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Sammanfattning 
I takt med att medellivslängden ökar och att andelen personer med utländsk bakgrund 
växer behöver organisationer ha kunskap om hur de ska hantera mångfald. Detta för 
att de ska kunna ta tillvara på alla mänskliga resurser samt för att möta framtidens 
arbetskraftsbehov. Piteå Kommuns socialtjänst står idag inför denna utmaning och har 
valt att aktivt satsa på mångfald. Syftet med denna studie var därmed att undersöka 
hur chefer och bemanningsassistenter beskriver begreppet mångfald, hur de praktiskt 
arbetar med mångfald idag samt undersöka vilka krav de upplever finns på dem i 
mångfaldsarbetet. Studien syfte var också att identifiera eventuella svårigheter som 
personer i ledande positioner upplever i bedrivandet av ett praktiskt mångfaldsarbete. 
Studien är baserad på åtta semi-strukturerade intervjuer vilka har analyserats med 
hjälp av meningskoncentrering. I dessa framkom att det fanns en snäv bild av 
mångfaldsbegreppet i jämförelse med hur Piteå Kommun definierar begreppet samt 
hur begreppet beskrivs i tidigare forskning. Det framkom också att chefer och 
bemanningsassistenter i dagsläget inte bedriver något medvetet praktiskt 
mångfaldsarbete. De insatser som genomförs är snarare omedvetna då huvudsyftet 
med dessa insatser inte är att främja mångfald. Respondenterna upplever inte några 
direkt ställda krav från Piteå Kommun i bedrivandet av ett mångfaldsarbete men kan i 
vissa fall se praktiskt mångfaldsarbete som en skyldighet. I studien framkom också att 
personer i ledande positioner saknar tid, trygghet och kunskap i hur de praktiskt ska 
bedriva mångfaldsarbete i sina verksamheter. Vid vidare forskning hade det varit 
intressant med fler perspektiv på ämnet. Detta för att ge svar på om det finns en 
gemensam syn på begreppet samt hur personer på olika nivåer upplever 
mångfaldsarbetet.  
 
 
Nyckelord: diversity, diversity management, workplace diversity. 
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Inledning 
I Sverige bor människor som alla är olika varandra. Befolkningen består av män och 

kvinnor i alla åldrar, från olika samhällsklasser, med olika sexuella läggningar, med 

olika etniska bakgrunder, med eller utan funktionshinder. Trots detta finns en 

föreställning om att den etniskt svenska tjänstemannen utan funktionshinder i rätt 

ålder är normativ på arbetsmarknaden (Ds 2000:69). Det innebär att de människor 

som inte tillhör normen har svårare att äntra arbetsmarknaden vilket också kan leda 

till social exkludering samt grupperingar i samhället. Mångfaldsarbete innebär således 

att skapa rättvisa och främja att alla människor ska ha samma rättigheter och 

möjligheter. Detta innebär att organisationer i Sverige behöver bli bättre på att ta 

tillvara alla mänskliga resurser, oavsett kön, ålder, bakgrund etcetera. Ur ett 

samhällsperspektiv är detta inte den enda anledningen till varför organisationer bör 

arbeta med mångfald. I dagsläget är mångfaldsarbetet ett verktyg för att kunna trygga 

den ekonomiska tillväxten och välfärden i samhället. Det som vi kan se i samhället är 

att medellivslängden ökar och andel personer med utländsk bakgrund växer. Detta 

innebär att arbetskraftsbehovet i framtiden ökar och vi behöver kunna integrera alla 

personer i arbetslivet (ibid).  
 

Många organisationer brottas dock med hur mångfaldsarbetet ska bedrivas. Enligt 

Diskrimineringsombudsmannen (DO) handlar mångfaldsarbete om att ha “ett 

målinriktat arbete för att aktivt främja lika rättigheter och möjligheter och motverka 

diskriminering” (www.do.se) men det är inte alltid helt självklart, för organisationer, 

hur detta arbete ska bedrivas. Mycket forskning visar däremot att mångfald är något 

eftersträvansvärt och något som kan gynna såväl individerna inom organisationen 

(van Knippenberg & Schippers, 2007) som organisationen i sin helhet och dess 

resultat (Cox & Blake, 1991). Problemet är bara på vilket sätt arbetsgivare ska lyckas 

med sitt mångfaldsarbete för att kunna uppnå framgång. Detta är något som Piteå 

Kommuns socialtjänst eftersträvar. De har under 2014 inlett en satsning på mångfald 

och de vill med vår hjälp veta hur de ska arbeta vidare med mångfaldsfrågan ute i de 

enskilda verksamheterna samt se hur denna satsning idag avspeglas i det dagliga 

arbetet. Syftet med denna studie är därmed att undersöka hur chefer och 

bemanningsassistenter inom socialtjänsten beskriver begreppet mångfald samt hur de 

praktiskt arbetar med mångfald i dagsläget. Denna studie ska också undersöka vilka 
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krav de upplever finns på dem i mångfaldsarbetet samt identifiera eventuella 

svårigheter som finns för personer i ledande positioner vid bedrivandet av ett praktiskt 

mångfaldsarbete.  

Bakgrund 
Piteå Kommun är Piteås största arbetsgivare med cirka 3 600 medarbetare som 

återfinns i cirka 250 stycken olika yrken. Dessa yrken är allt från bland annat 

ingenjörer och tekniker till sjuksköterskor och lärare. De största yrkesgrupperna inom 

Piteå Kommun är undersköterskor, förskollärare och lärare. Av de 3 600 

medarbetarna är cirka 80 procent kvinnor och 20 procent män. Cirka 180 personer 

inom Piteå Kommun är chefer eller arbetsledare. Medelåldern för kommunens 

medarbetare är 48,2 år (www.pitea.se). 

Organisationsstruktur och styrning 
Piteå kommun är en politiskt styrd organisation, vilket innebär att de måste följa de 

ramar som riksdag och regering bestämt men i och med det kommunala självstyret har 

varje kommun också rätt att fatta självständiga beslut och ta ut skatt för att kunna 

sköta sin uppgift. Piteå Kommun styrs därmed av politiker som är direktvalda av 

medborgarna. De som blir valda kallas förtroendevalda och väljs samtidigt som valet 

för riksdagen. Dessa personer bildar kommunfullmäktige, vilket är det högst 

beslutande organet i kommunen. Deras uppdrag är att ta beslut om kommunens 

budget och skatt, vilka nämnder som ska finnas och dess ledamöter (www.skl.se). 

