomfördes, denna gång i informanternas hem. Vid detta tillfälle 

uttalade sig individerna på ett annat sätt och uppvisade en närmast intolerant och trångsynt 

attityd till rasism. Becker reser frågan hur detta ska förklaras. Indelas människor i kategorier-

na toleranta eller bigotta i förhållande till rasism blir det problematiskt. Lösningen står snarare 

att finna, menar han, att man inte kan typbestämma ett beteende, i detta fallet informanternas 

                                                           
66

 Ely, Margot et al. (1993) Kvalitativ forskningsmetodik i praktiken - cirklar inom cirklar. Lund: 

Studentlitteratur s. 99. 



 18 

sätt att svara, och relatera det till en viss persons grundläggande natur eller människotyp. 

Istället måste situationer och kedjor av händelser typbestämmas.
67

 

Med utgångspunkt i ovanstående resonemang kan studiens trovärdighet diskuteras utifrån 

betydelsen av att de kvalitativt inriktade intervjuerna i samtliga fall genomfördes på informan-

ternas arbetsplatser. Detta faktum bör ställas i relation till hur intervjupersonerna hade svarat 

om intervjuerna ägt rum på en mer neutral plats. 
68

 

 

6. Resultat 

Resultatredovisningen presenteras i två avsnitt där den första utgörs av studiens kvalitativt 

inriktade intervjuer. I det andra avsnittet behandlas studiens enkätundersökning.  
 

6.1  Kvalitativt inriktade intervjuer 

 

6.1.1  Rådslagets innehåll och uppläggning 

Informanterna menade att deltagandet i rådslag innebar flera positiva aspekter. Framför allt 

ansågs det vara viktigt att mångfaldskonsulenterna, det vill säga de som ansvarade för mång-

faldsutbildningen, inte tillhörde den egna organisationen:  

 
Här har alla varit anställda så länge så man vet vilka diskussioner som 

man ska ta eller undvika för det blir bara otrevligt. Det kan behövas nå-

gon utifrån som ställer de där otrevliga frågorna så att inte någon på av-

delningen behöver göra det (Intervju 10).  

 

Mångfaldskonsulenterna som personer utgjorde exempel på mångfald, eftersom de represen-

terade båda könen och hade olika etnisk bakgrund. Kunskapsinhämtning om mångfald uppfat-

tades även som viktig och ett sätt att förhindra uppkomsten av fördomar. Under intervjuernas 

inledningsskede diskuterades rådslagens innehåll. Enligt informanterna behandlade de flesta 

sammankomsterna endast ett område av mångfald, något som illustreras av nedanstående ta-

bell: 

 

Tabell 3: Informanternas uppfattning om rådslagens innehåll 

 
 

Innehåll i rådslag Intervjupersoner 

1. Etnicitet, funktionshinder, jämställdhet, sexuell läggning 2 

2. Etnicitet, jämställdhet 2 

3. Etnicitet 1 

4. Jämställdhet 4 

5. Jämställdhet, solidaritet, ansvar och demokrati 1 

6. Manligt och kvinnligt 1 

7. Tankar om pojkar och flickor 1 

5. Sexuell läggning 4 

6. Diskriminering 1 

7. Diskriminering och handikapp 1 

8. Kommer inte ihåg vad det handlade om 2 
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Enligt projektbeskrivningen var grundtanken i projekt Nyckelkrafter att rådslagen vid varje 

arbetsplats skulle genomföras vid fyra tillfällen, omfattande ett av områdena etnicitet, funk-

tionhinder, kön eller sexuell läggning per gång. Tabellen visar att de flesta informanter endast 

deltog i ett rådslag. I några fall behandlades samtliga områden, men vanligast var att fokus 

riktades mot jämställdhet eller sexuell läggning. Vilka faktorer som låg till grund för valet av 

område var okänt för informanterna. Vid beskrivning av rådslagens innehåll använde infor-

manterna flera ord utöver etnicitet, funktionshinder, kön och sexuell läggning. När de exem-

pelvis talade om kön uttryckte de sig ofta i termer som ”jämställdhet”, ”manligt och kvinn-

ligt” samt ”tankar om pojkar och flickor”. Två av de intervjuade hade inga eller endast vaga 

minnesbilder av innehållet i de rådslag som de deltagit i.  

Beträffande informanternas bedömning av rådslagets innehåll gick uppfattningarna isär. 

Några ansåg att utbildningen var intressant och en nyttig påminnelse och repetition av kun-

skap som de egentligen redan hade. Att i mindre grupper få möjlighet att diskutera den pro-

blematik som mångfald innebär upplevdes som värdefullt. I intervjuerna var dock negativa 

reflektioner om innehållet återkommande. Aspekter som särskilt lyftes fram var att utbild-

ningsmaterialet primärt riktades till dem som aldrig arbetat eller konfronterats med mång-

faldsfrågor. Utbildningen borde därför i högre utsträckning anpassats till olika organisationer 

och målgrupper, menade någon. Andra påtalade att området kön profilerats alltför mycket 

samt att inslaget om invandrare var abstrakt och därför svårt att förstå. Någon informant me-

nade också att det var onödigt att ta upp ämnet sexuell läggning, med tonvikt på homosexuali-

tet.  

När rådslagens uppläggning diskuterades var en ofta förekommande synpunkt att arbete i 

mindre grupper med den egna arbetsplatsen som utgångspunkt var positivt. Inställningen till 

attitydövningar varierade. Några påpekade att det var bra att fundera över attityder, medan 

andra inte mindes vad de egentligen hade tagit ställning till. När en informant försökte erinra 

sig övningen ”fyra-hörn” uttryckes detta på följande sätt: 

 
Fyra-hörn, nej, det kommer jag inte alls ihåg. Jag kommer ihåg att jag ställde 

mig där en majoritet av cheferna ställde sig. Jag kommer inte ihåg hur fråge-

ställningen var, men jag antar att jag ställde mig i det hörn som fokuserade på 

en öppen attityd till mångfald (Intervju 17). 

 

I flera intervjuer berördes mångfaldskonsulenternas föreläsningar. Några ansåg att dessa gav 

upphov till nya reflektioner. En entydig bild av syftet med rådslagen var också svår att fånga. 

Vid något rådslag påbörjades arbetet med att upprätta en mångfaldsplan. Mest vanligt var 

dock att de flesta inte utmynnade i någon konkret handlingsstrategi.  

 

6.1.2 Uppföljning av rådslag 

Behovet av att följa upp rådslagen uppfattades inte av flertalet som nödvändigt. De skäl som 

angavs var att mångfaldsfrågor ändå kontinuerligt diskuterades och att dessa innefattades i 

den värdegrund som fanns inom organisationen. Någon intervjuperson hade deltagit i flera 

rådslag och ansåg därför att den återkopplande delen hade tillgodosetts. Endast ett mindre 

antal efterfrågade en mer strukturerad uppföljning med eftertanke och reflektion. I några fall 

hade detta behov delvis tillfredsställts genom informella diskussioner med arbetskamrater. 

Men uppföljning är ytterst arbetsgivarens ansvar och en förutsättning för att mångfaldsfrågor 

ska tas på allvar poängterade en informant. Betydelsen av uppföljning uttrycktes även av en 

man, som menade att ”det är bra att ta upp frågorna, även om det känns lite jobbigt, det är 

viktigt att frågorna tas som en naturlig del” (Intervju 14). Tre av informanterna förväntade sig 
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att uppföljning skulle ske vid ett senare tillfälle och att mångfaldskonsulenterna, alternativt 

någon chef, då skulle ansvara för denna.  

 

6.1.3 Svensk lagstiftning och policydokument mot diskriminering i arbetslivet 

Generellt kan konstateras att informanterna hade lite kännedom om svensk lagstiftning som 

reglerar diskriminering i arbetslivet. Någon lyfte fram vikten av att lagstifta mot diskrimine-

ring i arbetslivet och att lagarna efterlevs, medan andra sade sig ha begränsade eller inga kun-

skaper alls om antidiskrimineringslagstiftningen. I en intervju diskuterades positiv särbehand-

ling, ett alternativ som informanten uppfattade som negativt, eftersom kompetens alltid måste 

vara avgörande vid tjänstetillsättningar (Intervju 13).  

Policydokument kan ses som ett viktigt redskap för politiker att styra offentlig verksam-

het. När en av studiens kvinnor funderade över sin arbetsplats uppfattade hon läroplanen, Lpo, 

94, som organisationens enda styrdokument. Inom de kommuner som studerades fanns över-

gripande program, alternativt planer, för hur man inom organisationen ska arbeta med jäm-

ställdhet. Dessa antas av kommunfullmäktige varpå ytterligare precisering och anpassning 

sker inom varje förvaltning. Vid vissa förvaltningar har även integrationsplaner med fokus på 

främst etnicitet, men även funktionshinder och sexuell läggning utvecklats.  

Med ett fåtal undantag var informanterna medvetna om organisationens jämställdhetsplan. 

Kunskaperna om innehållet var däremot begränsade. På frågan om det fanns någon mång-

faldsplan svarade några bestämt nej medan andra utryckte en osäkerhet. En intervjuperson 

välkomnade tanken på att arbeta fram ett sådant dokument: ”Det skulle inte skada med en 

mångfaldsplan, men jag skulle inte frivilligt anmäla mig till att lägga tid på att skriva den” 

(Intervju 16). Men flera informanter var kritiska till utvecklandet av mångfaldsplaner och pe-

kade på det problematiska i att föra samman de fyra grupper som omfattas av antidiskrimine-

ringslagstiftningen till en handlingsplan. En tänkbar konsekvens skulle kunna vara att funk-

tionshinder då skulle få för lite utrymme på bekostnad av andra grupper såsom etnicitet och 

kön. Ytterligare en uppfattning var att policydokument generellt sett är otydligt formulerade, 

något som medger alternativa tolkningar. Likaså ansåg flertalet av de intervjuade att jäm-

ställdhets- och mångfaldsplaner inte tillämpas i praktiken. ”Det känns som att vi ska göra en 

plan och sedan lägger vi den åt sidan”, ”man tar fram dokument för att man tycker det är vik-

tigt, men så används det ändå inte i verkligheten” är synpunkter som belyser detta (Intervju 1 

och 16). Ytterligare en uppfattning var att antalet policydokument måste avvägas, då risk 

finns att de annars inte efterlevs.  

 

6.1.4 Igångsättande av processer 

Intervjuerna gav ingen klar bild av hur rådslagen påverkat deltagarna eller om rådslagen inne-

burit incitament för fortsatt mångfaldsarbete vid de olika arbetsplatserna. En företrädare för 

ett fackförbund poängterade att mångfaldsfrågornas komplexitet medverkade till att de var 

svåra att få gehör för. Ytterligare en uppfattning var att det i princip är lätt att vara för mång-

fald, men att frågan inte prioriteras. Vikten av att arbeta med mångfald betonades av en av 

studiens kvinnor, som menade att dessa frågor skulle förankras mer i det dagliga arbetet (In-

tervju 16). Exempel saknades dock på hur man på den egna arbetsplatsen skulle kunna arbeta 

vidare med mångfaldsfrågor. Flera av de chefer som hade deltagit i rådslag ansåg inte att det 

var aktuellt att överföra detta koncept till den egna organisationen. Endast vid en arbetsplats 

fanns tankar om att mångfaldskonsulenterna skulle utveckla den pedagogiska modellen 

rådslag till en studiecirkel. 
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6.1.5 Mångfald vid informanternas arbetsplatser 

Av studiens 20 informanter var 15 offentligt och 5 privatanställda. Inom den offentliga verk-

samheten fanns förvaltningar som numeriskt var såväl jämställda som ojämställda. En tydlig 

könssegregation vad gäller yrkestillhörighet kunde dock konstateras. De kvinnor som inter-

vjuades var barnskötare, förskolelärare, bibliotekarie, ekonom, sekreterare, personalsekretera-

re, informatör och rektor. Studiens män var ordförande i fackförening, VD, förvaltningschef 

samt programrektor. Endast ett fåtal människor med funktionshinder eller annan etnisk bak-

grund än svensk arbetade inom de offentliga förvaltningar som ingick i studien.  

Inom det privatägda företaget bestod personalen av såväl kvinnor som män. Könssegrega-

tionen var påtaglig så till vida att männen företrädesvis arbetade i produktion och kvinnorna 

med administration och ekonomi. Inom företaget fanns ett fåtal anställda med funktionshin-

der, något som delvis förklarades med att den fysisk miljön inte var handikappanpassad. Före-

tagets internationella profil innebar ett frekvent utbyte mellan olika länder, med etnisk olikhet 

bland de anställda som följd. Beträffande sexuell läggning menade intervjupersonerna att he-

terosexualitet sågs som norm.  

En kartläggning av informanternas arbetsplatser visade således att de flesta arbetade inom 

traditionellt könsmärkta yrken. Generellt sett hade informanterna liten erfarenhet av att arbeta 

tillsammans med det motsatta könet, kollegor med funktionshinder, annan etnisk bakgrund än 

svensk eller någon med annan sexuell läggning än heterosexuell. När informanterna resonera-

de om sin arbetsplats utifrån begreppet mångfald anlades påfallande ofta ett ”vi-dom-

perspektiv”. ”Vi” representerar då likhet utifrån normen svensk, icke funktionshindrad, kvin-

na/man samt heterosexualitet. ”Dom” däremot företräder olikheter i förhållande till denna 

norm.  

 

6.1.6 Attityder till mångfald  

När informanterna diskuterade begreppet mångfald i arbetslivet återkom temat olikheter mel-

lan individer och grupper. Flertalet hänförde denna olikhet till kultur, kön, religion, ålder, 

sexuell läggning eller funktionshinder. Men det fanns även de som uttryckte att mångfald in-

nebar att ”det finns många saker som är rätt”, ”att alla inte behöver göra allt samtidigt” eller 

att ”det handlar om information” (Intervju 4, 9 och 16).  

Hos informanterna fanns en medvetenhet om problematiken i mötet med människor från 

andra kulturer. En uppfattning var att det inom arbetslivet måste ställas krav på individer med 

annan etnisk bakgrund än svensk. Assimilering, det vill säga att den ursprungliga kulturen 

överges och det nya landets internaliseras, blir då ett oavvisligt krav. Några betonade även att 

språket utgör det viktigaste redskapet för att kunna ta till sig en ny kultur och etableras på 

arbetsmarknaden. Vid flera av de arbetsplatser som ingick i studien sågs det till och med som 

omöjligt att anställa någon som inte talade god svenska. En synpunkt var att tydligare krav 

måste ställas och att ett större ansvar för att tillägna sig språkkunskaper måste ligga på indivi-

den.  

Ett annat område som diskuterades var värdering av invandrares kompetens inför tjänste-

tillsättning. En informant berättade om en situation där en person från ett annat land anställ-

des. I förhållande till sin kompetens som ekonom fick denna kvinna, enligt egen uppfattning, 

en lägre tjänst. Arbetsgivaren erbjöd henne då att prova på en högre befattning, något som 

dock föll mindre väl ut. Istället för att tolka sin situation som brist på kompetens kände sig 

kvinnan diskriminerad och hävdade att skälet till att hon tvingades flytta tillbaka till sin ur-

sprungliga tjänst berodde på att hon kom från ett annat land (Intervju 13).  

En annan uppfattning var att invandrares kompetens passar bäst inom vissa arbetsområ-

den, såsom vård och omsorg. Ovanan vid att i det dagliga arbetet möta människor från andra 

kulturer blev också tydlig i samtalen med intervjupersonerna. En av dem beskrev hur kom-



 22 

munikation via e-brev försvåras av kulturella barriärer: ”När jag läser utländska namn så vet 

jag inte om det är en man eller en kvinna och jag kan inte heller gissa deras ålder. Jag tycker 

att detta är viktigt för att jag ska kunna tilltala dom rätt” (Intervju 11). 

Vid diskussion om attityder till etnicitet tog flera informanter upp svårigheterna med att 

möta avnämare med annan etnisk bakgrund än svensk. Inom förskoleverksamheten blev detta 

tydligt i mötet med föräldrarna. Det kunde handla om olikheter vad gäller synen på barnupp-

fostran där det i vissa kulturer är accepterat att aga barn medan svensk lagstiftning förbjuder 

detta. Föräldrar som ställde krav på att bosniska och serbiska barn inte placerades i samma 

barngrupp var ytterligare ett exempel. I mötet mellan personal och föräldrar uppfattades vissa 

handlingar som förnedrande. En förskollärare berättade hur fel det kan bli om tolk erbjuds till 

föräldrar som ansåg att de behärskar det svenska språket. Kulturella differenser relaterades 

även till den organisationskultur som är rådande inom den svenska skolan (Intervju 9). Lärare 

med annan etnisk bakgrund än svensk har ofta, menade en intervjuperson, svårt att anpassa 

sig till denna kultur, präglad av en humanistisk människosyn, elevinflytande och ett icke-

hierarkiskt tänkande (Intervju 15). I en intervju beskrev en man med erfarenhet av kundtjänst 

mötet med kunder från andra kulturer:  

 
Jag kan säga att många av dessa människor har ett annat temperament än 

svenskar. Det gör att många upplever att det ibland är svårt att möta dom i 

kundtjänst. De argumenterar på ett sätt som inte hänger ihop och sedan blir 

dom arga och höjer rösten om dom inte får som dom vill. Det kan bli ganska 

högljutt ibland och det kan vara jobbigt. Ofta tar dom hela familjen med sig 

och då blir dom ganska många till antalet. Står man då ensam bakom disken i 

kundtjänst så kan det upplevas som ganska jobbigt (Intervju 14). 

 

Dom har ofta också en mer affärsmässighet i den meningen att dom startar fö-

retag. Det tycker många är bra och där är dom outstanding. Men sedan rättar 

dom inte in sig så mycket i det svenska systemet. Vi har obetalda fakturor och 

dom går i konkurs. Nästa dag startar dom ett nytt företag och kommer hit och 

skriver nya kontrakt på ett annat företag. Och då vet vi att igår kunde du inte 

betala räkningen här. Detta händer även med svenska företag, men inte alls i 

den omfattningen (Intervju 14). 

 

I de tre intervjuer som genomfördes efter valet 2006 berördes sverigedemokraternas framgång 

i kommunalvalen. Informanterna såg utvecklingen som oroväckande och funderade över vad 

som skedde i samhället. Sverigedemokraternas nyvunna starka ställning ansåg de spegla vad 

många tycker, men inte vågar uttala högt. Följande citat illustrerade detta: 

 
Jag har svårt att förstå att sverigedemokraterna fick så många röster. Dom 

har ju inte så många frågor, men en fråga är dom väldigt tydliga med och 

det är invandrarfrågan. Det har naturligtvis betydelse. Vilken betydelse har 

det faktum att högskolan inte kan locka till sig svenska studenter utan fyller 

sina platser med mängder av människor från andra länder? Har det någon 

betydelse? Det etablerade samhället måste ta detta på allvar och ställa sig 

frågan vad var det som hände? (Intervju 14) 

 

I förhållande till etnicitet var attityden till funktionshinder betydligt mera svår att fånga. En 

generell inställning var att vem som helst kan bli funktionshindrad och att gränsen för vad 

som räknas till funktionshinder är diffus. Att den som drabbats av funktionshinder ska behålla 

sitt arbete eller få anpassade arbetsuppgifter såg informanterna som självklart. Mera tveksamt 

var dock i vilken utsträckning arbetsgivare kan anställa funktionshindrade personer. Här kun-

de flera intervjupersoner se en skiljelinje mellan den offentliga och privata sektorn. De mena-

de att större krav måste ställas på offentlig verksamhet. Specialtjänster och lönebidrag sågs då 

som möjliga vägar samtidigt som specialarrangemang medför att den funktionshindrade inte 
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kan anses vara en fullvärdig medarbetare. Det finns alltid en gräns, menade någon, när accep-

tansen för nedsatt arbetsförmåga övergår till irritation över att medarbetaren inte gör tillräck-

ligt (Intervju 15).  

En intervjuperson arbetade med handikappfrågor. Han påpekade att samhällets attityd till 

funktionshindrade markant förändrats i positiv riktning sedan 1950-talet. Särskilt gäller det 

gruppen utvecklingsstörda, som blivit synliga i samhället på ett helt annat sätt än tidigare (In-

tervju 17).  

Kvinnors och mäns samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter upplevdes som själv-

klart av flertalet informanter. Samtidigt fanns en medvetenhet om att Sverige fortfarande inte 

uppnått flera viktiga jämställdhetsmål. Uppfattningarna skilde sig åt huruvida principen lika 

lön för likvärdigt arbete tillämpades inom arbetslivet. Några ansåg att de årliga lönekartlägg-

ningarna borgade för att likalönsprincipen gäller medan andra ansåg att män generellt sett har 

högre lön än kvinnor. En facklig företrädare hävdade att det finns en påvisbar, oförklarlig 

skillnad mellan kvinnors och mäns löner. En tänkbar förklaring är den attityd som han ansåg 

vara rådande inom sin fackförening: ”När lika lön för kvinnor och män diskuteras finns det ju 

fortfarande dom som säger att det är väl ingenting att tjafsa om. För när mannen kommer hem 

så är det ju ändå kvinnan som tar hand om pengarna” (Intervju 7). I intervjuerna gavs stereo-

typa bilder av hur kvinnor och män är i arbetslivet. I dessa framställningar är kvinnors försik-

tighet ett hinder för att göra karriär medan mäns offensiva förhållningssätt möjliggör att de 

tilldelas chefspositioner i högre utsträckning än kvinnor. ”Det är ju männens värld helt enkelt” 

påtalar en av studiens kvinnor (Intervju 19). Vid en av de arbetsplatser som ingick i studien 

bearbetades könsstereotypier i ett ”genusprojekt”, som riktades mot flickor och pojkar i för-

skolan. Ytterligare ett exempel beskrevs av en av studiens män. På hans arbetsplats hade ett 

målmedvetet arbete bedrivits i syfte att integrera kvinnor och män. Detta lyftes fram som ett 

sätt att avskaffa den arbets- och könssegregering som tidigare fanns och som bland annat in-

nebar att kvinnor och män hade skilda personalrum. Genom att skapa förutsättningar för blan-

dade grupper formades en mindre ”grabbig” atmosfär (Intervju 14).  

Attityden till sexuell läggning bland informanterna kunde delas in i två spår. Det ena 

handlade om att hänföra sexualitet till en övergripande nivå. Den diskussion som då fördes 

berörde primärt den homosexuella aspektens alltför stora uppmärksamhet i exempelvis mass-

mediala inslag såsom Pridefestivalen, tv-såpor och tidningsartiklar. En informant påtalade att 

den publika fokusering som just nu äger rum påverkar människors inställning till homosexua-

litet på ett negativt sätt (Intervju 15). En motsatt uppfattning var att massmedia synliggjort 

frågor som berör sexuell läggning och att detta påverkat människors attityder i positiv rikt-

ning. En synpunkt som också fördes fram var att män som kategori har svårt att acceptera 

homosexuella män (Intervju 16). 

Det andra spåret berörde attityden till sexuell läggning i arbetslivet. En informant uttryckte 

spontant att homosexualitet är vanligt inom vissa yrken såsom marknadsförare, artist, skåde-

spelare och manlig frisör (Intervju 13). Ingen av intervjupersonerna kunde med säkerhet uttala 

sig om de hade arbetskamrater med annan sexuell läggning än heterosexualitet. Samtidigt 

fanns tankar om att det troligtvis förhöll sig så, men att det kunde vara svårt att öppet avslöja 

detta. En vanlig uppfattning var att sexuell läggning hör till privatlivet och att det finns en 

oskriven regel som säger att det inte går att tala ”om bögar eller lesbiska i kafferummet” (In-

tervju 1). Att arbete och sexuell läggning ska hållas isär verbaliserades så här av en kvinna: 

 
Den sexuella läggningen spelar ju ingen roll. Vi tycker nog många att vi 

normala går ju inte omkring och pratar om vår sexuella läggning. Det gör 

vi ju inte vi som är vanliga. Då fattar man ju inte riktigt vad den sexuella 

läggningen har med arbetet att göra. Man håller ju sin sexuella läggning 

borta från jobbet. (Intervju 15) 
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En annan av studiens kvinnor delade uppfattningen att sexuell läggning måste hållas utanför 

arbetet. Hon var dock medveten om att när människor på en arbetsplats berättar om sina liv 

innefattas ofta barn, make/maka, vilket markerar individens sexuella läggning (Intervju 16). 

 

6.1.7 Erfarenheter av diskriminering  

Ett tematiskt område i intervjuerna var informanternas erfarenheter av diskriminering inom 

arbetslivet. Få var de som beskrev egen utsatthet utan huvudsakligen exemplifierades med 

arbetskamrater. Episoder med inslag av diskriminering berörde ofta kön. En kvinnlig förskol-

lärare illustrerade detta: 

 
Så mannen har ju lite fördelar där. Kalle, Kalle, han höjs till skyarna, 

men det är nåt man vet. Så dom har ju liksom gratis mycket där. Ja, det 

kan jag nog säga, vi skojade om det att alla barnen fick ”Kalle-sjukan” 

(Intervju 4).  

 

Ett annat uttryck för särbehandling var när män som grupp togs på större allvar än kvinnor. 

Detta manifesterades inte endast genom mäns synlighet på arbetsplatsen utan även vid an-

ställningsförfarande. En informant berättade om en situation där en kvinna i 25-30 årsåldern 

utan sakliga motiv valdes bort till förmån för en nygift man i samma ålder. Arbetsgivaren 

motiverade ställningstagandet med att kvinnan nog snart skulle skaffa barn och därmed var 

olämplig för tjänsten (Intervju 11). Andra erfarenheter vid anställningsförfarande var att det 

gamla ”familjeförsörjartänkandet” fortfarande lever kvar hos en del arbetsgivare. Enligt en 

informant blir detta tydligt vid utannonserandet av tjänster. De tjänster som förväntas ha man-

liga sökande är påfallande ofta heltidstjänster medan deltidstjänster riktas mer mot kvinnor 

(Intervju 13).  

I flera intervjuer diskuterades för- och nackdelar med positiv särbehandling. Uppfattning-

arna om denna företeelse varierade. Inom kommunala förvaltningar finns en uttalad politisk 

vilja, som gynnar unga kvinnor vid tillsättning av chefsbefattningar, hävdade någon (Intervju 

13). Men kvinnor kunde även missgynnas av att vara kvinnor. Detta blev tydligt i en organisa-

tion där huvuddelen av cheferna utgjordes av män. Vid en chefstillsättning fanns ståndpunk-

ten hos en av de högre cheferna att ”tjejer, nej, det går inte”. En av studiens kvinnor berättade 

hur hon ändock rekryterades till en chefsbefattning och bedömdes som mest lämplig. För att 

kunna anställa henne valde rekryteringsgruppen en strategi, som innebar att högste chefen inte 

träffade kvinnan förrän anställningen var ett faktum. Vid deras första möte blev frågan från 

den negativt inställde chefen: ”Hur ska det gå för dina barn”? På detta svarade kvinnan: ”Jo 

tack, dom har en bra far också, så det är nog inga bekymmer” (Intervju 10).  

Sexuella trakasserier upplevde en del informanter som en könsrelaterad aspekt. Utgångs-

punkten var då heterosexualitet. Sett ur ett arbetsgivarperspektiv togs denna problematik på 

allvar. De flesta organisationer har uttalade handlingsstrategier för hur sexuella trakasserier 

ska hanteras, menade intervjupersonerna (Intervju 17, intervju 15, intervju 20). På den indivi-

duella nivån upplevs dessa diskriminerande handlingar som djupt kränkande för individens 

integritet. Samtidigt befinner sig individen i en problematisk situation, där det ofta är svårt att 

påvisa faktiska förhållanden. En informant erinrade sig en situation där sexuella trakasserier 

fanns med i bilden: ”Jag kommer ihåg att vi hade en ung flicka som blev sexuellt trakasserad 

av sin chef. Det handlade om blickar och om tafsande. Till slut blev hon trött på det och polis-

anmälde honom. Jag vet att våra jurister var nere och genomförde en förhandling” (Intervju 

7).  

Informanterna hade däremot begränsad erfarenhet av diskriminering på grund av sexuell 

läggning. Förutom sexuella trakasserier, som de hänförde till heterosexualitet, hade de svårt 

att referera till några konkreta situationer. Funktionshinder däremot betraktades som mera 
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påtagligt och flera intervjupersoner påtalade bristen på handikappanpassade miljöer, såsom 

tillgång till hiss, toalett, adekvat ljussättning, ljuddämpning samt fria gångytor. Ett exempel 

som tydligt belyser hur en anställd kan känna sig diskriminerad på grund av sitt funktionshin-

der var kvinnan som berättade om hur hon inom sin heltidstjänst fått löfte om att ersättas med 

25 %. Detta löfte infriades emellertid inte. Snarare hävdade arbetsgivaren att ”du som är 

gammal i gården borde fixa en heltidstjänst på 75 %” (Intervju 15).  

I det empiriska materialet återfanns även erfarenheter av diskriminerande handlingar mot 

anställda med annan etnisk bakgrund än svensk. En informant illustrerade detta med att berät-

ta om en bibliotekarie som bytte arbetsplats på grund av omgivningens invandrarfientliga atti-

tyd (Intervju 2). En liknande attityd uttrycktes av en kund, som kontaktade kommunen: ”Jag 

har hört att busschaufförerna ska bytas och att det är ett polskt bussföretag som ska sköta tra-

fiken och att det är negrer som ska köra bussarna, stämmer det”? (Intervju 17) Men invandrar-

fientlighet kunde även uttryckas på ett mera skämtsamt sätt. En av studiens kvinnor återgav 

följande: 

 
Jag tänker på en mina kollegor, som skulle vara graviditetsledig och så 

satt en svart person i receptionen. Då trodde man på min avdelning att 

denne skulle vikariera och detta ledde till munterhet och kommentarer. 

Och då kan man fråga sig varför. Det fanns en spelad rädsla för denna 

mörkhyade person (Intervju 19). 

 

Tveksamhet över vad som ska definieras som diskriminering beskrevs i en situation där en 

bosnisk kvinna hade ett beredskapsarbete vid en förskola. Verksamheten vid förskolan be-

drevs inom ramen för formella och informella rutiner, som de anställda måste internalisera. 

För kvinnan uppstod då en rad problem, där bristande språkkunskaper och avvikande pedago-

gisk grundsyn tolkades som grunden till dessa. Den informant som återgav arbetssituationen 

menade att det inte handlade om diskriminering utan att kvinnan måste anpassa sig till de 

förskrifter, regler och praxis som gällde. ”Hon är ju inte här som turist utan krav måste kunna 

ställas” (Intervju 3).  

 

6.1.8 Att arbeta med mångfaldsaspekten på arbetsplatsen – intern mångfald 

På frågan vilka incitament det fanns för att arbeta med mångfald på arbetsplatsen var svaren 

allmänt hållna. Någon ansåg att eftersom arbetsplatsen speglar samhället fanns inga hinder för 

arbete med mångfald, som sågs som självklart och en ständigt pågående process. Vidare po-

ängterades att det personliga ansvaret måste vara drivkraften för den mångfaldspolicy som 

gäller vid varje arbetsplats. Det fanns även de som hävdade att utgångspunkten för mång-

faldsarbete var den jämställda arbetsplatsen, det vill säga lika många kvinnor som män. Re-

presentanter för förskoleverksamheten lyfte särskilt fram att fler män borde arbeta inom för-

skolan, framför allt för barnens skull. Förespråkandet av heterogena grupper på den egna ar-

betsplatsen inkluderade primärt kön och inte etnicitet, funktionshinder eller sexuell läggning. 