Kommunfullmäktige i Piteå består av 51 ordinarie ledamöter och 31 ersättare 

(www.pitea.se). Kommunfullmäktige bestämmer sedan kommunstyrelse och 

nämnder. Kommunstyrelsens uppgift är att leda och samordna allt arbete inom 

kommunen samt att de ansvarar för kommunens ekonomi. Nämndernas uppgift är 

bland annat att genomföra besluten som fattas i fullmäktige och de är ansvariga för 

det dagliga arbetet inom kommunen. Under varje nämnd finns en förvaltning med 

anställda som har till uppgift att förbereda ärenden och genomföra de beslut som 

politikerna i nämnderna har fattat (www.skl.se). 



	   7	  

 
Figur 1. Organisationskarta över Piteå Kommun.  

 

Inom Piteå kommun finns åtta förvaltningar och en av dessa förvaltningar är 

socialtjänsten. Förvaltningen styrs av lagar, förskrifter och allmänna råd från 

socialstyrelsen och socialnämnden är den nämnd som är ansvarig för socialtjänstens 

övergripande verksamhet och mål. Deras verksamhetsidé lyder ”Socialtjänsten ska 

erbjuda ett stöd som bidrar till att piteborna, ung som gammal, kan leva och bo i sin 

hemmiljö och få ett individuellt bemötande utifrån sin livssituation” (www.pitea.se). 

Inom socialtjänsten finns cirka 1 500 månadsanställda, vilket gör socialtjänsten till 

Piteå Kommuns största förvaltning. Av dessa personer är cirka 90 procent kvinnor 

och 10 procent män (Personalbokslut, 2013). 
 

Socialtjänsten består av tre avdelningar: stöd och omsorg, äldreomsorg samt en 

administrativ avdelning. Avdelningen för stöd och omsorg ansvarar för alla 

kommunens medborgare under 65 år som behöver stöd i sin vardag, antingen på 

grund av sin sociala situation eller på grund av en funktionsnedsättning. Stödet kan 

vara i form av exempelvis personlig assistans, ledsagare, kontaktperson, boende, 

färdtjänst eller daglig verksamhet (www.pitea.se). Inom stöd och omsorg arbetar 

därmed bland annat personliga assistenter, boendehandledare, handledare, 

kontaktpersoner samt handläggare. Avdelningen för äldreomsorg ansvarar för 

omvårdnad och service för personer över 65 år som behöver hjälp och stöd på grund 
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av en funktionsnedsättning, sjukdom eller sin ålder. Äldreomsorgen kan då erbjuda 

dessa individer hjälp i form av färdtjänst, matservice, hemtjänst eller inflyttning på 

någon av kommunens vård- och omsorgsboenden. Inom äldreomsorgen finns då 

personal i form av undersköterskor, vårdbiträden, sjuksköterskor m.m. Den 

administrativa avdelningen finns till för att tillhandahålla administrativa tjänster till 

ledning, verksamhetsansvariga, medarbetare och politiker så att dessa personer istället 

kan fokusera på att utföra sitt arbete enligt de uppsatta målen. Den administrativa 

avdelningen har således hand om bland annat IT, ekonomi, löner och 

omvårdnadsavgifter för både äldreomsorg och stöd och omsorg (ibid). 

Organisationskultur 
Piteå kommun har skapat en värdegrund för att vägleda och ge stöd till alla anställda 

inom Piteå Kommun. Värdegrunden består av tre ord: våga, låga och förmåga. Våga 

är att lita på sin intuition och ha tillit till sina medarbetare, bryta mönster och tänka 

nytt, stå upp för sitt uppdrag och fatta nödvändiga beslut. Låga är att brinna för sitt 

uppdrag och visa engagemang, driva utveckling och ta ansvar, visa nyfikenhet och 

intresse för omvärlden. Förmåga innebär att ha kompetens och handlingskraft, leda 

och utveckla verksamhet och personal i enlighet med fastställda styrdokument, verka 

för kommunnytta och en helhetssyn. Kommunens ledare och anställda skall företräda 

och vårda dessa gemensamma värden i känsla, tanke, ord och handling. Syftet med 

dessa värdeord är att de ska genomsyra hela organisationen och vara en hjälp för både 

chefer och anställda i arbetet mot att uppnå kommunens vision som lyder: “Alla 

boende i Piteå, utflyttade och mentala pitebor, upplever att - det är hit man kommer 

när man kommer hem” (www.pitea.se). 

Mångfaldsarbete inom Piteå Kommun 
Piteå Kommun står idag inför en stor utmaning när det gäller att kunna bibehålla den 

service de i dagsläget erbjuder medborgarna. Detta på grund av kombinationen av 

stora pensionsavgångar och att färre personer äntrar arbetsmarknaden, vilket har 

medfört att Piteå Kommun i dagsläget har ett kraftigt underskott på personal. Denna 

utmaning har gjort att Piteå som stad måste börja tänka på mångfald, det vill säga att 

de behöver bli bättre på att ta emot människor från andra delar av Sverige och 

världen. Utmaningen blir också att Piteå Kommun som arbetsgivare måste kunna 

erbjuda dessa personer arbete och de har därför inlett en satsning för att öka 
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mångfalden inom både staden Piteå men också arbetsgivaren Piteå Kommun. 

Kommunen ser också denna satsning som ett måste då Piteå stad behöver ta ett större 

samhällsansvar vad gäller mottagande av flyktingar (Personalstrateg Piteå Kommun, 

personlig kommunikation, 24 april 2015). Med detta som grund har en handlingsplan 

skapats i syfte att skapa handlingskraft i mångfaldsfrågan. 

Handlingsplan 

Målet med mångfaldsarbetet är att Piteå som stad ska bli en bättre plats att leva på och 

en plats där mångfald växer, eller en plats som växer med mångfald. För att uppnå 

målen med mångfald beslutade kommunstyrelsen att en strategisk grupp skulle skapas 

med uppgift att ta fram en övergripande handlingsplan. Denna innefattar hur Piteå ska 

arbeta med attityder och kunskap, hur de ska inkludera mångfald i det framtida 

samhällsbyggandet, skapande av mötesplatser, mångfald bland invånarna samt hur 

Piteå Kommun som arbetsgivare ska arbeta med begreppet mångfald. Definitionen av 

mångfald inom Piteå Kommun är ”Ett Piteå för alla - med ökad mångfald”. 