För de informanter med erfarenhet av internationellt samarbete var mångfaldsaspekten särskilt 

viktig när det gällde etnicitet. Heterogena grupper uppfattas då som berikande, med tanke på 

kompetens, resurstillskott och utbyte av kunskap.  

Enligt informanterna var två av de viktigaste hindren för mångfaldsarbete tidsbrist och att 

frågor som berörde mångfald inte prioriterades. ”Eftersom kunskapsnivån ofta är låg, frågorna 

komplicerade och kringgärdade av många fördomar finns en tendens att sopa dom under mat-

tan” (Intervju 7). Anpassning av arbetsplatser, handledning, anställning av personlig assistent, 

hjälp med bearbetning av texter på grund av bristande språkkunskaper i svenska språket var 

exempel på sådana poster som medförde ökade kostnader. En annan problematik, som lyftes 

fram av en facklig företrädare var den diskrepans som finns mellan det lilla, privatägda före-
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tagets vardagsverklighet och den värdegrund som uttrycks på politisk nivå (Intervju 7). Det 

fanns även de som hade en negativ attityd och som ansåg att: 

 
Mångfaldsarbetet kan vara för ”utstuderat”. ”Kompetens måste alltid vara 

avgörande vid tillsättning av tjänster. I andra hand kan även andra faktorer 

beaktas såsom kön eller etnicitet. Det får ju inte gå till överdrift någon ska ju 

inte få jobbet bara för att hon är kvinna” (Intervju 13).  

 

 

En annan informant resonerade på ett likartat sätt och problematiserade synliggörandet av 

olika grupper. Det finns en risk, menade hon, att grupperna ställs emot varandra istället för att 

berika. Denna informant vidgade mångfaldsperspektivet och väckte frågan vad som händer 

om variabler som ålder, klasstillhörighet, utbildningsnivå tillförs (Intervju 16).  

 

6.1.9 Mångfald i förhållande till avnämare – extern mångfald 

Arbetet med mångfald kopplades också av en del informanter till verksamhetens kunder, 

vårdtagare, föräldrar, barn/ungdomar, fackföreningsmedlemmar och låntagare. Kunskap om 

mångfald i arbetslivet fick därmed betydelse för det professionella mötet med avnämarna. 

Spontant talade förskolelärare om ”kulturkrockar” med invandrarföräldrar där det kunde vara 

svårt att få gehör för varför svenska föräldrar inte använde aga som uppfostringsmetod eller 

de många missförstånd som uppstod när människor inte riktigt förstod varandra. Skolpersonal 

diskuterade gärna om den mångfald bland elever som utgjorde en del av skolans vardag, men 

talade även om motsättningar mellan ”de elever som satsar på utbildning och de som inte är 

intresserade” (Intervju 16). Chefer slutligen beskrev 3R-metoden, ett verktyg som var tänkt att 

underlätta arbetet med att analysera en kommunal verksamhet ur ett jämställdhetsperspektiv. 

En chef exemplifierade hur 3R-metoden hade tillämpats vid analys av biståndsmottagare. 

”Den slutsats som kunde dras av denna analys var att det är lättare för en man än för en kvin-

na att beviljas bistånd” (Intervju 17). 

 

6.2 Studiens enkätundersökning 

I denna del sammanfattas resultatet från enkätundersökningen. I rapporteringen summeras 

materialet i form av löpande text, men resultatet illustreras även i figurer och tabeller. Först 

presenteras fördelningen av enkätens bakgrundsdfrågor och sedan följer en sammanfattning 

av svaren på de enkätfrågor som handlar om respondenternas attityd gentemot mångfald i 

arbetslivet. Korstabeller används i framställningen för att visa hur uppfattningar och åsikter 

om mångfald fördelar sig med variation inom populationen.   

 

6.2.1  Kontextuella variabler 

I enkätundersökningen deltog 311 individer, varav 309 har besvarat frågan om könstillhörig-

het. Svaren från enkäten visar att 261 av respondenterna är kvinnor och 48 är män. Medelål-

dern för gruppen är 47 år med en spridning från 23- 66 år. I diagrammet nedan syns procent-

fördelning för de olika ålderskategorier som är representerade inom populationen. Anställda 

som är födda på 50- respektive 60-talet har som kategorier en viss överrepresentation i under-

sökningsgruppen. 
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Figur 1. Åldersfördelning i populationen  

 

Utbildningsnivån i populationen, visas i figur 2, i procenttal för dem som avslutat folksko-

la/grundskola samt olika former av gymnasial och eftergymnasial utbildning som högst avslu-

tande utbildning.  
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Figur 2. Frekvenser för utbildningsnivå i populationen 

 

I populationen innehar 13,22 % befattningen som arbetsledare/chef, medan 86,78 % är med-

arbetare. Den etniska sammansättningen i populationen består av 289 individer som är födda i 

Sverige, 5 individer är födda i ett EU-land, 1 individ är född i Asien och 1 individ är född i ett 

annat land än de som finns representerade i svarsalternativen. Av samtliga respondenter är det 

238 som har mödrar som är födda i Sverige, och 11 respondenter anger att deras mor är född i 

ett annat land i Norden. Det finns 6 respondenter vars mödrar är födda i ett annat EU-land än 
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Sverige och 1 individ som har en mor född i Asien. Av 311 respondenter är det 238 som har 

fäder vilka är födda i Sverige, 6 i ett annat nordiskt land än Sverige och 7 i ett annat EU-land 

än Sverige samt 1 individ vars far är född i Asien. I gruppen bestående av 311 respondenter 

anger 96,14 % att de har en heterosexuell läggning. Sidan om de 10 respondenter som ej har 

besvarat frågan syns de med annan sexualitet än heterosexuell representeras av 1 individ som 

är homosexuell och 1 individ som är bisexuell. I gruppen med respondenter finns det 14 indi-

vider som har angivit att de har ett funktionshinder. De funktionshinder som återfinns bland 

dem som valt att ange detta är, hörselnedsättning, kraftig synnedsättning, nervskada och cp-

skada.   

 

6.2.2 Klimat bland arbetskamraterna 

På denna fråga har respondenterna blivit ombedda att skatta klimatet bland sina arbetskamra-

ter i relation till om det upplevs som kamratligt eller okamratligt, tolerant eller intolerant, re-

spektfullt eller respektlöst, uppmuntrande eller om det råder brist på uppmuntran, huruvida 

det tillåts att säga vad man tycker eller inte, samt om klimatet är kreativt eller icke kreativt. 

Som svarsalternativ finns en skala från 1-6 där siffran 1 motsvarar ett gott klimat när det gäll-

er alla dessa aspekter av klimatet, medan siffran 6 representerar motsatsen. Om medelvärdet 

för de olika befattningarna adderas till två jämförbara index framträder en skillnad där medar-

betare i populationen skattar klimatet bland arbetskamrater som något högre än vad arbetsle-

dare/chefer gör. Index för arbetsledare/chefer visar 2,14 och medarbetarna rapporterar 2,08. 

Denna skillnad är marginell och inte statistiskt säkerställd. I tabell 1 redovisas medelvärdet 

för varje kategori som syftar att mäta respondenternas upplevelse av klimatet bland arbets-

kamraterna. Det finns de respondenter som har fyllt i ett högt värde på okamratlighet, intole-

rans, respektlöshet, ett icke tillåtande klimat när det handlar om att säga sin åsikt samt ett icke 

kreativt klimat bland arbetskamraterna. Av de medarbetare som upplever klimatet bland ar-

betskamraterna som okamratligt syns alla utbildningsnivåer representerade, utom folksko-

la/grundskola. För dem som uppgivit intolerans bland arbetskamraterna framträder en medar-

betare som har högsta avslutade utbildning inom folkskola/grundskola. I fokus på de medar-

betare som rapporterar ett högt värde för respektlöshet på arbetsplatsen framträder 1 person 

som är född på 1970-talet, med utbildningsnivå motsvarighet högst 2-årigt gymnasium.  Den 

grupp som är mest nöjda när det gäller respektfullhet är den grupp som har folksko-

la/grundskola som högst avslutade utbildning, här dominerar ålderkategorin som är födda på 

1940-talet. De respondenter som tycker att det råder en brist på uppmuntran bland arbetskam-

raterna återfinns med högst frekvens i gruppen som har eftergymnasial utbildning som är 

längre än 3 år, de som syns representerade är födda på 1950-talet. Med ålder och utbildnings-

nivå som rastervariabler framgår att högst frekvens av missnöjda när det handlar om möjlig-

heten att säga vad de tycker bland arbetskamraterna, finns i gruppen med högst 2-årig gymna-

sial utbildning. I denna grupp är samtliga, som tycker att det inte tillåts bland arbetskamrater-

na att säga vad man tycker, födda på 1960-talet. De respondenter som har skattat klimatet 

bland arbetskamraterna som icke kreativt syns den högsta frekvensen återfinnas i utbildnings-

kategorin som har eftergymnasial utbildning som är längre än 3 år, och är födda på 1950-talet. 

Deras befattning är av kategorin medarbetare. Den grupp som skattar att kreativiteten är hög 

bland arbetskamraterna framträder även med högst frekvens inom den grupp av medarbetare 

som har en eftergymnasial utbildning som är längre än 3 år. I materialet syns också att de che-

fer som skattar klimatet av kreativitet högst inom sin egen delpopulation är dem som har ef-

tergymnasial utbildning vilken är kortare än 3 år. 

 

Tabell 4. Klimat bland arbetskamraterna 

 

Variabel 

 

Befattning 

 

N 6.2.2.1.1 M
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Kamratligt – Okamratligt 

 

Arbetsledare/chefsbefattning 

Medarbetarbefattning 

 

39 

243 

2,00 

1,78 

Tolerant - Intolerant Arbetsledare/chefsbefattning 

Medarbetarbefattning 

 

39 

243 

2,33 

2,07 

Respektfullt - Respektlöst Arbetsledare/chefsbefattning 

Medarbetarbefattning 

 

39 

243 

2,26 

2,03 

Uppmuntrande – Brist på uppmunt-

ran 

Arbetsledare/chefsbefattning 

Medarbetarbefattning 

 

39 

243 

2,26 

2,18 

Tillåter att jag säger vad jag tycker – 

Tillåter inte att jag säger vad jag 

tycker 

Arbetsledare/chefsbefattning 

Medarbetarbefattning 

 

39 

243 

2,00 

2,14 

Kreativt – Icke kreativt Arbetsledare/chefsbefattning 

Medarbetarbefattning 

39 

243 

2,00 

2,28 

 

6.2.3 Bemötandet från arbetsledare/chefer 

De frågor som syftar till att undersöka hur respondenterna generellt uppfattar bemötandet från 

sina arbetsledare och chefer är likaså konstruerade som en skattningsskala från 1 till 6 där en 

låg siffra representerar en positiv uppfattning och en hög siffra motsvarar ett missnöje hos 

respondenten. I ett medelvärdesindex visar arbetsledare/chefer att de upplever bemötandet 

från arbetsledare/chefer som mer positivt än vad medarbetarna gör. Skillnaden i detta medel-

värdesindex är inte statistiskt säkerställd, men fördelar sig på 2,48 för arbetsledare/chefer och 

2,56 för medarbetare. De delpopulationer som framträder som mest tillfreds vad gäller arbets-

ledare/chefers respektfulla bemötande är de medarbetare som har sin högst avslutade utbild-

ning inom folkskola/grundskola. Närmare 50 % av denna del av populationen har skattat be-

mötandet från arbetsledare/chefer som respektfullt. Av dessa är samtliga födda på 1940- och 

1950- talen. Detta kan jämföras med delpopulationen som har eftergymnasial utbildning som 

är längre än 3 år, då endast 33 % tycker att bemötandet från cheferna kan karaktäriseras som 

respektfullt. I denna grupp av populationen är samtliga ålderskategorier representerade. Ar-

betsledare och chefers förmåga att leverera konstruktiv kritik lyfts i frekvens räknat fram av 

den del av populationen som har högsta avslutade utbildning i en eftergymnasial utbildning 

som är längre än 3 år. Denna kategori av respondenter står även för den största representatio-

nen i frekvenser då det kommer till ett missnöje med arbetsledare och chefers sätt att komma 

med kritik. Det är inga ålderkategorier som syns särskilt framträdande bland dessa responden-

ter. De chefer som till stor del finns inom denna utbildningskategori återfinns även i hög grad 

bland de respondenter som har skattat högt på skalan för arbetsledare/chefers bemötande som 

fyllt med konstruktiv kritik. Med fokus på bakgrundsvariablerna utbildningsnivå och ålder 

framträder att den utbildningskategori som har en högst 2-årig gymnasieutbildning är de som 

upplever starkast brist på uppmuntran i bemötandet från arbetsledare och chefer. Dessa re-

spondenter är födda på 1960-talet. Samma tendenser framträder då det gäller arbetsledare och 

chefers förmåga att vara entusiastiska i sitt bemötande. Bland de respondenter som upplever 
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missnöje framträder de som har högsta avslutade utbildning i en gymnasial högst 2-årig ut-

bildning, samt den respondentgrupp som har en eftergymnasial utbildning som är längre än 3 

år. Gemensamt för de som rapporterar starkast missnöje är att de är födda på 1950 – eller 

1960 talen. Ett liknande mönster framträder också när det gäller arbetsledare/chefers förmåga 

till att vara engagerade och professionella i sitt bemötande. Av de respondenter som rapporte-

rar starkast missnöje är utbildningsnivån eftergymnasial och länge än 3 år, och nästan samtli-

ga återfinns i ålderskategorierna som är födda på 1950 – och 1960 - talen. 

 

Tabell 5. Bemötande från arbetsledare/chefer 

 

Bemötande från arbetsleda-

re/chefer 

6.2.3.1.1 Befattning 6.2.3.1.2 N 6.2.3.1.3 M

ed

el

vä

rd

e 

Respektfullt - Respektlöst  Arbetsledare/chefsbefattning 

Medarbetarbefattning 

 

39 

243 

2,08 

2,31 

Konstruktiv kritik – Destruktiv kri-

tik 

Arbetsledare/chefsbefattning 

Medarbetarbefattning 

 

39 

243 

2,59 

2,56 

Uppmuntrande – Brist på uppmunt-

ran 

Arbetsledare/chefsbefattning 

Medarbetarbefattning 

 

39 

243 

2,59 

2,56 

Entusiastiskt – Ej entusiastiskt   Arbetsledare/chefsbefattning 

Medarbetarbefattning 

 

39 

243 

2,69 

2,70 

Engagerat – Oengagerat  Arbetsledare/chefsbefattning 

Medarbetarbefattning 

 

39 

243 

2,54 

2,62 

Professionellt – Oprofessionellt  Arbetsledare/chefsbefattning 

Medarbetarbefattning 

39 

243 

2,41 

2,60 

 

 

6.2.4 Attityder gentemot mångfald i arbetslivet 

 

Respondenterna har fått ge uttryck för sin uppfattning om vad de tycker, alternativt skulle 

tycka, om att arbeta med en person med annan etnisk bakgrund än sin egen, person med annan 

könstillhörighet än den egna, person med funktionshinder samt person med annan sexuell 

läggning än heterosexuell. I tabellen nedan presenteras frågan i första kolumnen och svarsför-

delningen i procent fördelas på respektive svarsalternativ i de övriga kolumnerna. De procent-

satser som visar störst variation i jämförelse med hur respondenterna har svarat på motsvaran-

de fråga, annan kategori, är att 84,75 % av respondenterna har skattat upplevelsen eller tanken 

om att arbeta tillsammans med någon som har annat kön än det egna som mycket positivt. 