Definitionen tar utgångspunkt i att alla människor har lika rättigheter och möjligheter 

oavsett kön, utbildnings- och inkomstnivå, social status, etnisk tillhörighet, religion 

eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller 

uttryck, ålder och funktionsnedsättning.  För att detta ska uppnås krävs ett aktivt 

arbete för delaktighet, jämställdhet, integration och tillgänglighet (www.pitea.se). De 

olika nämnderna är ansvariga för att anpassa den övergripande handlingsplanen till 

nämndernas enskilda verksamheter (Handlingsplan, 2014). Den strategiska gruppen 

har överlämnat handlingsplanen till respektive förvaltningschef som sedan har till 

uppgift att informera och förankra denna till första linjens chefer inom respektive 

förvaltning (Personalstrateg Piteå Kommun, personlig kommunikation, 24 april 

2015).  
 

Att arbeta med mångfald ur ett arbetsgivarperspektiv förklaras i handlingsplanen som 

att Piteå Kommun som arbetsgivare ska agera förebild, i och med att de är den största 

arbetsgivaren i kommunen. Handlingsplanen säger därför att Piteå Kommun som 

arbetsgivare, ur ett mångfaldsperspektiv, ska bedriva ett personalarbete där de i ett 

första steg arbetar med att: 

• Tydliggöra chefers roll och ledarskap i arbetet med värdegrundsfrågor och 

attitydförändringar. 
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• Skapa förutsättningar för en likartad kompetensutveckling som kan erbjudas 

medarbetare på förvaltningarnas önskemål. 

• Piteå kommun har hittills infört ett nytt tillvägagångssätt för rekrytering, för 

att underlätta icke-diskriminering i rekryteringssituationer (Handlingsplan, 

2014). 

Syfte & frågeställningar 
Syftet med denna studie är att undersöka hur chefer och bemanningsassistenter inom 

Piteå Kommuns socialtjänst beskriver begreppet mångfald samt undersöka hur de 

praktiskt arbetar med mångfaldsfrågor i dagsläget. Studien syftar också till att 

undersöka vilka krav chefer och bemanningsassistenter upplever finns på dem i 

mångfaldsarbetet. Utöver detta är vi också intresserade av att identifiera eventuella 

svårigheter som finns för personer i ledande positioner vid bedrivandet av ett praktiskt 

mångfaldsarbete. 
 

Syftet med studien har utmynnat i följande frågeställningar:  

• Hur definierar chefer och bemanningsassistenter inom Piteå Kommuns 

socialtjänst mångfaldsbegreppet? 

• Hur bedrivs det praktiska mångfaldsarbetet inom Piteå Kommuns socialtjänst 

idag? 

• Vilka krav upplever socialtjänstens chefer och bemanningsassistenter att det 

finns på dem vid arbetet med mångfaldsfrågor? 

• Vilka svårigheter finns vid bedrivandet av ett praktiskt mångfaldsarbete för 

personer i ledande positioner?        

Teori och tidigare forskning 

I detta avsnitt presenteras en genomgång av relevant kunskap och tidigare forskning 

kring mångfald. Syftet med detta avsnitt är att det ska ligga som grund och öka 

förståelsen för den empiri som kommer att samlas in. Avsnittet är indelat i tre teman: 

mångfaldsbegreppet, praktiskt mångfaldsarbete samt krav. 

Mångfaldsbegreppet 
Mångfald är en term som används i stor utsträckning men ofta utan en gemensam 

förståelse. De mångfaldsinitiativ som det svenska samhället fokuserar på kopplas ofta 
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ihop med de sju diskrimineringsgrunderna (vilka presenteras under ett separat avsnitt 

“Diskrimineringslagen”). Många menar dock att mångfaldsbegreppet är betydligt 

större och omfattande än vad lagen benämner och innefattar därmed alla typer av 

olikheter (Sue & Sue, 2003). I likhet med detta menar Williams och O’Reilly (1998) 

att mångfald bör ses ur ett bredare perspektiv. De definierar mångfald som ”any 

attribute people use to tell themselves that another person is different” (Williams & 

O’Reilly, 1998, s. 81). Mångfald och olikheter är ingenting nytt eftersom det alltid har 

funnits människor med olika egenskaper och attribut, till exempel människor med 

olika kön, ålder, hudfärg, religioner etc. Trots att mångfald alltid har funnits så finns 

en annan syn på begreppet idag eftersom samhället och världen har förändrats. I en 

artikel av Avery och McKay (2010) beskrivs tre olika faktorer som är bidragande till 

denna förändring: globalisering, demografi och de mänskliga rättigheterna. Den första 

faktorn, globaliseringen, har påverkat mångfald på grund av att organisationer idag är 

mer bundna av varandra i form av export och import. Gränserna mellan länderna är 

därmed inte lika tydliga och många organisationer har verksamheter i olika delar av 

världen vilket också gör att de måste leda olika grupper av människor beroende på var 

de befinner sig. Den andra faktorn, demografi, handlar om att ländernas gränser har 

förflyttats vilket har lett till förändringar i populationen och sammansättningen av 

människor. Idag förflyttar sig människorna både i arbetet och på fritiden vilket är ett 

resultat av såväl globalisering som utveckling av teknik. Människors arbete är i större 

grad portabelt idag än det var tidigare och med tanke på organisationers utbredning i 

världen gör det också att demografin har förändrats (Avery & McKay, 2010). Den 

tredje faktorn handlar om att synen på mångfald har påverkats av att de mänskliga 

rättigheterna har förändrats. Idag finns det fler riktlinjer, lagar och regler än det 

funnits tidigare såväl i organisationer som nationellt och internationellt (Tomaskovic-

Devey et al., 2006). 

Praktiskt mångfaldsarbete 

Mycket av forskningen om hur organisationer hanterar mångfaldsfrågan handlar om 

Diversity management, det vill säga hur arbetsgivare aktivt hanterar mångfald i sin 

organisation.  I en artikel beskrivs diversity management som ”a voluntary 

organizational program designed to create greater inclusion of all individuals into 

informal social networks and formal company programs” (Gilbert et al., 1999 s. 61). 

Likt detta beskriver Thomas (1990) mångfaldsarbetet som det systematiska och 
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planerade engagemanget inom organisationer för att rekrytera och behålla 

medarbetare med olika bakgrund. Enligt Kreitz artikel i The Journal of Academic 

Librarianship (2008) utmanas organisationer idag av mångfald på tre nivåer: en 

alltmer mångsidig arbetskraft, en mångkulturell kundbas samt konkurrensen om 

marknadsandelar mellan länderna. Därmed kan utvecklandet av organisatorisk 

mångfald ses som en utmaning och som en process som pågår under en längre tid 

(Zane, 2002). Sättet organisationer arbetar med mångfald på varierar, lika så hur 

mycket resurser som läggs på mångfaldsarbetet. Vissa organisationer väljer att 

uppfylla lagkraven som finns medan andra lägger ytterligare resurser genom att 

exempelvis utforma strategier för företagets organisationskultur (Kossek et al., 2006). 
 

Vid skapandet av ett aktivt mångfaldsarbete läggs stor del av ansvaret på chefer och 

ledare inom organisationen (Digh, 1998). För att bedriva mångfaldsarbete och skapa 

strategier och metoder behöver ledningen först förstå hur, när och varför 

diversifierade arbetsplatser är bra och hur detta kan påverka organisationens resultat 

(Guillaume et al., 2013). Kreitz (2008) beskriver i sin artikel att det inte finns någon 

definitiv plan för vilka specifika metoder som är bäst lämpade för att optimera 

organisationers mångfaldsarbete. Men att det strategiska arbetet bland annat kan 

beskrivas som: planering och ledande mål. Kreitz benämner även vikten av att 

ledningen måste inse att genomförandet av mångfaldsarbete kräver varaktigt 

engagemang och att organisationen är villig att använda tillräckliga resurser. 

Modell för mångfaldsarbete 

Pitts (2006) har tagit fram en övergripande modell för hur mångfaldsarbete kan 

bedrivas. Denna modell innefattar tre moment: rekrytering, värderingar samt praktiska 

strategier och styrdokument. 
 

Den första delen, rekrytering, handlar om att organisationen bör göra en granskning 

av i vilken utsträckning organisationen gör sig tillgänglig för alla tänkbara kandidater. 

Pitts menar att organisationen bör ha en strategi för hur man ska rekrytera människor 

från underrepresenterade grupper och att detta är nyckeln till en diversifierad 

arbetsplats. Detta kan exempelvis innebära annonsering av tjänster i andra typer av 

kanaler (Pitts, 2006). Ett annat sätt att främja mångfald i organisationen är att tillämpa 

positiv särbehandling vid externa rekryteringar. Detta innebär att när det finns 
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arbetssökanden med likvärdiga meriter så kan arbetsgivaren välja att anställa 

individen av det underrepresenterade könet trots att andra sökanden också uppfyller 

kraven för anställning. Detta förutsätter naturligtvis att arbetsgivaren gör en objektiv 

bedömning vid sitt urval och att samtliga ansökningar tas i beaktan 

(Diskrimineringsombudsmannen, 2013). 
 

Det andra momentet i modellen handlar om värderingar hos både anställda och chefer 

och i vilken utsträckning de värderar olikheter och skillnader hos varandra samt om 

det finns fördomar om andra människor. Van Knippenberg och Schippers (2007) 

menar också att personer som har en positiv attityd till mångfald kan arbeta effektivt 

när de befinner sig i en diversifierad arbetsgrupp eftersom de, med sina attityder, 

känner sig bekväma i situationen. De är också mer motiverade till att utbyta 

information av varandra och därmed ta del av de olika kunskaper som gruppens 

medlemmar besitter. Cox och Blake (1991) visar i sin forskning att diversifierade 

arbetsgrupper som fungerar också kan skapa konkurrensfördelar, öka kreativiteten, 

problemlösning och flexibilitet inom organisationen. Det är också viktigt för 

organisationer att vara medvetna om att negativa attityder kan få konsekvenser. 

Effekterna av icke-funktionella diversifierade arbetsgrupper kan enligt forskning vara 

bristfällig kommunikation, felaktiga beslut och tvivel på kollegor (Watson et al. 

1993). I de fall där heterogena gruppers prestationer är negativa handlar det om att 

människor kategoriserar både sig själva och andra utifrån synliga attribut och att det 

därför blir en splittring i gruppen. Men i de fall där heterogena grupper förbättrar sin 

prestation tar de istället tillvara på varandras olikheter och varandras olika kunskaper 

(Tziner & Eden, 1985). Ett sätt för att uppnå sunda värderingar och attityder ur ett 

mångfaldsperspektiv kan enligt Pitts (2006) vara att organisationen utbildar sina 

chefer och anställda i syfte att höja medvetenheten om olikheter, för att på så sätt få 

organisationens medlemmar att värdera dessa olikheter högre. 

 

Det sista momentet handlar om praktiska strategier och styrdokument om mångfald 

som organisationen kan använda i syfte att förbättra de anställdas prestationer och 

engagemang samt för att integrera diversifierade grupper i arbetet och verksamheten 

(Pitts, 2006). 

Krav 
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Organisationers mångfaldsarbete grundar sig i att arbetsgivare är skyldiga att följa 

både internationella och nationella bestämmelser. Detta för att undvika diskriminering 

av individer eller grupper. Utöver dessa krav kan också omvärldens påtryckningar 

göra att organisationer känner sig moraliskt skyldiga till att bedriva ett aktivt 

mångfaldsarbete.  

Skyldigheter vid mångfaldsarbete 

Mycket av mångfaldsarbetet är grundat i FN:s konventioner om de mänskliga 

rättigheterna vilket är grunden för människors lika värde, rättigheter och möjligheter 

(www.fn.se). För att uppfylla FN:s krav har Sverige bland annat en lag mot 

diskriminering som syftar till att främja lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet. 

Diskrimineringslagen 

Diskrimineringslagen syftar till att alla människor ska ha lika rättigheter och 

möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, religion eller annan 

trosuppfattning, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, funktionshinder eller ålder. 

Dessa är diskrimineringslagens sju diskrimineringsgrunder som ska skydda personer i 

arbetslivet som är arbetstagare, söker arbete, söker eller gör praktik och de som är 

inhyrd eller inlånad arbetskraft. Lagen skyddar mot direkt och indirekt 

diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier, instruktioner att diskriminera samt 

bristande tillgänglighet. SFS 2008:567). 

 

Denna lag kan, förutom att värna om alla människors lika värde, rättigheter och 

möjligheter, också skapa mer diversifierade arbetsplatser och därmed skapa bättre 

förutsättningar för mångfald under förutsättning att lagen efterföljs av arbetsgivarna. 