Samma fråga gällande funktionshinder visar att 30,17 % är mycket positiva. När responden-

terna i studien ska svara på frågan om vad de tycker eller skulle tycka om att arbeta tillsam-

mans med någon som har annan sexuell läggning än den egna, svarar 22,37 % att de är tvek-

samma eller inte vet. 
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Tabell 6. Attityder gentemot mångfald i arbetslivet 

Variabel N Mycket 

positivt 

Gans-

ka po-

sitivt 

Ganska 

negativt 

Mycket 

negativt 

Tveksamt, 

vet ej 

Svar 

saknas 

 

Vad tycker du 

eller skulle du 

tycka om att 

arbeta med en 

person med 

anan etnisk 

bakgrund än 

din egen? 

 

311 54,92% 39,66% 1,29 0,32 % 3,87 % 1,29 

Vad tycker du 

eller skulle 

tycka om att 

arbeta till-

sammans med 

en person med 

annat kön än 

ditt eget? 

 

311 84,75% 13,56% 0 % 0 % 1,29 % 0,4 % 

Vad tycker du 

eller skulle 

tycka om att 

arbeta till-

sammans med 

en person med 

funktionshin-

der? 

 

311 30,17% 44,41% 2,03 % 0 % 18,64 % 4,75% 

Vad tycker du 

eller skulle du 

tycka om att 

arbeta med en 

person med 

annan sexuell 

läggning än 

din egen? 

 

311 31,86 % 36,61 

% 

3,05 % 1,02 % 22,37 % 5,08 % 

 

 

 

Utifrån ett antal givna svarsalternativ har respondenterna fått välja hur de tänker sig att an-

ställda med invandrarbakgrund, personer tillhörande det underrepresenterade könet, personer 

med funktionshinder samt personer med annan sexuell läggning än heterosexualitet kan tillfö-

ra något speciellt till arbetsplatsen. I tabellen nedan presenteras de svarsalternativ som når 

högst frekvens på respektive fråga. När det gäller etnicitet framträder respondenternas för-

väntningar på att kunna få kunskaper om en annan kultur, då särskilt hur man tar kontakt och 
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hur man samarbeta och förhandlar. För mångfaldskategorin kön syns uppfattningen om att det 

underrepresenterade könet skulle kunna tillföra ett bättre arbetsklimat till arbetsplatsen. Per-

soner med funktionshinder och de med annan sexuell läggning kan framför allt tillföra en 

större förståelse för olikheter, menar respondentgruppen. 

 

Tabell 7. Attityder gentemot mångfald i arbetslivet 

Vad kan speciellt tillföras till 

arbetsplatsen? 

 

De tre mest frekvent valda svarsalternativen 

Vad kan du tänka dig att en an-

ställd med invandrarbakgrund 

skulle kunna tillföra arbetsplatsen? 

 

1) Kunskaper om annan kultur, hur man tar kontakt, hur 

man samarbetar, förhandlar. 

2) Större förståelse för olikheter. 

3) Minskade fördomar. 

 

Vad kan du tänka dig att en an-

ställd person tillhörande det under-

representerade könet skulle kunna 

tillföra arbetsplatsen? 

 

1) Bättre arbetsklimat. 

2) Nya erfarenheter. 

3) Större förståelse för olikheter. 

Vad kan du tänka dig att en an-

ställd person med funktionshinder 

skulle kunna tillföra arbetsplatsen? 

1) Större förståelse för olikheter. 

2) Nya erfarenheter. 

3) Minskade fördomar. 

 

Vad kan du tänka dig att en an-

ställd person med annan sexuell 

läggning än heterosexualitet skulle 

kunna tillföra arbetsplatsen? 

 

1) Större förståelse för olikheter. 

2) Minskade fördomar. 

3) Större tolerans på arbetsplatsen. 

 

Respondentgruppen har svarat på frågan om hur de tror att en arbetsplats som har anställda 

med olika etniska bakgrunder, olika könstillhörighet, olika sexuell läggning och funktionshin-

der utvecklas när det gäller att utföra arbetsuppgifter på ett bra sätt. Kön är den mångfaldska-

tegori som störst andel av respondentgruppen, 87,12 %, tror kommer att kunna utveckla ar-

betsplatsens sätt att utföra arbetsuppgifter till det bättre. Funktionshinder är istället den mång-

faldskategori som högst andel av respondentgruppen är tveksamma till eller inte vet huruvida 

arbetsplatsen skulle utvecklas av att anställa dem. 

 

Tabell8. Attityder gentemot mångfald i arbetslivet 

Hur arbetsplatsen utvecklas 

av mångfald, när det gäller 

att utföra arbetsuppgifter. 

 

 

N Till det 

bättre 

Till det 

sämre 

Varken till 

det bättre 

eller till det 

sämre 

Tvek-

sam vet 

ej 

Svar 

saknas 

Hur tror du att en arbetsplats, 

som har anställda med olika 

etniska bakgrunder utvecklas, 

när det gäller att utföra arbets-

uppgifter? 

 

311 58,31 

% 

0,34 % 27,12  % 12,88 % 1,36 % 

Hur tror du att en arbetsplats, 311 87,12 0,34 % 8,81 % 3,05 % 0,68 % 
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som har anställda av båda kö-

nen utvecklas när det gäller att 

utföra arbetsuppgifter på ett bra 

sätt? 

 

% 

Hur tror du att en arbetsplats, 

som även har anställda med 

funktionshinder, utvecklas när 

det gäller att utföra arbetsupp-

gifter? 

 

311 37,97 

% 

0,34 % 38,64 % 19,66 % 3,39 % 

Hur tror du att en arbetsplats, 

som har anställda med annan 

sexuell läggning än heterosexu-

alitet, utvecklas när det gäller 

att utföra arbetsuppgifter på ett 

bra sätt? 

 

311 13,22 

% 

0 % 69,83 % 12,2 % 4,75 % 

 

Undersökningsgruppen har svarat på frågan om vilka nackdelar det enligt deras åsikt kan vara 

att ha personer med olika etnisk bakgrund, personer av båda könen, personer med annan sex-

uell läggning än heterosexualitet samt personer med funktionshinder anställda vid arbetsplat-

sen. I tabellen nedan presenteras de tre svarsalternativ som framträdde med högst frekvens 

inom respondentgruppen.   

Det svarsalternativ som var det tredje mest förekommande på frågan om vilka nackdelar som 

kan finnas med att ha personer med funktionshinder anställda på arbetsplasten, var ett öppet 

svarsalternativ. Här har respondenter valt att själva skriva sina åsikter om vilka nackdelar som 

finns. Innehållet i de åsikter som framkommer handlar om ett tvivel på den funktionshindra-

des kapacitet att klara av de arbetsuppgifter som ska utföras på arbetsplatsen. De respondenter 

som uttrycker detta tvivelsmål återfinns inom barnomsorgen, sjukvården och äldreomsorgen. 

Ett exempel på citat kommer från en kvinna som arbetar inom vården, hon menar att; ”funk-

tionshindrade kan ha svårt att utföra det arbete som krävs, och här måste vi alla ta samma an-

svar”. Liknande resonemang syns i de övriga egen formulerade svarsalternativen, där en an-

ställd från barnomsorgen skriver, ”de kan inte följa med till skogen, med barngruppen”. 

Sammantaget handlar alla dessa citat om att det finns en risk för att de funktionshindrade ska 

upplevas som en belastning i verksamheten. 

 

Tabell 9. Attityder gentemot mångfald i arbetslivet 

Uppfattningar om nackdelar 

 

De tre mest frekvent valda svarsalternativen 

Vilka nackdelar kan det, enligt din 

åsikt vara att ha personer med oli-

ka etniska bakgrunder anställda på 

arbetsplatsen? 

 

1) Risk för många missförstånd. 

2) Risk för att den som inte är svensk inte accepteras. 

3) Det finns inga nackdelar. 

Vilka nackdelar kan det, enligt din 

åsikt vara att ha personer av båda 

könen anställda på arbetsplatsen? 

 

1) Det finns inga nackdelar. 

2) Risk för att den som tillhör det underrepresenterade 

könet inte accepteras. 

3) Risk för många missförstånd. 
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Vilka nackdelar kan det, enligt din 

åsikt vara att ha personer med 

funktionshinder anställda på ar-

betsplatsen? 

1) Det finns inga nackdelar. 

2) Risk för att den som är funktionshindrad inte accepte-

ras.  

3) Annat* 

 

Vilka nackdelar kan det, enligt din 

åsikt vara att ha personer med an-

nan sexuell läggning än heterosex-

ualitet på arbetsplatsen? 

1) Det finns inga nackdelar. 

2) Risk för att den med annan sexuell läggning än hetero-

sexualitet inte accepteras. 

3) Risk för många missförstånd. 

 

 

 

6.2.5 Lika möjlighet att verka, fungera och avancera i organisationen/företaget 

I enkätfrågan riktas fokus på de anställdas lika möjlighet att verka och fungera i organisatio-

nen, oberoende av mångfaldskategori. Respondenterna har framfört sin uppfattning vilken 

redovisas i följande tabell. De grupper vars möjlighet, enligt respondenternas uppfattning, är 

något mindre är de med funktionshinder eller annan etnisk bakgrund.  

 

Tabell 10. Attityder gentemot mångfald i arbetslivet 

Uppfattningen om alla 

anställdas lika möjlig-

heter 

 att verka och fungera 

i organisatio-

nen/företaget, obero-

ende av etnicitet, kön, 

funktionshinder eller 

sexuell läggning. 

 

N Mycket 

större 

Något 

större 

Ungefär 

de 

samma 

Något 

mindre 

Mycket 

mindre 

Vet 

ej 

Svar 

sak-

nas 

Vad är din uppfattning 

om möjligheterna för 

anställda, med annan 

etnisk bakgrund än din 

egen, att verka och fun-

gera i din organisa-

tion/företag?  

 

311 1,02 % 5,76 % 56,61 % 25,76 % 2,03 % 6,78 

% 

2,04 

% 

Vad är din uppfattning 

om möjligheterna för 

anställda kvinnor, i jäm-

förelse med anställda 

män, att verka och fun-

gera i din organisa-

tion/företag? 

 

311 5,08 % 6,1 % 64,41 % 14,58 % 4,41 % 4,41 

% 

1,02 

% 

Vad är din uppfattning 

om möjligheterna för 

anställda män, i jämfö-

relse med anställda 

311 5,42 % 16,27 

% 

65,08 % 5,08 % 1,71 % 5,08 

% 

1,36 

% 
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kvinnor att verka och 

fungera i din organisa-

tion/företag? 

 

Vad är din uppfattning 

om möjligheterna för 

anställda med funk-

tionshinder att verka 

och fungera i din orga-

nisation/företag? 

 

311 0 % 2,71 % 27,12 % 37,97 % 13,56 % 0 % 4,41 

% 

Vad är din uppfattning 

om möjligheterna för 

anställda, med annan 

sexuell läggning än he-

terosexualitet, att verka 

och fungera inom orga-

nisationen/företaget? 

   

311 0 % 0,68 % 61,36 % 9,49 % 3,73 % 18,9

8 % 

5,76 

% 

 

När det gäller alla anställdas lika möjlighet att avancera i organisationen framträder respon-

denternas uppfattning om att möjligheten är något mindre om den anställde har annan etnisk 

bakgrund än den egna, samt mycket mindre om den anställde har ett funktionshinder. Anställ-

da män är den grupp som, 31,19 % av respondenterna anser ha något större eller mycket stör-

re möjlighet att avancera inom organisationen.  De som svarat att möjligheterna för dem som 

har annan etnisk bakgrund än den egna är mycket större, har inte en etnisk svensk bakgrund. 

 

Tabell 11. Attityder gentemot mångfald i arbetslivet 

Uppfattningen om 

alla anställdas lika 

möjligheter 

 att avancera i orga-

nisationen/företaget, 

oberoende av etnici-

tet, kön, funktions-

hinder eller sexuell 

läggning. 

 

N Myck-

et stör-

re 

Något 

större 

Unge-

fär de 

samma 

Något 

mindre 

Myck-

et 

mind-

re 

Vet ej Svar 

sak-

nas 

I vilken utsträckning 

anser du att anställda 

med annan etnisk bak-

grund an din egen, har 

lika möjligheter att 

avancera i din organi-

sation/företag? 

 

311 1,36 % 1,69 % 60,68 % 23,39 % 2,03 % 9,49 

% 

1,36 % 

I vilken utsträckning 

anser du att anställda 

kvinnor, i jämförelse 

med anställda män har 

311 1,69 % 4,75 % 61,2 % 18,31 % 6,44 % 6,44 

% 

1,17 % 
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lika möjlighet det vill 

säga lätt eller svårt att 

avancera inom din 

organisation/företag? 

 

I vilken utsträckning 

anser du att anställda 

män, i jämförelse med 

anställda kvinnor har 

lika möjlighet det vill 

säga lätt eller svårt att 

avancera inom din 

organisation/företag? 

 

311 7,12 % 24,07 

% 

54,24 % 5,42 % 0,68 % 6,44 

% 

2,03 % 

I vilken utsträckning 

anser du att anställda 

med funktionshinder 

har lika möjlighet det 

vill säga lätt eller svårt 

att avancera inom or-

ganisatio-

nen/företaget? 

 

311 0,34 %  0,34 % 28,47 % 33,9 % 13,9 % 17,97 

% 

5,08 % 

I I vilken utsträckning 

anser du att anställda 

med annan sexuell 

läggning än hetero-

sexualitet, har lika 

möjlighet det vill säga 

lätt eller svårt att 

avancera inom organi-

sationen/företaget? 

 

311 0 % 1,36 % 63,73 % 7,46 % 1,36 % 20,34 

% 

5,75 % 

 

 

 

6.2.6 Fördelning av attityder i populationen 

I detta avsnitt presenteras korstabeller i syfte att se om undersökningsgruppens attityder och 

uppfattningar, om att arbeta med personer med annan etnisk bakgrund än den egna, annan 

könstillhörighet än den egna, funktionshinder eller annan sexuell läggning än den egna, inne-

håller några systematiska skillnader, i relation till bakgrundsvariabler. De bakgrundsvariabler 

som korstabulerats är kön, ålder, befattning och utbildningsnivå. Siffrorna som visas i fördel-

ningen är antal individer som valt respektive svarsalternativ. Av de personer som svarat att de 

tycker att det är eller skulle vara ganska negativt att arbeta tillsammans med en person som 

har annan etnisk bakgrund än den egna är 4 kvinnor representerade. Även på svarsalternativet 

tveksamt/vet ej är kvinnor överrepresenterade i frekvens. När attitydfrågan handlar om 

könstillhörighet, är männen i populationen ganska positivt respektive mycket positivt inställda 

till att arbeta med en person med annan könstillhörighet än den egna. Majoriteten av kvinnor-

na är också ganska positivt respektive mycket positivt inställda, med undantag för 4 individer 

som är tveksamma eller inte vet. Dessa 4 kvinnor arbetar inom kommunal barnomsorg och i 
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landstinget. Det är 56 respondenter som uppger att de är tveksamma till att arbeta med en per-

son som har funktionshinder, och av dem är 47 kvinnor och 9 män. De undersökningsdeltaga-

re som har svarat att de är ganska negativa inför att arbeta tillsammans med en person med 

funktionshinder återfinns inom landsting och kommunal omsorgsverksamhet. I korstabellen 

för kön och attityd gentemot att arbeta tillsammans med en person med annan sexuell lägg-

ning visar sig de som svarat ”mycket positivt” och ”ganska positivt” vara både män och kvin-

nor. Könstillhörighet har heller ingen signifikant påverkan på om attityden är ”mycket nega-

tiv” eller ”tveksam/vet ej”.    

  

Tabell 12. Korstabulering av attitydfråga och kön 

Fråga;  Kön  

  Svar sak-
nas 

Kvinna Man Total 

Vad tycker du eller skulle 
tycka om att arbeta med 
en person med annan 
etnisk bakgrund än din 
egen? 

Svar saknas 
Mycket posi-
tivt 
Ganska posi-
tivt 
Ganska nega-
tivt 
Mycket nega-
tivt 
Tveksamt/ Vet 
ej 
 

0 
1 
1 
0 
0 
0 

2 
145 
98 
4 
0 
11 

1 
24 
21 
0 
1 
1 
 

3 
170 
120 
4 
1 
12 

Total:  
 

2 260 48 310 

Vad skulle du tycka om 
att arbeta med en person 
med en annan könstillhö-
righet än din egen? 
 

Svar saknas 
Mycket posi-
tivt 
Ganska posi-
tivt 
Ganska nega-
tivt 
Mycket nega-
tivt 
Tveksamt/ Vet 
ej 
 

0 
2 
0 
0 
0 
0 
 

6 
215 
35 
0 
0 
4 

1 
42 
5 
0 
0 
0 

7 
259 
40 
0 
0 
4 

Total: 
 

 2 260 48 310 

Vad tycker du eller skulle 
tycka om att arbeta med 
en person med funktions-
hinder? 
 

Svar saknas 
Mycket posi-
tivt 
Ganska posi-
tivt 
Ganska nega-
tivt 
Mycket nega-
tivt 

0 
0 
1 
0 
0 
1 

16 
79 
111 
7 
0 
47 

4 
12 
23 
0 
0 
9 

20 
91 
135 
7 
0 
57 
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Tveksamt/ Vet 
ej 
 

Total: 
 

 2 260 48 310 

Vad tycker du eller skulle 
tycka om att arbeta med 
en person med annan 
sexuell läggning än din 
egen? 
 

Svar saknas 
Mycket posi-
tivt 
Ganska posi-
tivt 
Ganska nega-
tivt 
Mycket nega-
tivt 
Tveksamt/ Vet 
ej 
 

0 
0 
1 
0 
0 
1 
 

17 
86 
93 
5 
3 
56 

4 
12 
17 
4 
0 
11 

21 
98 
111 
9 
3 
68 

Total: 
 

 2 260 48 310 

 
Korstabuleringarna sätter variabeln ålder i relation till attityder inför att arbeta tillsammans 

med personer som har annan etnisk bakgrund eller annan könstillhörighet, funktionshinder 

samt annan sexuell läggning än var man själv har. När ålder hålls som en variabel gentemot 

vad respondenterna skulle tycka om att arbeta med en person med annan etnisk bakgrund än 

den egna framträder att de som är födda på 1940 talet har en fördelning där cirka hälften av 

individerna är mycket positiva, hälften är ganska positiva och 5 är tveksamma eller inte vet. 

För övriga åldersgrupper är det en majoritet som är mycket positiva och en relativt mindre 

andel som är ganska positiva eller tveksamma, så när som på den grupp som är födda på 

1970-talet där 4 är tveksamma eller inte vet vad de ska svara. Av de respondenter som är föd-

da på 1980-talet är det ingen som är tveksam, utan enbart positiva eller ganska positiva.  

 

Tabell 13. Korstabulering av attitydfråga och ålder 

Fråga;  Ålder  

  Svar 
sak-
nas 

1940
-
1949 

1950
- 
1959 

1960
- 
1969 

1970
- 
1979 

1980
- 
1989 

To-
tal: 

Vad tycker du eller 
skulle tycka om att 
arbeta med en per-
son med annan 
etnisk bakgrund än 
din egen? 

Svar saknas 
Mycket posi-
tivt 
Ganska posi-
tivt 
Ganska ne-
gativt 
Mycket nega-
tivt 
Tveksamt/ 
Vet ej 
 

0 
2 
3 
0 
0 
0 

1 
30 
29 
0 
0 
5 

2 
48 
33 
1 
0 
1 

0 
44 
31 
3 
1 
2 

0 
38 
21 
0 
0 
4 

0 
8 
3 
0 
0 
0 

3 
170 
120 
4 
1 
12 

Total: 
 

 5 65 85 
 

81 63 11 310 



 39 

Vad skulle du tycka 
om att arbeta med 
en person med en 
annan könstillhö-
righet än din egen? 
 

Svar saknas 
Mycket posi-
tivt 
Ganska posi-
tivt 
Ganska ne-
gativt 
Mycket nega-
tivt 
Tveksamt/ 
Vet ej 
 

0 
4 
1 
0 
0 
0 
 

2 
46 
16 
0 
0 
1 

5 
70 
8 
0 
0 
2 
 

0 
73 
8 
0 
0 
0 

0 
55 
7 
0 
0 
1 

0 
11 
0 
0 
0 
0 

7 
259 
40 
0 
0 
4 

Total: 
 

 5 65 85 81 63 11 310 

Vad tycker du eller 
skulle tycka om att 
arbeta med en per-
son med funktions-
hinder? 
 

Svar saknas 
Mycket posi-
tivt 
Ganska posi-
tivt 
Ganska ne-
gativt 
Mycket nega-
tivt 
Tveksamt/ 
Vet ej 
 

1 
1 
2 
0 
0 
1 

6 
17 
24 
1 
0 
17 

11 
27 
32 
2 
0 
13 

2 
20 
43 
2 
0 
14 

0 
20 
30 
2 
0 
11 

0 
6 
4 
0 
0 
1 

20 
91 
135 
7 
0 
57 

Total: 
 

 5 65 85 81 63 11 310 

Vad tycker du eller 
skulle tycka om att 
arbeta med en per-
son med annan 
sexuell läggning än 
din egen? 
 

Svar saknas 
Mycket posi-
tivt 
Ganska posi-
tivt 
Ganska ne-
gativt 
Mycket nega-
tivt 
Tveksamt/ 
Vet ej 
 

0 
0 
2 
0 
0 
3 

6 
15 
21 
2 
1 
20 

12 
23 
30 
2 
0 
18 

3 
27 
28 
4 
1 
18 

0 
26 
28 
1 
1 
7 

0 
7 
2 
0 
0 
2 

21 
98 
111 
9 
3 
68 
 

Total: 
 

 5 65 85 81 63 11 310 

 
 

I korstabuleringarna i tabell 14 hålls variabeln ”befattning” central och ställs i relation till 

attityder inför att arbeta tillsammans med anställda som har en annan etnisk bakgrund än den 

egna, annan könstillhörighet och attityder inför att arbeta tillsammans med en anställd som 

har ett funktionshinder samt annan sexuell läggning än den egna. Hos befattningen arbetsleda-

re framträder att kön är den mångfaldskategori som hanteras som mest oproblematisk. Det är 

till exempel 35 arbetsledare som tycker att det skulle vara mycket positivt att arbeta tillsam-
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mans med en person som har annan könstillhörighet än den egna, att jämföra med kategorin 

etnicitet där 19 arbetsledare är mycket positiva. Samma mönster framträder för funktionshin-

der och sexuell läggning. Denna tendens gäller även för medarbetarna i populationen.  

 

Tabell 14. Korstabulering av attitydfråga och befattning 

Fråga;  Befattning  

  Svar 
saknas 

Arbetsled- 
are/ chef 

Med-
arbetare 

Total 

Vad tycker du eller skulle 
tycka om att arbeta med 
en person med annan 
etnisk bakgrund än din 
egen? 

Svar saknas 
Mycket posi-
tivt 
Ganska posi-
tivt 
Ganska nega-
tivt 
Mycket nega-
tivt 
Tveksamt/ Vet 
ej 
 

1 
7 
6 
0 
0 
2 

1 
19 
17 
0 
0 
2 

1 
144 
97 
4 
1 
8 

3 
170 
120 
4 
1 
12 

Total:  
 

16 39 255 310 

Vad skulle du tycka om 
att arbeta med en person 
med en annan könstillhö-
righet än din egen? 
 

Svar saknas 
Mycket posi-
tivt 
Ganska posi-
tivt 
Ganska nega-
tivt 
Mycket nega-
tivt 
Tveksamt/ Vet 
ej 
 

1 
13 
1 
0 
0 
1 
 

1 
35 
2 
0 
0 
1 

5 
211 
37 
0 
0 
2 

7 
259 
40 
0 
0 
4 

Total: 
 

 16 39 255 310 

Vad tycker du eller skulle 
tycka om att arbeta med 
en person med funktions-
hinder? 
 

Svar saknas 
Mycket posi-
tivt 
Ganska posi-
tivt 
Ganska nega-
tivt 
Mycket nega-
tivt 
Tveksamt/ Vet 
ej 
 

2 
5 
4 
0 
0 
5 

3 
11 
21 
0 
0 
4 

15 
75 
110 
7 
0 
48 

20 
91 
135 
7 
0 
57 

Total: 
 

 16 39 255 310 
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Vad tycker du eller skulle 
tycka om att arbeta med 
en person med annan 
sexuell läggning än din 
egen? 
 

Svar saknas 
Mycket posi-
tivt 
Ganska posi-
tivt 
Ganska nega-
tivt 
Mycket nega-
tivt 
Tveksamt/ Vet 
ej 
 

2 
5 
2 
0 
0 
7 

3 
11 
16 
3 
0 
6 

16 
82 
93 
6 
3 
55 

21 
98 
111 
9 
3 
68 

Total: 
 

 16 39 255 310 

 
  

I följande korstabulering presenteras hur attityder inför mångfald i arbetslivet i relation till 

etnicitet, kön, sexuell läggning och funktionshinder fördelar sig beroende av utbildningsnivå. 

I följande tabell syns inget statistiskt säkerställt mönster som kan ställas bortom slumpens 

inverkan. Det syns inte någon tendens till att högre utbildning skulle medföra en större tole-

rans eller mer positiv inställning till att arbeta i en miljö av mångfald. Alla utbildningsnivåer 

uppvisar enskilt mest tveksamhet inför att arbeta med någon som har annan sexuell läggning 

än den egna. 
 
Tabell 15. Korstabulering av attitydfråga och ålder 

Fråga;  Ålder  

  Svar 
sak-
nas 

Folk-/ 
Grund
skola 

Gymn
. 
 ≤2 år 

Gymn
. 
>2 

Uni-
vers 
< 3 år 

Uni-
vers 
> 3 år 

An-
nat 

Tota 
l 

  Vad tycker du 
eller skulle tycka 
om att arbeta 
med en person 
med annan et-
nisk bakgrund 
än din egen? 

Svar saknas 
Mycket posi-
tivt 
Ganska posi-
tivt 
Ganska ne-
gativt 
Mycket nega-
tivt 
Tveksamt/ 
Vet ej 
 

0 
1 
0 
0 
0 
0 

2 
18 
17 
0 
0 
2 
 

0 
30 
20 
2 
0 
2 

1 
22 
19 
1 
0 
3 

0 
29 
15 
0 
1 
1 
 

0 
62 
43 
0 
0 
2 

0 
8 
6 
1 
0 
2 

3 
170 
120 
4 
1 
12 
 

Total: 
 

 1 39 54 46 46 107 17 310 

Vad skulle du 
tycka om att 
arbeta med en 
person med en 
annan könstill-
hörighet än din 
egen? 

Svar saknas 
Mycket posi-
tivt 
Ganska posi-
tivt 
Ganska ne-
gativt 

0 
1 
0 
0 
0 
0 

3 
24 
12 
0 
0 
0 

2 
48 
3 
1 
0 
0 
 

1 
37 
8 
0 
0 
0 

0 
43 
3 
0 
0 
0 

1 
93 
11 
2 
0 
0 
 

0 
13 
3 
1 
0 
0 

7 
259 
40 
4 
0 
0 
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 Mycket nega-
tivt 
Tveksamt/ 
Vet ej 
 

Total: 
 

 1 39 54 46 46 107 17 310 

Vad tycker du 
eller skulle tycka 
om att arbeta 
med en person 
med funktions-
hinder? 
 

Svar saknas 
Mycket posi-
tivt 
Ganska posi-
tivt 
Ganska ne-
gativt 
Mycket nega-
tivt 
Tveksamt/ 
Vet ej 
 

0 
0 
0 
0 
0 
1 

8 
6 
15 
1 
0 
9 

5 
8 
26 
3 
0 
12 

1 
14 
19 
1 
0 
11 

0 
18 
21 
1 
0 
6 

4 
43 
48 
1 
0 
11 

2 
2 
6 
0 
0 
7 

20 
91 
135 
7 
0 
57 
 

Total: 
 

 1 39 54 46 46 107 17 310 

Vad tycker du 
eller skulle tycka 
om att arbeta 
med en person 
med annan 
sexuell läggning 
än din egen? 
 

Svar saknas 
Mycket posi-
tivt 
Ganska posi-
tivt 
Ganska ne-
gativt 
Mycket nega-
tivt 
Tveksamt/ 
Vet ej 
 

0 
0 
1 
0 
0 
0 

6 
6 
12 
1 
0 
14 

4 
12 
22 
3 
0 
13 

3 
14 
18 
3 
2 
6 

1 
12 
22 
1 
0 
10 

6 
48 
32 
1 
0 
20 

1 
6 
4 
0 
1 
5 

21 
98 
111 
9 
3 
68 

Total: 
 

 1 39 54 46 46 107 17 310 

 

De grupper som kan beskrivas vara i minoritet i denna studie är de individer som har en annan 

etnisk bakgrund än svensk, män, personer med funktionshinder samt homo- och bisexuella 

individer. Av de individer som har annan etnicitet än svensk är det enbart 1, som anser att 

diskriminering på grund av etnicitet är ett problem på arbetsplatsen. I denna delpopulation av 

annan etnicitet än svensk uppger samtidigt 4 individer att de har blivit utsatta för diskrimine-

ring i arbetslivet. Det framgår att diskrimineringen har bestått av att handlingar och yttranden 

har ignorerats, att inte bli tagen på allvar, förlöjliganden osynliggöranden, samt att inte ha fått 

den service/hjälp och information vilket en anställd har rätt till. Diskrimineringen handlar 

också om att inte avancera inom sitt yrkesområde eller att inte få löneförhöjning i samma ut-

sträckning som sina arbetskamrater. Männen är i minoritet i denna population, och av sam-

mantaget 48 män är det 1 som upplever att han har blivit diskriminerad på grund av sin 

könstillhörighet. I sammanhanget bör nämnas att 13 kvinnor har samma upplevelse av att ha 

blivit diskriminerade. På frågan om diskriminering på grund av könstillhörighet är ett problem 

på arbetsplatsen svarar 14 kvinnor och 3 män jakande. Av dem som har upplevt diskrimine-
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ring på arbetsplatsen handlar det i högst utsträckning om att inte ha blivit tagen på allvar där-

efter att ha blivit ignorerad, att inte få löneförhöjning i samma utsträckning som sina arbets-

kamrater, att information och service/hjälp har undanhållits, ett osynliggörande, förlöjligande 

och att inte ha fått möjlighet att avancera i organisationen. Gemensamt för dem som utsatts 

för diskriminering är att de valt flera av svarsalternativen, det vill säga, de har upplevt diskri-

mineringen i relation till flera händelser. Omfattningen av diskrimineringen för de som upp-

levt denna håller en frekvens på 1-2 och 3-5 gånger. En respondent uppger att hon blivit utsatt 

för alla dessa uttryck av diskriminering mer än 20 gånger. Det framkommer från responden-

ternas svar att diskrimineringen i högsta grad är riktad från medarbetarna i organisationen och 

inte i någon större utsträckning från arbetsledare/chefer. Det finns 14 individer i respondent-

gruppen som har angivit att de har ett funktionshinder. Det är ingen av dessa 14 som anser att 

de blivit utsatta för diskriminering i arbetslivet inte heller tycker dem att diskriminering på 

grund av funktionshinder är ett problem på deras arbetsplats. När samma fråga ställs till hela 

populationen, menar 20 respondenter att diskriminering på grund av funktionshinder är ett 

problem på arbetsplatsen. Av dem som tycker så är 2 arbetsledare/chefer och 18 är medarbeta-

re. I denna studies population, bestående av 311 respondenter finns 2 individer som har annan 

sexuell läggning än heterosexualitet. De två som har en homosexuell respektive bisexuell 

läggning anser inte att de blivit diskriminerade. De anser inte heller att diskriminering på 

grund av sexuell läggning är ett problem på arbetsplatsen. Den motsatta åsikten framförs istäl-

let av 7 heterosexuella, som tycker att denna form av diskriminering är ett problem på deras 

arbetsplats.  