Däremot så kan, som tidigare nämnts, begreppet mångfald innebära många typer av 

olikheter och diskrimineringslagen skyddar endast de som omfattas av någon av de 

sju diskrimineringsgrunderna.       

Möjligheter vid mångfaldsarbete 

Utöver de lagkrav som ställs på arbetsgivare menar Pitts et al. (2010) att det finns tre 

omvärldsfaktorer som också kan vara bidragande orsaker till att organisationer arbetar 

med mångfald. Mångfaldsarbete kan enligt Pitts et al. (2010) implementeras för att (a) 

omvärlden är osäker, (b) det är förmånligt eller (c) normen säger att organisationer 
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bör göra det. Med andra ord kan man säga att organisationer som implementerar 

mångfaldsarbete i sin verksamhet antingen gör det för att de måste, de kan eller för att 

alla andra gör det. 
 

Första faktorn enligt Pitts et al. (2010) till varför organisationer väljer att 

implementera mångfaldsstrategier är att de befinner sig i en osäker miljö. Då kan 

organisationerna möta omvärldens osäkerhet och därmed skapa stabilitet och 

minimering av osäkerhet. En osäker miljö kan exempelvis uppstå genom att det skett 

en förändring av demografin och därmed har sammansättningen i organisationen 

förändrats, att arbetsmarknaden är instabil och osäker eller att resurser i form av 

finansiering har förändrats. Forskarna menar att det inte spelar någon roll hur denna 

osäkerhet yttrar sig utan kärnan ligger i hur chefer och ledare ser på omvärlden. 

Antingen ser de denna osäkerhet som ett hot eller så väljer de att se möjligheterna och 

att osäkerheten därmed kan skapa förutsättningar för nytänkande, förändringar och 

tillväxt. De chefer som väljer att se på omvärlden och dess förändringar utifrån 

förutsättningar är mer benägna att skapa strategier för mångfaldsarbete än de chefer 

som ignorerar omvärldens påverkan på den egna organisationen. Detta kan därmed 

vara en av anledningarna till varför organisationer bedriver ett mångfaldsarbete idag, 

det vill säga för att omvärlden är osäker och de måste anpassa sig till den (Ibid). 

 

Den andra faktorn till varför organisationer arbetar aktivt med mångfald är att 

omvärlden främjar det i form av rikliga resurser (Ibid). Enligt Pitts (2007) är 

finansiella resurser en av dessa och har också en stor betydelse för om 

implementeringen av mångfaldsarbete kan genomföras och dessutom genomföras på 

ett framgångsrikt sätt. Resurser i form av pengar är därför en av flera komponenter i 

omvärlden som kan skapa förutsättningar och främja införandet av ett aktivt 

mångfaldsarbete. En annan faktor i omvärlden som kan skapa förutsättningar för ett 

genomförande och en framgångsrik implementering är tid. Pitts et al. (2010) hävdar 

att de organisationer som har utarbetade och bearbetade strategier och resultat inom 

andra områden har mer tid att lägga på mångfaldsarbetet. Sist men inte minst kan 

även grad av harmoni ha en inverkan på om mångfaldsimplementering är möjlig. Om 

organisationen har ett klimat där relationen mellan olika grupper är harmonisk så är 

det också troligt att detta klimat kommer att uppmuntra utvecklingen och 

implementeringen av mångfald (Pitts et al., 2010). Genom att ha tillgångar i form av 
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tid och pengar och samtidigt ha ett harmoniskt klimat så menar Boyne (2003) att 

organisationer blir mer avslappnade. Att ha rikliga resurser gör att läget känns stabilt 

vilket främjar implementering och förändring av mångfaldsarbete. Detta gör också att 

de organisationer som har detta avslappnade klimat mest troligt också kommer ha 

förutsättningar för ett väl fungerande mångfaldsarbete. 

 

Den tredje tänkbara orsaken till varför organisationer utarbetar ett riktat arbete mot 

mångfald är att de följer normen, det vill säga de tar efter andra organisationer så som 

konkurrenter. Detta gör de ofta på grund av mimetiska och normativa orsaker. De 

mimetiska orsakerna grundar sig i att organisationen vill parera för omvärldens 

osäkerhet och att förändringen i sig är ett stöd för detta. De normativa orsakerna 

innebär istället att organisationerna känner en skyldighet mot omvärlden att förändra 

sig, många gånger eftersom de vill följa normen och göra som andra organisationer 

gör eftersom det är socialt accepterat. Man kan med andra ord säga att arbetsgivarna 

känner sig moraliskt skyldiga till att bedriva ett aktivt mångfaldsarbete (Pitts et al., 

2010). 

Metod 

I detta avsnitt redovisas studiens metodval så som Piteå Kommun som analysenhet, 

urval av respondenter, procedur, databearbetning och analys samt etiska riktlinjer.  

Piteå Kommun som analysenhet 

Piteå Kommun är en stor organisation. På grund av detta samt vår tidsram valde vi, i 

samråd med kommunen, att begränsa oss till att endast studera socialtjänsten. 

Anledningen till att just denna förvaltning valdes var på grund av att det är 

kommunens största förvaltning som innehar en stor variation av yrken och många av 

dem kräver inte någon eftergymnasial utbildning. Detta skapar möjligheter för 

kommunen att anställa alla typer av människor oberoende av utbildningsbakgrund 

eller liknande. Anledningen till att Piteå Kommun blev objekt för denna studie är att 

vi båda har arbetat inom organisationen. Detta medförde att vi hade kännedom om 

vilka personer vi skulle vända oss till vid förfrågan om att få genomföra vår studie. 

Dessa personer har sedan fungerat som kontaktpersoner under studiens gång. Valet av 

organisation är därmed ett bekvämlighetsurval eftersom både organisation och 

personer fanns tillgängliga i vår närhet (Bryman, 2011).  
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Att Piteå Kommun är vår tidigare arbetsgivare innebär att vi har en viss förförståelse 

för organisationen. Vi har dock olika erfarenheter och bakgrundskunskaper. En av oss 

har vikarierat inom äldreomsorg, stöd och omsorg samt på kommunens 

personalavdelning. Detta medför förkunskaper både i det dagliga arbetet inom 

socialtjänsten men också viss inblick i personalavdelningen arbete, såväl operativt 

som strategiskt. Den andra av oss har också arbetat på kommunens personalavdelning 

men saknar förkunskaper och förståelse för socialtjänstens praktiska arbete. Fördelen 

med att vi båda har arbetat inom organisationen är att vi har insikt i hur 

organisationen är uppbyggd och hur den styrs. Att ha kunskap och förförståelse för 

organisationen kan också vara en nackdel i de fall forskarna får svårigheter att vara 

objektiva (Bryman, 2011). Vi upplever dock att detta inte har varit något problem i 

denna studie eftersom vi har olika erfarenheter av organisationen, vilket har gjort att 

vi kompletterat varandra och därmed hittat balans mellan objektivitet och 

subjektivitet. Vi anser också att vi lyckats bibehålla objektivitet i och med att de 

respondenter som varit föremål för denna studie inte var personer som vi tidigare varit 

i kontakt med.  