De diskriminerande attityder som framkommit i enkätens öppna svarsalternativ riktas of-

tast till grupper med annan etnisk bakgrund än svensk och till homo – och bisexuella. Innehål-

let i dessa citat handlar om att personer med invandrarbakgrund måste anpassa sig till arbets-

livet i Sverige och att fokus ska ligga på att sätta gränser för andra kulturer, till förmån för att 

stärka och normera det som dessa respondenter uppfattar som Svensk mentalitet. De fördomar 

som kommer fram avseende sexuell läggning uttrycker en skepsis mot att homo – och bisexu-

ella ska arbeta inom barnomsorgen, eller som en respondent uttrycker det ”föräldrar kan bli 

oroliga”. Vidare syns med hög frekvens bland dessa attityder uppfattningen om att homo- och 

bisexuell ”inte är här för att prata om sin sexualitet utan för att arbeta”. För kön riktas norme-

rande uppmaningar om att ”män ska vara män inte velourpappor”. Fördomarna gentemot 

funktionshindrade syns mer i form av en förväntning av att de inte skall kunna utföra arbets-

uppgifterna som krävs. 
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7. Analys 

Avsnittet inleds med att de kvalitativt inriktade intervjuerna tolkas, analyseras och relateras 

till studiens teoretiska utgångspunkter. Därefter diskuteras studiens enkätundersökning.  

 

7.1 Studiens kvalitativa del 

Forskning om mångfald och diskriminering i arbetslivet är metodologiskt komplicerad, något 

som kan förklaras med forskningsfältets mångfacetterade karaktär. En svårighet är att kunna 

fånga attityder, uppfattningar, föreställningar och sätt att tänka. En annan är att mångfald 

spänner över flera områden, med såväl gemensam som skild problematik. Tydliga tendenser 

är att forskningen ensidigt belyser individer och grupper som avvikelse i förhållande till nor-

men istället för att anlägga ett helhetsperspektiv på differentieringsmekanismer. Övergripande 

är även svårigheten att kunna konstatera faktiska förhållanden. Snarare handlar forskningsre-

sultat om vaga sannolikhetsresonemang. De kvalitativt inriktade intervjuer/samtal som 

genomfördes i denna studie kan diskuteras utifrån det resonemang som förs av Becker (se 

studiens trovärdighet s. 18). Intervjuerna ägde rum på informanternas arbetsplatser, något som 

kan ha påverkat deras uttalande om mångfaldsutbildning och attityder till mångfald på arbets-

platsen. En faktor som troligtvis influerat deras sätt att svara kan ha sin grund i de policy- och 

styrdokument som fanns inom samtliga organisationer. Dessa föreskrev ett målinriktat arbete 

för att aktivt främja lika rättigheter för arbetstagare oavsett etnisk tillhörighet, funktionshin-

der, könstillhörighet eller sexuell läggning. Sammantaget bidrar dessa aspekter till att den 

”rätta” inställningen artikulerades. En fråga av intresse är om informanterna svarat på samma 

sätt om intervjuerna ägt rum i deras hem.  

När ett socialkonstruktivistiskt perspektiv anläggs synliggörs dialektiken mellan struktur 

och individ. På strukturell nivå återfinns svensk lagstiftning mot diskriminering i arbetslivet, 

som är en grundförutsättning för mångfaldsarbete. Genom denna lagstiftning markeras alla 

människors lika värde och rätt till likabehandling. I diskrimineringslagarna urskiljs fyra grup-

per, som särskilt behöver skydd mot diskriminering. Lagtextens konstruktion är av sådan ka-

raktär att människor kategoriseras samtidigt som samsyn råder kring hur diskriminering som 

fenomen ska regleras. Sett ur ett mångfaldsperspektiv är det problematiskt att dela in männi-

skor i grupper. Istället handlar det om en acceptans av att det svenska samhället består av oli-

ka människor och att se det gemensamma trots olikheterna. Om endast olikheter fokuseras 

försvinner möjligheten att se strukturerna. En fråga som även bör belysas är om det finns nå-

gon elitistisk aspekt i den juridik som styr antidiskriminering och i så fall vilka som då gyn-

nas. Människors handlingar och sociala relationer beskrivs i termer av sociala system där för-

väntningar, normer och roller reglerar samspelet. I ett sådant system är utrymmet för avvikel-

se från dem som kan prestera i enligt med arbetslivets förväntningar eller med måttliga an-

passningsåtgärder begränsat. Snarare är det så att när individer från de grupper som omfattas 

av lagstiftningen mot diskriminering ska komma in på arbetsmarknaden så handlar det om att 

anpassa dem till rådande strukturer istället för att ändra på strukturen. Lagstiftningen exklude-

rar de som saknar arbete eller som inte kan konkurrera om ett arbete. Fokus på fyra grupper, 

särskilt utsatta för diskriminering, skapar dessutom föreställningen om ”vi-dom”, när det 

egentligen är så att vi alla kan referera till kön, etnisk tillhörighet, sexuell läggning samt att vi 

med stigande ålder sannolikt kommer att förvärva någon form av funktionshinder.  

Individnivån representeras av de intervjuer som genomförts i denna studie. Informanternas 

kunskap var begränsad såväl om lagarna som om de policydokument som styr jämställdhets- 

och mångfaldsarbete inom de olika organisationerna. Således fanns en diskrepans mellan in-

nehållet i styrdokumenten och konkret efterlevnad. I det kollektiva medvetandet ingår dock 

kunskap om att diskriminering i arbetslivet inte accepteras. Det är troligt att detta medvetande 

påverkat informanterna så att de valde att verbalisera sig i enlighet med ”den rätta”, det vill 
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säga toleranta inställningen. Detta överensstämmer med Beckers tankar om att människor gör 

det som de måste göra eller som verkar bäst i en given situation.  

Inte heller var innebörden av begreppet mångfald klart för särskilt många, vilket måhända 

inte är så konstigt med tanke på att det används i många skilda kontexter. Samtidigt går det 

inte att bortse från att samtliga intervjupersoner hade deltagit i en mångfaldsutbildning i form 

av rådslag.  

Mångfald ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv innebär att begreppet definieras i sam-

spelet mellan aktivt skapande aktörer. Individens huvudsakliga uppfattning formas under den 

primära- och sekundära socialisationen. Under denna tid grundläggs bland annat värderingar 

och attityder till etnicitet, funktionshinder, kön eller sexuell läggning som social kategori. 

Uppfattningarna lagras och blir en del av den gemensamma vardagskunskapen, som med 

hjälp av språket blir tillgängligt för individen. Utifrån denna kunskapsbas kan individen i mö-

tet med exempelvis en person med funktionshinder handla oreflekterat, utifrån givna typifie-

ringsscheman och behöver därför inte ta ställning till alltför många handlingsalternativ. 

Uppfattningar, attityder och värderingar i förhållande till mångfald är inte statiska, utan de 

skapas och omskapas, då människan är en medveten aktiv aktör i det sociala livet. I den socia-

la konstruktionen av verkligheten är individens olika roller och framträdanden centralt. Aktö-

ren framträder för en publik och för att interaktionen ska fungera friktionsfritt krävs en 

gemensam tolkning av situationen. I framträdandet kan aktör och publik ömsesidigt påverka 

varandras attityder och värderingar och spelet blir därmed ett forum för bevarande eller för-

ändring. Överfört till den empiriska studien konstrueras och rekonstrueras inställningen till 

mångfald i den organisationskultur som informanten är en del i. Studiens aktörer påverkas av 

organisationens kultur, ekonomiska ramar, regler och lagstiftning. Sammantaget med begrän-

sad erfarenhet av arbete i heterogena grupper limiterar detta vilka attityder som är möjliga att 

manifestera. Det innebär att de institutionella villkoren och organisationskulturen skapar gro-

grund för en diskriminerande alternativt icke diskriminerande miljö.  

Jämlikhet är ett övergripande motiv för mångfaldsarbete på samhällsnivå. En annan driv-

kraft är ekonomisk tillväxt där förutsättningen är att alla människors resurser tas tillvara. In-

formanterna uppfattar dock inte att mångfaldsarbete ger ekonomisk tillväxt, utan ser det sna-

rare som ekonomiskt belastande.  

Syftet med rådslag som ”pedagogiskt projekt” är att öka individers kunskap om mångfald 

inom arbetslivet och därigenom minska fördomsfulla attityder. I det empiriska materialet kan 

ingen entydig bild av rådslagets betydelse mejslas fram. En generell slutsats som dras är att de 

olika arbetsplatserna avsatte för lite tid för rådslag. Det medförde att endast ett område oftast 

behandlades samt att fördjupning och målgruppsanpassning saknades. Det faktum att arbets-

givaren inte följde upp innehållet i rådslaget liksom avsaknad av konkreta exempel på hur 

deltagare i rådslagen kan arbeta vidare med mångfald minskar dessutom värdet av utbild-

ningsinsatsen. Frågan är då vilken betydelse rådslagen de facto haft för kunskapsinhämtande 

och attitydpåverkan. Kan det till och med vara så att utbildningen haft en omvänd effekt, det 

vill säga ett överproblematiserande av utsatta grupper? För att driva mångfaldsarbetet framåt 

borde ett bredare perspektiv anläggas där alla människors lika värde och rättigheter är funda-

mentalt. Den viktigaste frågan blir då hur vi alla är mot varandra i vardagliga möten på ar-

betsplatsen. 

Områdena etnicitet, funktionshinder, kön samt sexuell läggning kan även tolkas ur per-

spektivet avvikelse i förhållande till de gängse värderingarna och normerna av ”normaliteten”. 

Individens identitet blir då beroende av de kollektiva egenskaper som definierar hela gruppen. 

Avvikelsen handlar inte om att utföra avvikande handlingar utan individen måste även själv 

uppfatta sig som en avvikande person. I mötet med den avvikande individen är maktaspekten 

tydlig och avgörande för interaktionen. Sexuell läggning är det område där avvikelseaspekten 

framstår tydligt. Heterosexualitet beskrivs som det normala och tas för givet tills någon annan 
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sexuell läggning deklarerats. I dagens svenska samhälle finns en större öppenhet, som bland 

annat inneburit att homosexualitet blivit mer synligt. Överfört till de organisationer som ingår 

i denna studie kunde dock denna synlighet inte iakttas. Detta kan tolkas som att sexuell lägg-

ning inte har någon betydelse i en arbetssituation. En annan tolkning är att det fortfarande kan 

vara svårt för individen att öppet tala om sexuell läggning. Ett säkert sätt att undvika att bli 

betraktad som avvikare är därför att dölja denna del av sin identitet, med risk för att bli avslö-

jad. Men att inte kunna vara sig själv på arbetsplatsen inverkar säkerligen menligt på kreativi-

tet, trivsel och arbetsprestation.  

För de övriga grupperna är situationen annorlunda eftersom handlingsalternativet att dölja 

avvikelsen i de flesta fall inte finns. Etnicitet ur ett avvikelseperspektiv handlar om att normen 

för det rätta är att vara svensk. Den attityd som då manifesteras är att krav måste ställas på 

invandrare att de lär sig det svenska språket och anpassar sig till svensk kultur. En annan av-

vikelse är att invandrare ofta har en kompetens som är svår att värdera. Men även mötet med 

avnämare kan tolkas ur detta perspektiv. Uppfattningar om barnuppfostran, mötet med tjäns-

temän, kommunservice blir då en etncitetsmarkör. När informanterna beskriver funktionshin-

der görs detta utifrån ett avvikelseperspektiv, men med den skillnaden att det hos flera finns 

en insikt om att alla människor löper risk att själva drabbas av något funktionshinder. För ar-

betsgivaren finns alternativet att anpassa anställningsförhållandena i form av lönebidrag, an-

ställningsgrad och arbetsuppgifter. Här måste dock den ekonomiska aspekten vägas in liksom 

det faktum att den funktionshindrade kan bli betraktad som något av en outsider inom organi-

sationen. Den funktionshindrade kan förhålla sig till det ”normala” på olika sätt. Antingen kan 

ett inte synligt funktionshinder döljas eller kan individen försöka pressa sig till att bli en fullt 

presterande arbetstagare. Men i de flesta fall är funktionshindret av sådan karaktär att dessa 

två handlingsalternativ inte finns, vilket kan vara en förklaring till att det för funktionshindra-

de är svårt att såväl behålla som att komma in på arbetsmarknaden.  

När det gäller kategorin kön är tanken om jämställdhet mellan kvinnor och män förankra-

de hos informanterna. Detta till trots kvarstår fortfarande stereotypa föreställningar om hur en 

kvinna respektive en man bör vara i arbetslivet.  

De uppfattningar, föreställningar och sätt att tänka gällande avvikelse som artikuleras av 

informanterna leder till att en ”vi-dom-situation” skapas. I de flesta fall får den etniskt olike, 

den funktionshindrade, kvinnan/mannen, eller den homo/bisexuelle endast utrymme om 

hon/han lyckas bli så lik de som lever upp till bilden av ”det rätta”. Värt att reflektera över är 

även utsatthetens komplexitet för den individ som tillhör flera avvikande grupper. 

Vid analys av mångfald ryms implicit tankar om diskriminering. Robert Mertons diskri-

mineringsperspektiv, där människor delas in i fyra kategorier, är delvis tillämpningsbar på den 

empiriska studien. En reflektion är att indelningen är en förenkling, eftersom den i alltför hög 

grad individualiserar problematiken och därmed bortser från samhällets medverkan vid ska-

pandet av diskriminerande strukturer. Samtidigt fördjupar kategoriseringen förståelsen för 

samspelet mellan fördomar och beteende. Alla människor bär på en uppsättning förutfattade 

meningar om mångfald, som inte har någon grund i kunskap och erfarenhet. Vilka var då de 

fördomar som artikulerades i den empiriska studien? Flera schablonmässiga bilder av invand-

rare, kvinna/man, funktionshindrad samt homo/bisexuell illustrerades vid samtalen med in-

formanterna. En sådan var bilden av invandrare som en homogen grupp med bristfälliga 

språkkunskaper som passade bäst inom yrkesområdena vård och omsorg.  

Enligt Merton relateras fördomsfulla attityder till såväl icke diskriminerande som diskri-

minerande beteende. Överfört till studiens intervjuer kan ointresset för mångfaldsfrågan, den 

låga aktiviteten vad gäller mångfaldsarbete samt policydokument som inte upplevs som le-

vande tolkas som oavsiktlig diskriminering. Beträffande avsiktlig diskriminering är det svårt 

att bedöma förekomsten inom informantgruppen. Däremot berättade många om situationer där 

andra hade blivit utsatta för avsiktlig diskriminering, exempelvis vid rekrytering. Avsiktlig 
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och oavsiktlig diskriminering kan även hänföras till institutionell nivå. Det handlar då om 

konsekvensen av en viss policy, det vill säga en viss praktik eller kultur inom en organisation 

som implicit eller explicit rättfärdigar diskriminering. Den empiriska studien har företrädesvis 

genomförts inom offentlig verksamhet där särskilda krav på mångfaldsaspekten utifrån fun-

damentet alla människors lika värda betonas. Trots denna uttalade strategi är det troligt att 

diskriminering på institutionell nivå existerar. Dessa slutsatser har dock inte kunnat dras av 

den empiri som insamlats i denna studie.  