Urval 
Utgångspunkten för urvalet av respondenter var att hitta personer som jobbar med 

mångfald och som därmed var ansvariga och insatta i mångfaldsarbetet. Detta var 

anledningen till att vi valde socialtjänstens chefer. Vi valde sedan att komplettera 

detta med intervjuer av bemanningsassistenter. Detta på grund av att de i stor 

utsträckning fungerar som stöd till cheferna samt att de har stort inflytande över 

rekryteringar inför exempelvis sommarperioden. Genomgående i rapporten har vi valt 

att inte göra någon skillnad på svaren från chefer respektive bemanningsassistenter, 

utan vi kallar dem ”respondenter” eller intervjupersoner”. Detta på grund av att vi inte 

såg någon betydande skillnad i svaren samt för att samtliga intervjupersoner ska vara 

anonyma. Med hjälp av våra kontaktpersoner på personalavdelningen fick vi tillgång 

till en lista över samtliga chefer och bemanningsassistenter inom socialtjänsten. 

Utifrån denna lista valde vi sedan ut fyra personer från äldreomsorgen samt fyra 

personer från stöd och omsorg, varav en bemanningsassistent på respektive avdelning. 

Samtliga personer på listan tilldelades nummer. Vi utgick sedan från ett slumpmässigt 

urvalt nummer. Därefter valdes var tionde person ut. Sammanlagt kontaktades 17 
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personer, varav nio personer tackade nej på grund av tidsbrist eller annat. Vid återbud 

kontaktade vi nästa person på listan, tills åtta intervjuer blivit inbokade. Personerna 

kontaktades via e-post och fick själva föreslå tid för intervju, under förutsättning att 

den skedde under utsatt vecka (se bilaga 1). Innan intervjuernas genomförande var vår 

utgångspunkt åtta intervjuer. Om vi efter dessa åtta intervjuer inte upplevde mättnad 

planerade vi att genomföra ytterligare intervjuer. Efter vi genomfört intervjuerna 

ansåg vi dock att ingen ny information framkommit i de olika intervjuerna eftersom 

att intervjupersonernas svar i stor utsträckning överensstämde med varandra. Därmed 

ansåg vi att mättnad hade uppnåtts och att fler intervjuer inte behövde genomföras 

(Bryman, 2011).  

Procedur 
För att besvara rapportens frågeställningar och undersöka mångfaldsarbetet inom 

socialtjänsten ansåg vi att det var av vikt att fånga respondenternas redogörelser för 

hur de arbetar med mångfald. Vi ansåg därmed att en kvalitativ metod i form av 

intervjuer var bäst lämpad eftersom tonvikten ligger på ord och att vi ville få en 

beskrivande bild av verkligheten (Bryman, 2011). Intervjuerna genomfördes med 

hjälp av två intervjumallar (se bilaga 2), en för chefer och en för 

bemanningsassistenter. Detta på grund av att de olika befattningarna har olika typer 

av ansvar och arbetsuppgifter och vi ansåg därmed att det var nödvändigt att anpassa 

frågorna efter detta. Vid skapande av intervjumallarna utgick vi från vårt syfte och 

tidigare forskning. Intervjumallarna hade fyra teman: mångfaldsbegreppet, praktiskt 

mångfaldsarbete, krav och svårigheter. Under temat “praktiskt mångfaldsarbete” 

utgick frågorna från Pitts modell (2006) för hur mångfaldsarbete bör bedrivas, vilket 

innefattade frågor om rekrytering, värderingar samt praktiska strategier och 

styrdokument. Intervjumallarna var semi-strukturerade vilket innebär att de har 

fungerat som stöd men också att de har skapat möjlighet till anpassning av följdfrågor 

samt frågornas ordningsföljd efter intervjupersonernas svar (Bryman, 2011). 

Anledning till att vi valde denna struktur på intervjuerna var att vi genomförde 

intervjuerna var för sig, det vill säga fyra intervjuer var. Intervjumallen fungerade då 

som ett verktyg för att kunna säkerställa studiens validitet, det vill säga att frågorna 

speglar studiens syfte och frågeställningar (ibid). Att intervjumallen var semi-

strukturerad säkerställde också att samma frågor ställdes till samtliga 

intervjupersoner, oberoende av vem som genomförde intervjun. Mallen var också 
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anpassningsbar i den mån att intervjuaren kunde anpassa frågornas följd samt 

följdfrågor till intervjupersonens svar. Detta för att vi skulle få en djup förståelse för 

intervjupersonernas redogörelser.  
 

Samtliga intervjuer spelades in, med samtycke från respondenterna, av den 

anledningen att vi ville ha möjlighet att gå tillbaka till ursprungsmaterialet 

kontinuerligt under studiens gång. Intervjuerna inleddes med en allmän del om 

projektet, det vill säga studiens syfte, struktur, etik och mål. Därefter fokuserade vi på 

respondenternas beskrivningar av mångfaldsbegreppet, hur de arbetar praktiskt med 

mångfald idag, vilka krav och förväntningar de upplever samt vilka utmaningar de 

upplever i mångfaldsarbetet. Vid formuleringen av frågor avsåg vi i så hög 

utsträckning som möjligt få respondenterna att reflektera och fundera över mångfald 

och deras egna mångfaldsarbete.  
 

Vi valde att genomföra intervjuerna på var sitt håll. Detta på grund av studiens 

tidsbegränsning och i och med denna ansåg vi det mer effektivt att genomföra 

enskilda intervjuer. Detta skapade också förutsättningar för att genomföra ett större 

antal intervjuer, än om vi hade genomfört intervjuerna tillsammans. Intervjuerna 

genomfördes på respektive intervjupersons arbetsplats, i ett enskilt rum. Detta för att 

spara tid och underlätta deltagandet för dem. Intervjuerna varade mellan 30-60 

minuter.  