 

7.2 Studiens kvantitativa del 

Utifrån de kontextuella frågor som söker ringa in populationens bakgrund, kan slutsatsen dras 

att gruppen är homogen till sin sammansättning. Gruppen kvinnor är överrepresenterade med 

84 % gentemot gruppen män som har en representation på 16 %. De organisationer som är 

överrepresenterade i populationen hör till den offentliga sektorn med organisationer som åter-

finns inom landsting, kommunal förvaltning och statlig verksamhet samt undantag för något 

privatägt företag. De individer som angivit att de har annan etnisk bakgrund än svensk, annan 

sexuell läggning än heterosexualitet eller något funktionshinder är relativt fä. Det faktum att 

det bara finns två individer som angivit annan sexuell läggning än heterosexualitet visar likaså 

på gruppens homogena sammansättning. Alla ålderskategorier syns representerade i under-

sökningsgruppen. Den ålderskategori som i sammanhanget kan sägas vara underrepresenterad 

är anställda födda på 80-talet. Denna likformiga respondentgrupp karaktäriserar offentlig sek-

tor i stort, dels när det kommer till representation av etnicitet, kön, sexuell läggning, före-

komst av funktionshinder, som till ålder och utbildningsnivå.   

De frågor som är operationaliserade i syfte att mäta klimatet bland arbetskamraterna och 

bemötandet från arbetsledare/chefer visar resultatet att respondenterna är positivt inställda 

avseende sin psykosociala arbetsmiljö. I ett medelvärdesindex framträder att medarbetarna 

upplever klimatet bland arbetskamrater som något mer positivt än vad cheferna gör. Denna 

tendens till en skillnad kan inte säkerställas statistiskt, men skillnaden i sig kan diskuteras. 

Bland de frågor som är operationaliserade att motsvara klimat bland arbetskamrater framträ-

der den största skillnaden i rapporteringen kring tolerans. Här uppvisar arbetsledare/chefer att 

de upplever toleransen i gruppen som något lägre än vad medarbetarna gör. Kreativitet, är en 

annan kategori där skillnaden framträder något mer tydligt. Medarbetare är något mer miss-

nöjda med den kreativa miljön bland arbetskamraterna än vad arbetsledare och chefer är. Des-

sa skillnader kan diskuteras i relation till innehållet i de arbetsuppgifter som hör till de olika 

befattningarna. Då arbetsledare och chefer upplever klimatet som något mer intolerant kan 

detta diskuteras utifrån ett ledarskapsperspektiv. Att vara den person som initierar förändring-

ar eller har ansvar för verksamheten, kan också innebära ett innehav av den ställning i organi-

sationen dit missnöje och i detta fall intolerans riktas. I denna enkätstudie visar medarbetare 

en skattning av kreativitet bland arbetskamraterna som något lägre än vad arbetsledare/chefer 

gör. Skillnaden är förvisso marginell men visar att skillnaden har med befattning att göra. När 

befattning diskuteras i relation till ett maktperspektiv framträder begrepp som kontroll över 

sitt arbete och utrymmet att handla kreativt i olika situationer. I denna studies population är 

det respondenterna som är födda på 1940-talet som är mest tillfreds med klimatet bland ar-

betskamraterna. Det kan enbart spekuleras i varför, men en anledning kan vara att dessa per-

soner har en tydlig etablering i arbetsgruppen och kanske har arbetat vid samma arbetsplats 

länge. Mer benägna att ge uttryck för missnöje är då respondenter födda på 1950 och 1960-

talen. Dessa delpopulationer har i relation till 40-talisterna även en högre utbildningsnivå. 

Majoriteten av de chefer som är representerade i studien finns även i ålderskategorin för de 

som är födda på 50-talet.  

När populationen i sin helhet ska ge uttryck för vad personer med invandrarbakgrund, oli-

ka könstillhörighet, personer med funktionshinder samt personer med olika sexuella läggning-
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ar kan tillföra till arbetsplatsen., uppträder ett mönster. Det första argumentet som framkom-

mer avseende vad personer med annan etnisk bakgrund än svensk kan tillföra arbetsplatsen är 

”kunskap om en annan kultur, hur man tar kontakt, hur man samarbetar, förhandlar. Detta 

svarsalternativ återfanns i enkäten enbart i relation till mångfaldskategorin etnicitet, vilket gör 

att det inte blir fullt jämförbart med övriga mångfaldskategorier. Kön har också ett svarsalter-

nativ som inte finns i de andra kategoriernas svarsalternativ och det är ”bättre arbetsklimat. 

Trots detta kan vissa tendenser urskiljas. Att se möjligheten till nya erfarenheter vilka tillförs i 

en miljö av mångfald, återfinns bara i relation till kön, och funktionshinder. När det istället 

gäller etnicitet och sexuell läggning framhålls inte möjlighet till nya erfarenheter, utan istället 

större förståelse för olikheter eller i fallet för sexuell läggning, större tolerans på arbetsplatsen. 

Varför är inte nya erfarenheter lika värdefullt när det handlar om etnicitet och sexuell lägg-

ning? Över de argument som framkommer som de tre mest frekventa syns skillnaden att re-

spondenterna är mer involverade i en dubbelriktad process när det gäller kön och funktions-

hinder. Respondenterna som valt olika argument för vad personer med en annan sexuell lägg-

ning än heterosexualitet kan tillföra till arbetsplatsen, framhåller motiveringar som ”större 

förståelse för olikheter”, ”minskade fördomar” samt ”större tolerans på arbetsplatsen”. Dessa 

argument visar inte mer än en acceptans gentemot denna mångfaldskategori, men ingen direkt 

uppfattning om att de kan tillföra nya erfarenheter och andra kunskaper. När nackdelar med 

en miljö av mångfald ska listas med de tre mest frekventa svarsalternativen syns ett annat 

slags mönster. För kategorierna kön, funktionshindrade, homo- och bisexuella handlar det 

främsta argumentet som respondenterna valt om att det inte finns några nackdelar med att ha 

dessa anställda på arbetsplatsen. För mångfaldskategorin etnicitet kommer inte detta argument 

på första placering utan uppträder som det tredje mest valda svarsalternativet. Detta kan tolkas 

på flera sätt. Den första tolkningen kan ge oss bilden av att respondenterna på något sätt har 

den mest tydliga förutfattade meningen gentemot mångfaldskategorin etnicitet. Det faktum att 

det främsta svarsalternativet menar att här finns risk för många missförstånd, kan vittna om att 

respondenterna har en stereotyp bild av att olika etniciteter tillsammans kommer att innebära 

missförstånd i arbetet. Denna uppfattning kan komma ur det sätt som vi i allmän debatt talat 

om kulturer och olika etniciteter som delar av isärhållna verkligheter. Om begreppet makt ska 

stå centralt i en tolkning blir det intressant att diskutera missförstånd i relation till vems verk-

lighetsbeskrivning som är normerande. Alltså, vem har rätten att definiera vad som är ett 

missförstånd? När mångfald diskuteras blir detta viktigt då dessa olika relationer mellan mi-

noritetsgrupper och normgivande grupper i arbetslivet handlar om makt och rätten att definie-

ra och uttrycka sig på lika villkor. När respondenterna har valt att skriva sina egna svarsalter-

nativ på denna fråga har det skett uteslutande i relation till att arbeta med personer som har 

funktionshinder. Innehållet i citaten handlar om en oro för att de funktionshindrade inte ska 

behärska innehållet i de arbetsuppgifter som finns i verksamheten. I förlängningen kan detta, 

enligt en handfull respondenter, innebära en orättvis arbetsfördelning. Dessa respondenter är 

på så sätt oroliga för att deras arbetssituation skulle påverkas negativt av att individer med 

funktionshinder anställs. Ingen av dessa respondenter förde ett utvidgat resonemang om ar-

betsgivarens ansvar eller delaktighet i rekrytering och eventuell anpassning av arbetsmiljön. 

Kompetens var inte heller något begrepp som nämndes i detta sammanhang.  

När frågan handlar om hur arbetsplatsen kan utvecklas av mångfald framträder vissa kategori-

er som mer uppenbara än de andra. Hela 87,12 % av respondentgruppen framhåller att arbets-

platsen skulle utvecklas till det bättre av att ha båda könstillhörigheter representerade, detta att 

jämföra med enbart 13,22 % ser samma positiva möjligheter att utveckla arbetsplatsen då det 

handlar om att anställa homo- och bisexuella individer.      

Fördelningarna som presenteras i en korstabulering mellan en attitydsfråga och en rad 

bakgrundsvariabler söker kartlägga om det finns några mönster av systematisk karaktär. De 

fördelningar som syns och de skillnader i frekvenser som blir tydliga är inte statistiskt säker-
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ställda. Med andra ord kan vissa fördelningar bero på slumpens inverkan och ska inte genera-

liseras till att gälla attityder om mångfald i hela den offentliga sektorn.  

Inom denna studies population återfinns dem som har annan etnisk bakgrund än svensk, 

män, funktionshindrade och homo – och bisexuella, vilka alla är i minoritet i relation till hela 

urvalsgruppen. Värt att diskutera och problematisera är emellertid kön som en mångfaldska-

tegori. Männen är förvisso i minoritet men kvinnorna är den grupp vars könstillhörighet kodas 

med en lägre social status, vilken komplicerar slutsatsen att minoritetsgrupp är det samma 

som lite makt i en organisation. I de tabeller som visar möjlighet att fungera, verka och avan-

cera i organisationen framför respondentgruppen att män är den mångfaldskategori vars möj-

ligheter är något större eller mycket större. 18,9 % respektive 20,34 % av respondenterna har 

svarat att de inte vet om anställda med annan sexuell läggning än heterosexualitet har lika 

möjlighet att verka och fungera samt avancera i organisationen. Detta tyder på att sexuell 

läggning är tämligen osynliggjort i arbetslivet. Funktionshinder synliggörs något mer då 13,56 

% menar att denna grupp antagligen har mycket mindre möjlighet att verka, fungera och 

avancera i organisationen. I enkäten fanns frågor som var formulerade i syfte att kartlägga hur 

anställda som anser sig har blivit diskriminerade gjort för att föra ärendet vidare. Det fanns 

även frågor som formulerades i syfte att utreda vem som diskriminerade och hur frekvent. 

Svarsfrekvensen på dessa frågor var låg, bland dem so ansåg att de hade blivit diskriminerade.  

 

8. Sammanfattning och konklusioner 
 

Studiens syfte var att kartlägga attityder till mångfald i arbetslivet. Ytterligare ett syfte var att 

belysa vilken betydelse mångfaldsutbildning omfattande 3-9 timmar har för implementeringen 

av mångfald i organisationer/företags verksamhet. Den metod som tillämpats byggde dels på 

en enkät där respondenterna gav en självrapporterad syn på mångfald och diskriminering, dels 

på samtal/intervjuer där egna upplevelser och erfarenheter beskrevs. Metoden är endast ett sätt 

att närma sig mångfald i arbetslivet. För att få en heltäckande bild av mångfald i relation till 

individ och struktur krävs mera omfattande forskningsinsatser.  

Resultatet visade att mångfald som begrepp är såväl komplext som mångtydigt. Använd-

ningsområdet spänner mellan deskriptiva framställningar till att mera vara av karaktären ana-

lytiskt redskap eller tolkningsram. På deskriptiv nivå är begreppet liktydigt med etnicitet och 

integration av invandrare i det svenska samhället. Men beskrivningen kan även utvidgas och 

innefattar då funktionshinder, kön och sexuell läggning i relation till integration. Mångfald 

som analytiskt redskap eller tolkningsram innebär dels att begreppet sammanförs med diskri-

minering eller avvikelse, dels med ett socialkonstruktivistiskt perspektiv. Som begrepp är 

mångfald användbart eftersom det lyfter fram olikheter och olika villkor. En fallgrop är dock 

att om olikheterna prefereras försvinner möjligheten att se strukturerna. Mångfald bygger på 

antagandet att det är berikande att ha olika ”sorter” i organisationen. Men detta kan bli kon-

serverande eftersom de olika ”sorterna” bara berikar varandra om de förblir olika. 

Attityden till mångfald inom de studerade organisationerna kan ses som en spegel av den 

uppfattning som finns i det omgivande samhället. Men organisationerna ska dock även upp-

fattas som arenor där attityder och värderingar skapas och återskapas. Sett ur ett framtidsper-

spektiv måste diskursen mångfald/mångfaldsarbete prioriteras, eftersom svenskt arbetsliv i 

allt högre utsträckning kommer att präglas av heterogena grupper. Att bedriva mångfaldspro-

jektet Nyckelkrafter ligger därför rätt i tiden. För att förändring ska ske på såväl strukturell 

som individuell nivå krävs dock betydligt mer genomtänkta utbildningsinsatser än vad som 

gjorts inom ramen för projektet. I denna studie analyseras mångfald på en diskursiv nivå, vil-

ket innebär att det i första hand är upplevelser, föreställningar och sätt att tänka gällande 

mångfald som står i förgrunden. De uppfattningar som artikuleras är att informanten inte själv 
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känner sig som en del av mångfalden utan hänför dessa frågor till andra människor. På samma 

sätt riktas uppmärksamheten snarare mot extern mångfald än den egna organisationen. Sam-

ma förhållningssätt kan iakttas när det gäller diskriminering. Således är det lättare att tala om 

andra människor som utsätts för diskriminering än att lyfta fram egna erfarenheter som exem-

pel. Detta kan tolkas som att individen ogärna definierar sig själv som tillhörande en avvikan-

de, utsatt grupp.  

Vid en konkluderande analys av studiens intervjuer och enkätundersökning framkommer 

att undersökningsgruppen företrädesvis består av kvinnor. Dessa kvinnor är dessutom svens-

kar, utan funktionshinder samt presenterar sig som heterosexuella. Gemensamt för hela popu-

lationen är att de har liten erfarenhet av att arbeta i heterogena grupper. Respondenterna arbe-

tar, med något undantag, inom offentlig sektor. Intressant blir då att reflektera över vilken 

betydelse dessa faktorer har för de attityder som uttrycks i denna studie visavi mångfald. Att 

arbeta i en politikerstyrd organisation innebär en medvetenhet om att uppdraget kräver poli-

tisk korrekthet. Överfört till studiens respondenter skulle detta kunna vara en förklaring till 

förekomsten av toleranta attityder, samtidigt som den heterogena arbetsgruppen problematise-

ras. Häri finns en paradox, som innebär att intervjupersonerna/respondenterna i princip är för 

mångfald parallellt som de ställer sig tveksamma till att i praktiken leva upp till denna tole-

rans.  

Att anlägga ett samhällsvetenskapligt diskrimineringsperspektiv med tonvikt på hur struk-

turella processer skapar och vidmakthåller olika diskriminerande praktiker är viktigt. Fortfa-

rande tar dock diskussionen i stor utsträckning sin utgångspunkt i avvikelse från normen sna-

rare än i de strukturella mekanismer som särskiljer och differentierar individen. Uppmärk-

samheten på grupper har bidragit till att sedimentera diskursen om dessa som avvikande, nå-

got som ytterligare förstärks om grupperna beskrivs som svaga, marginaliserade eller utsatta. 

En tydlig målsättning på strukturell nivå är att dessa grupper ska integreras på arbetsmarkna-

den. Men frågan är om en sådan uttalad målsättning är gynnsam eller snarare medverkar till 

att de strukturella villkoren i arbetslivet bibehålls. Rådande normer och värderingar vidmakt-

hålls och missgynnande grupper stämplas som avvikande. Det innebär de facto att åtgärder för 

att uppnå målsättningarna inriktas mot att kvalificera exempelvis funktionshindrade och in-

vandrare för inträde till arbetslivet snarare än att förändra arbetslivet.  

För att förändra strukturella processer samt individers fördomar, attityder och värderingar 

krävs omfattande insatser där pedagogiska projekt utgör en del. Men mångfaldsutbildning har 

inget egenvärde i sig utan kan lätt bli en del av ”det allmänna bruset”, där några lämnas opå-

verkade medan andra till och med kan få sina fördomar bekräftade. För att så inte ska ske 

måste mångfaldsutbildningar genomföras under klart formulerade prediktioner. För det första 

bör den tid som avsätts för utbildningen utgöra tolv timmar, fördelade på fyra olika tillfällen. 