Databearbetning och analys 
Vid databearbetningen valde vi att transkribera datamaterialet i sin helhet. Vi valde att 

transkribera de intervjuer vi själva hade genomfört eftersom vi ansåg att detta var 

effektivt och tidssparande. När samtliga intervjuer hade transkriberats läste vi igenom 

allt material tillsammans. Detta för att få en helhetsbild av materialet vi skulle arbeta 

med samt för att få inblick i samtliga intervjuer. Vid analysen valde vi att använda oss 

av så kallad meningskoncentrering vilket innebär att vi sammanfattade 

intervjupersonernas uttalanden i korta formuleringar (Kvale & Brinkman, 2009). 

Syftet med meningskoncentrering var att minska datamaterialet för att få en tydligare 

överblick av respondenternas svar. Meningskoncentreringen gjorde vi tillsammans 

eftersom vi ansåg det vara viktigt att vi skulle ha samma uppfattning om 

respondenternas uttalanden i analysen och tolkningen av materialet. Syftet med detta 
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var att säkerställa undersökningens reliabilitet, det vill säga att resultatet är 

tillförlitligt (Bryman, 2011). Efter att samtliga intervjuer hade meningskoncentrerats 

placerades formuleringarna in under fyra teman: mångfaldsbegreppet, praktiskt 

mångfaldsarbete, krav samt svårigheter eftersom dessa teman har en direkt 

anknytning till vårt syfte och frågeställningar. De delar av intervjuerna som vi ansåg 

vara utanför vårt syfte sållades bort. I vår analys valde vi att lyfta fram centrala 

tendenser men även variationen i respondenternas svar eftersom vi ville få en 

helhetsbild av mångfaldsarbetet. Resultatet presenteras med hjälp av dessa fyra 

teman. För att förtydliga resultatet används i vissa fall citat. Citaten har avidentifierats 

och presenteras som representant 1, 2, 3 osv. 

Etik 

Vid alla studier är det viktigt att forskaren är medveten om etiska riktlinjer. Kvale och 

Brinkman (2009) menar att studien ska ta hänsyn till informerat samtycke, 

konfidentialitetskravet, konsekvenser samt forskarens roll. Informerat samtycke 

innebär att respondenterna ska vara informerade om studiens syfte, hur studien är 

upplagd samt vilka risker och fördelar som deras deltagande kan medföra. Informerat 

samtyckte innebär också att respondenterna ska vara medvetna om att deltagandet är 

frivilligt samt att de kan välja att avbryta deltagandet när de vill. 

Konfidentiatlitetskravet skyddar respondenterna och innebär därmed att privat data 

som kan avslöja respondenternas identitet inte publiceras. Konsekvenser handlar om 

att forskarens syfte i så liten utsträckning som möjligt ska kunna skada deltagarna. 

Slutligen menar Kvale och Brinkman att forskaren bör vara medveten om sin egen 

roll och dennes ansvar kring moraliska frågor samt hur detta kan påverka studien 

(Kvale & Brinkman, 2009).  
 

Kvale och Brinkmans riktlinjer har varit vår etiska utgångspunkt i denna studie. För 

att kravet om informerat samtycke skulle uppfyllas inleddes samtliga intervjuer med 

en introduktion om studiens syfte samt användningsområde. Alla respondenter 

informerades också om att deras deltagande var frivilligt och att de kunde välja att 

avbryta deltagandet när de ville. I samtliga intervjuer informerades också 

respondenterna om att de var anonyma och att intervjumaterialet inte skulle komma 

att publiceras i sin helhet utan att allt publicerat material skulle komma att 

avidentifieras. De informerades även om att det inspelade materialet skulle komma att 
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raderas efter studiens slut, vilket innebär att konfidentiatlitetskravet har uppfyllts. I 

vår studie anser vi inte att någon av respondenterna riskerar att skadas. Detta på grund 

av att studiens syfte är av sådan karaktär att vi inte ville belysa enskilda personers 

prestation och inställning till mångfaldsarbete, utan snarare få en helhetsbild av 

socialtjänsten. Vad gäller vår egen roll i denna studie anser vi att vi har haft ett 

godkänt etiskt förhållningssätt i och med att vi har uppfyllt de etiska riktlinjerna. Vi 

har också hela tiden varit medvetna om vår egen förförståelse för organisationen och 

med hjälp av vår medvetenhet försökt skapa balans mellan objektivitet och 

subjektivitet.    

Resultat 

I detta avsnitt redovisas en sammanställning av det som framkommit i intervjuerna 

indelat i fyra teman: mångfaldsbegreppet, praktiskt mångfaldsarbete, krav samt 

svårigheter.  

Mångfaldsbegreppet 

Att definiera begreppet mångfald upplevde de flesta intervjupersoner som svårt 

eftersom de ansåg att begreppet innehåller många olika aspekter som ibland är svåra 

att sätta fingret på. Det centrala som lyftes fram vid beskrivningen av begreppet var 

att mångfald handlar om olika typer av människor och de olika egenskaper och 

attribut de besitter. De nyckelord som användes för att beskriva de olika 

egenskaperna/attributen var främst människors olika kön, bakgrund, kultur och 

etnicitet. Det fanns även andra attribut eller egenskaper som nämndes, dock inte lika 

frekvent. Dessa var bland annat: ålder, hudfärg, kompetenser, sexualitet, nationalitet, 

funktionsnedsättning, livsåskådning och språkkunskaper. När intervjupersonerna 

skulle beskriva vad mångfald är menade de att mångfaldsbegreppet kan delas in i två 

delar; dels mångfald inom arbetsgrupperna men också mångfald bland medborgarna, 

det vill säga de klienter, äldre eller brukare som socialtjänsten ger stöd till. De 

beskriver till stor del sina egna arbetsgrupper som kvinnodominerade där de flesta är i 

medelåldern med ursprung från Piteå eller det lokalsamhälle där arbetsplatsen är 

belägen. Med andra ord, många av de arbetsplatser som ingår i denna studie har 

homogena arbetsgrupper. Vad gäller mångfald bland medborgarna så menar 

intervjupersonerna att denna grupp är mer heterogen. De menar att de medborgare de 

ska ge stöd till är alla olika på grund av sin bakgrund, situation och individuella 
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egenskaper. I intervjuerna framkom också att på de arbetsplatser där det finns 

klienter, äldre eller brukare med varierande bakgrund upplevs det att de aktivt arbetar 

med mångfald på grund av att de redan har en diversifierad arbetsplats, trots att 

personalgruppen är relativt homogen. 