För det andra måste utbildningen målgruppanpassas i större utsträckning än vad som gjorts i 

projekt Nyckelkrafter. Utbildningen bör för det tredje innehålla olika metoder för kartlägg-

ning av mångfald vid kursdeltagarens egen arbetsplats. Här bör en mångfaldsplan utarbetas, 

som kan ligga till grund för aktivt mångfaldsarbete inom organisationen. Målsättningen blir 

då att utbildningsprogrammet i förlängningen leder fram till en mångfaldsmärkning och kvali-

tetsmarkör av organisationen.  

Förutom pedagogiska insatser krävs även strategisk styrning, som innebär att ansvar för 

mångfald korreleras till makt. En viktig aspekt är då att klargöra vem som har det övergripan-

de ansvaret, med andra ord vem som ska driva mångfaldsarbetet inom organisationen. Tänk-

bart är att utse ett ombud, som tilldelas såväl ansvar som klara maktbefogenheter. Nödvändig-

heten av att ha en tydligt formulerad mångfaldsplan och att den som har ansvar även tilldelas 

makt är således förutsättningar för att alla beslut som rör personal ska föregås av en analys, 

där konsekvenser kartläggs utifrån ett mångfaldsperspektiv. Men för att styrning ska bli en del 
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av förändringsprocessen är det egna individuella ansvaret nödvändigt. Först då blir mångfald 

en prioriterad fråga inom organisationen.  
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Intervjumanual      Bilaga A 

 

Kontextuella frågor 

 Namn 

 Ålder 

 Befattning inom organisationen 

 Antal år inom organisationen 

 Tidigare yrkeserfarenhet 

 

Rådslaget 

 Hur skulle du vilja definiera begreppet mångfald i arbetslivet? 

 Vilka områden behandlades vid rådslaget? 

 Synpunkter på innehåll 

 Synpunkter på uppläggning 

 Synpunkter på kunskapsinhämtning 

 Finns uppföljningsbehov av rådslaget? 

 

Implementering i organisationens verksamhet 

 Har rådslaget diskuterats i din arbetsgrupp? 

 Har rådslaget följts upp av chefer? 

 Finns nya idéer avseende mångfald som har förverkligats alternativt kommer att förverkli-

gas i verksamheten efter det att du deltagit i rådslaget? 

 Finns riktlinjer för hur organisationen arbetar med mångfald – en mångfaldspolicy? 

 

Policydokument 

 Hur efterlevs organisationens jämställdhetsplan? 

 Finns riktlinjer för hur organisationen ska arbeta med mångfald i form av en mångfaldp-

lan? 

 Finns behov av ytterligare policydokument som berör de fyra grupper som omfattas av 

lagstiftningen mot diskriminering? 

 Inom svensk lagstiftning finns fyra lagar mot diskriminering i arbetslivet beroende på et-

nicitet, funktionshinder, kön eller sexuell läggning. Hur ser du på efterlevnaden av denna 

lagstiftning inom den organisation som du tillhör? 

 

Mångfaldsperspektiv 

 Vilka anledningar finns för att börja arbeta för mångfald på din arbetsplats? 

 Vilka anledningar finn för att inte börja arbeta för mångfald på din arbetsplats? 

 

Erfarenheter av mångfaldsaspekten i arbetslivet 

 Beskriv en situation från ditt yrkesliv där du reflekterat över mång-

fald/diskrimineringsaspekten 

 

Erfarenhet av diskriminering i arbetslivet 

 Har du någon gång upplevt att du blivit diskriminerad på arbetsplatsen? 

 Har du någon gång upplevt att arbetstagare i din närhet blivit diskriminerade på arbets-

platsen? 
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     Bilaga B 

Den svenska lagstiftningen mot diskriminering 

 

Grundlagen 

I regeringsformens (RF) 1 kapitel 2 § stadgas att det allmänna ska motverka diskriminering av 

människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etnisk ursprung, språklig eller religiös 

tillhörighet, funktionshinder, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller annan omständig-

het som gäller den enskilde som person. Enligt 1 kapitlet 9 § ska domstolar samt förvalt-

ningsmyndigheter och andra som fullgör uppgifter inom den offentliga förvaltningen i sin 

verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet 

 

Regeringsformens 2 kapitel 23 § fastställer att lag eller annan föreskrift inte får meddelas i 

strid med Sveriges åtaganden på grund av den Europakonventionen angående skydd för de 

mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.  

 

Brottsbalken 

Brottsbalkens 16 kapitel 9 § stadgar att det är förbjudet för näringsidkare att i sin verksamhet 

diskriminera någon på grund av hans eller hennes ras, hudfärg, nationella eller etniska ur-

sprung eller trosbekännelse. Förbud råder även, enligt samma kapitel, mot diskriminering på 

grund av homosexuell läggning.  

 

Lag (2003:307) om förbud mot diskriminering 

Syftet med lagen är att motverka diskriminering som har samband med någon av diskrimine-

ringsgrunderna etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller 

funktionshinder. ( §) Lagen förbjuder direkt och indirekt diskriminering, trakasserier och in-

struktioner att diskriminera (3 §).  

 

Förbuden gäller mot diskriminering i arbetsmarknadspolitisk verksamhet (till exempel arbets-

förmedling), vid start eller bedrivande av näringsverksamhet, i yrkesutövning (till exempel 

legitimation för yrken). Förbuden mot diskriminering gäller också i samband med medlem-

skap i fackföreningar och yrkesorganisationer samt när det gäller yrkesmässigt tillhandahål-

lande av varor, tjänster eller bostäder 

 

 

Utdrag ur jämställdhetslag (1991:433)  

 

1§ Denna lag har till ändamål att främja kvinnors och mäns lika rätt ifråga om arbete, anställ-

nings- och andra arbetsvillkor samt utvecklingsmöjligheter i arbetet (jämställdhet i arbetsli-

vet). Lagen siktar till att förbättra främst kvinnornas villkor i arbetslivet. 
 

3§ Arbetsgivaren skall inom ramen för sin verksamhet bedriva ett målinriktat arbete för att 

aktivt främja jämställdheten i arbetslivet. 
 

Arbetsförhållanden 

4§ Arbetsgivaren skall genomföra sådana åtgärder som med hänsyn till arbetsgivarens resur-

ser och omständigheter i övrigt kan krävas för att arbetsförhållandena skall lämpa sig för både 

kvinnor och män. 
 

5§  

Arbetsgivare skall underlätta för både kvinnliga och manliga arbetstagare att förena förvärvs-

arbete och föräldraskap 
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6§ 

Arbetsgivare skall vidta åtgärder för att förebygga och förhindra att någon arbetstagare utsätts 

för trakasserier på grund av kön, sexuella trakasserier eller repressalier enligt denna lag. (Lag 

(20005;476). 
 

Rekrytering m. m. 

7§ Arbetsgivaren skall genom utbildning, kompetensutveckling och andra lämpliga åtgärder 

främja en jämn fördelning mellan kvinnor och män i särskilda typer av arbete och inom olika 

kategorier av arbetstagare. 

 

8§ Arbetsgivaren skall verka för att lediga anställningar söks av både kvinnor och män. 

 

9§ När det på en arbetsplats inte råder en i huvudsak jämn fördelning mellan kvinnor och män 

i en viss typ av arbete eller inom en viss kategori av arbetstagare, skall arbetsgivaren vid ny-

anställningar särskilt anstränga sig för att få sökande av det underrepresenterade könet och 

söka se till att andelen arbetstagare av det könet efter hand ökar.  

 

Lönefrågor 

10§ I syfte att upptäcka, åtgärda eller förhindra osakliga skillnader i lön och andra anställ-

ningsvillkor mellan kvinnor och män skall arbetsgivaren varje år kartlägga och analysera: 

 bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor som tillämpas hos arbets-

givaren  

 löneskillnader mellan kvinnor och män som utför arbete som är att betrakta som likvär-

digt.  

 

Arbetsgivaren skall bedöma om förekommande löneskillnader har direkt eller indirekt sam-

band med kön. Bedömningen skall särskilt avse skillnader mellan  

 

 kvinnor och män som utför arbete som är att betrakta som lika,  

 grupp med arbetstagare som utför arbete som är eller brukar anses vara kvinnodominerat 

och grupp med arbetstagare som utför arbete som är att betrakta som likvärdigt med så-

dant arbete som inte är eller brukar anses som kvinnodominerat 

13§ Arbetsgivaren skall varje år upprätta en plan för sitt jämställdhetsarbete. Planen skall in-

nehåll åtgärder enligt 4-9§§ som behövs på arbetsplatsen och en redogörelse för vilka av des-

sa åtgärder som avses att påbörja eller genomföra under det kommande året.  
 

Förbud mot könsdiskriminering 

 

Direkt diskriminering 

15§ En arbetsgivare får inte missgynna en arbetssökande eller en arbetstagare genom att be-

handla henne eller honom sämre än arbetsgivaren behandlar, har behandlat eller skulle ha 

behandlat någon annan i en jämförbar situation, om missgynnandet har samband med kön. 

Lag (2005:476). 

 

Indirekt diskriminering 

16§ En arbetsgivare får inte missgynna en arbetssökande eller en arbetstagare genom att till-

lämpa en bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt men 

som i praktiken särskilt missgynnar personer av det ena könet. Detta gäller dock inte om be-
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stämmelsen, kriteriet eller förfaringssättet kan motiveras av ett berättigat mål och medlem är 

lämpliga och nödvändiga för att uppnå målet. Lag (2005:476). 

 

 

5.3.2 Utdrag ur lag (1999:130) om åtgärder mot diskriminering i arbetslivet på grund av 

etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning 

 

1§ Denna lag har till ändamål att i fråga om arbete, anställningsvillkor och andra arbetsvillkor 

samt utvecklingsmöjligheter i arbetet främja lika rättigheter och möjligheter oavsett etnisk 

tillhörighet (etnisk mångfald i arbetslivet). 

 

2§ Arbetsgivare och arbetstagare skall samverka för att främja etnisk mångfald i arbetslivet. 

 

De skall särskilt motverka alla former av etnisk diskriminering.  
 

Aktiva åtgärder 

 

Målinriktat arbete 

4§ Arbetsgivaren skall inom ramen för sin verksamhet bedriva ett målinriktat arbetet för att 

aktivt främja etnisk mångfald i arbetslivet.  
 

5§ Arbetsgivaren skall genomföra sådana åtgärder som med hänsyn till arbetsgivarens resur-

ser och omständighter i övrigt kan krävas för att arbetsförhållandena skall lämpa sig för alla 

arbetstagare oberoende av etnisk tillhörighet.  

 

Rekrytering 

7§ Arbetsgivaren skall verka för att personer med olika etnisk tillhörighet ges möjligheter att 

söka lediga anställningar 

 

Förbud mot etnisk diskriminering 

Direkt diskriminering 

8§ En arbetsgivare får inte missgynna en arbetssökande eller en arbetstagare genom att be-

handla honom eller henne mindre förmånligt än arbetsgivaren behandlar eller skulle ha be-

handlat personer med annan etnisk tillhörighet i en likartat situation, om inte arbetsgivaren 

visar att missgynnandet saknar samband med etnisk tillhörighet. Förbudet gäller inte om be-

handlingen är berättigad av hänsyn till ett sådant ideellt eller annat särskilt intresse som up-

penbarligen är viktigare än intresset av att förhindra etnisk diskriminering.  
 

Indirekt diskriminering 

9§ En arbetsgivare får inte missgynna en arbetssökande eller arbetstagare genom att tillämpa 

en bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt men som i 

praktiken särskilt missgynnar personer med en viss etnisk tillhörighet. Detta gäller såvida inte 

syftet med bestämmelsen, kriteriet eller förfaringssättet kan motiveras av sakliga skäl och 

åtgärden är lämplig och nödvändig för att syftet skall uppnås.  
 

 

5.3.3 Utdrag ur lag (1999:132) om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av 

funktionshinder 
 

1§ Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering i arbetslivet av personer med funk-

tionshinder 
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2§ Med funktionshinder avses varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begräns-

ningar av en persons funktionsförmåga som till följd av en skada eller en sjukdom finns vid 

födelsen, har uppstått därefter eller kan förväntas uppstå.  
 

Förbud mot diskriminering 

Direkt diskriminering 

3§ En arbetsgivare får inte missgynna en arbetssökande eller en arbetstagare med funktions-

hinder genom att behandla honom eller henne mindre förmånligt än arbetsgivaren behandlar 

eller skulle ha behandlat personer utan sådant funktionshinder i en likartad situation, om inte 

arbetsgivaren visar att missgynnandet saknar samband med funktionshinder. Förbudet gäller 

inte att behandlingen är berättigad av hänsyn till ett sådant ideellt eller annat särskilt intresse 

som uppenbarligen är viktigare än intresset av att förhindra diskriminering i arbetslivet av 

personer med funktionshinder.  
 

Indirekt diskriminering 

4§ En arbetsgivare får inte missgynna en arbetssökande eller en arbetstagare med visst funk-

tionshinder genom att tillämpa en bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringssätt som fram-

står som neutralt som i praktiken särskilt missgynnar personer med sådant funktionshinder. 

Detta gäller såvida inte syftet med bestämmelsen, kriteriet eller förfaringssättet kan motiveras 

av sakliga skäl och åtgärden är lämplig och nödvändig för att syftet skall uppnås. 

 

5.3.4 Utdrag ur lag (1999:133) om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av 

sexuell läggning  

 

1§ Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell 

läggning.  

 

2§ Med sexuell läggning avses homosexuell, bisexuell och heterosexuell läggning. 

 

3§ En arbetsgivare får inte missgynna en arbetssökande eller en arbetstagare genom att be-

handla honom eller henne mindre förmånligt än arbetsgivaren behandlar eller skulle ha be-

handlat personer med annan sexuell läggning i en likartad situation, om inte arbetsgivaren 

visar att missgynnandet saknar samband med den missgynnades sexuella läggning. Förbudet 

gäller inte om behandlingen är berättigad av hänsyn till ett sådant ideellt eller annat särskilt 

intresse som uppenbarligen är viktigare än intresset av att förhindra diskriminering i arbetsli-

vet på grund av sexuell läggning.  

 

4§ En arbetsgivare får inte missgynna en arbetssökande eller en arbetstagare med viss sexuell 

läggning genom att tillämpa en bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringssätt som framstår 

som neutralt men som i praktiken särskilt missgynnar personer med den sexuella läggningen. 

 

Detta gäller såvida inte syftet med bestämmelsen, kriteriet eller förfaringssättet kan motiveras 

av sakliga skäl och åtgärden är lämplig och nödvändig för att syftet skall uppnås.  

 

När förbuden gäller 

5§ Förbuden mot diskriminering i 3 och 4 §§ gäller när arbetsgivaren 

 

 beslutar i en anställningsfråga, tar ute en arbetssökande till anställningsintervju eller vidtar 

annan åtgärd under anställningsförfarandet, 
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 beslutar om befordran eller tar ut en arbetstagare till utbildning för befordran, 

 

 tillämpar löne- eller andra anställningsvillkor, 

 

 leder och fördelar arbetet, 

 

 säger upp, avskedar, permitterar eller vidtar annan ingripande åtgärd mot en arbetstagare, 
 

 

Lag (2001:1286) om likabehandling av studenter i högskolan 

Syftet med lagen om likabehandling av studenter i högskolan är att främja lika rättigheter för 

studenter och sökande samt att motverka diskriminering på grund av könstillhörighet, etnisk 

tillhörighet eller annan trosuppfattning, sexuell läggning och funktionshinder. (1 §) 

 

Förbuden gäller direkt och indirekt diskriminering, trakasserier och instruktioner att diskrimi-

nera (7-8 §) 
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