 

Vid beskrivning av mångfaldsbegreppet i samband med arbetslivet förklarade 

intervjupersonerna det som ett tillåtande och öppet klimat där alla känner sig 

välkomna. De menar att arbetsplatser, ur ett mångfaldsperspektiv, är en tillvaro där 

man accepterar alla människor som de är och behandlar alla lika. Genom att lyckas 

med detta ansåg de att mångfald blir något som är berikande och positivt både för 

organisationen och individerna i arbetsgruppen. 
 

Mångfald är ju något berikande, någonting bra. [...] Det vore ju fruktansvärt 

om vi alla vore lika i allt. Jag tror vi människor är lite mönstersökande och 

jag tror att vi behöver bryta i det. Att lära av varandra och förstå varandra. 

[...] Det är berikande och jag tror det främjar de personer vi möter här, våra 

klienter. [Respondent 2] 

Praktiskt mångfaldsarbete 

Detta avsnitt delas in i fyra delar. Den första delen beskriver hur intervjupersonerna 

generellt sett arbetar med mångfald idag. De resterande tre delarna delas in i: 

rekrytering, värderingar samt praktiska strategier och styrdokument, vilka har sin 

grund i Pitts övergripande modell (2006) för hur mångfaldsarbete kan bedrivas. 

Dagens mångfaldsarbete 

Majoriteten av intervjupersonerna upplever att de arbetar indirekt, snarare än direkt 

med mångfald. De menar att mångfald är någonting som de har i bakhuvudet och som 

förhoppningsvis ska genomsyra allt arbete de gör. Anledningen till att de inte 

upplever att de direkt arbetar med mångfald är för att de anser att de inte har stött på 

några problem som har krävt aktiva åtgärder. Det är också flera intervjupersoner som 

tror att de bedriver att bra mångfaldsarbete eftersom de aldrig har fått några 

indikationer på motsatsen. Majoriteten av intervjupersonerna anser att Piteå Kommun 

som arbetsgivare lägger ett stort ansvar på sina chefer och att de litar på att de kan och 
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vet hur de ska förankra mål och visioner i sina verksamheter, medan de själva känner 

sig osäkra på hur detta ska gå till. 
 

Jag tänker att vi får tankar, visioner och idéer men att det är svårt att få 

någon verkstad av det. [...] Alltså det beror på, det viktigaste är att de pumpar 

ut tankesmedjor. Sen hur vi chefer förvaltar det kanske skulle kunna följas upp 

och hur vi ska få ut det i verksamheten. [Respondent 5] 
 

I och med Piteå Kommuns satsning på mångfald har det anordnats chefsforum och 

frukostseminarium där mångfald varit det centrala innehållet. Dessa aktiviteter är 

intervjupersonerna positiva till och menar att dessa kan bidra med ny kunskap 

samtidigt som vissa känner att de inte har tid att delta då de upplever en hög 

arbetsbelastning. Chefsforumet var mycket uppskattat av deltagarna men många av 

dem hade svårt att se hur innehållet i forumet skulle kunna förankras och 

vidareutvecklas i de enskilda chefernas verksamheter. Det framkom däremot att 

enstaka intervjupersoner, efter chefsforumet, hade delgett informationen de fått med 

sin personal i syfte att göra dem medvetna om Piteå Kommuns mångfaldssatsning. 

 

Som tidigare nämnts är de generella tendenserna att intervjupersonerna antingen anser 

sig redan arbeta med mångfald medan andra anser att de inte alls bedriver något aktivt 

mångfaldsarbete. De intervjupersoner som i nuläget inte arbetar aktivt med mångfald 

uttrycker dock en önskan om att få mer tid till mångfaldsfrågor samt mer kunskap. Av 

de som redan anser sig bedriva ett aktivt arbete uttrycks en viss osäkerhet kring vad 

de faktiskt gör. Många av dem har svårt att ge konkreta exempel på vilka insatser och 

aktiviteter som faktiskt genomförs. De menar att det de kan bidra med är att trycka på 

de fördelar som finns för att försöka “sälja in” mångfald hos sina medarbetare 

exempelvis genom att själva visa en positiv inställning till diversifierade 

arbetsgrupper. Enstaka intervjupersoner ifrågasätter också meningen med 

mångfaldsarbete, speciellt om de befinner sig på en icke-diversifierad arbetsplats där 

samtliga individer tillhör “normen”. I intervjuerna framkom också att rädslor skapar 

hinder för intervjupersonernas mångfaldsarbete. Dessa rädslor har bland annat 

påverkat i vilken grad de är benägna att ta emot praktikanter som inte har svenska 

som modersmål. 
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Vi får ofta förfrågningar från arbetsförmedlingen och skolor att ta emot 

språkpraktikanter och jag har vid ett antal tillfällen nekat dessa. [...] Det 

krävs ganska mycket resurser så vi har helt enkelt inte mäktat med det. Och 

där har jag frågat mig flera gånger: varför har jag gjort det? Det är ju ingen 

rädsla mot människan i sig. [...] Men jag kan tycka att det är sorgligt att 

personer med utrikesbakgrund inte har samma väg in som andra [...] Jag tror 

att rädslan för att inte kunna det svenska språket är stor.  [Respondent 8] 

Rekrytering 

På grund av ett stort antal pensionsavgångar och framtida arbetskraftsbrist kan 

samtliga intervjupersoner se problematiken i att hitta arbetskraft i framtiden. 

Dessutom anser de att arbeten inom vård och omsorg har ett negativt rykte vilken 

också försvårar nyrekryteringar. Detta medför att de är glada så länge de finns 

människor som söker de tjänster som utlyses. De menar också att de, i dagens 

situation, inte kan vara särskilt kräsna utan att de får vara nöjda om de lyckas fylla 

sina tjänster.  

 

Vi kan inte sätta ihop en arbetsgrupp, eftersom vi tillsätter vikarier och då får 

vi vara glada om det finns någon. Och jag tänker nästan aldrig vad det är för 

sorts person. Vi kollar mest på utbildning och väljer väl de som har utbildning 

först kanske. Men annars tänker jag inte på det, till exempel om det är en man 

eller kvinna. [Respondent 6] 

 

Att främja mångfald vid annonsering av utlyst tjänst tycker intervjupersonerna är 

svårt. De upplever att annonserna i vissa fall är anpassade till jämställdhet mellan män 

och kvinnor, exempelvis genom att uttryckligen uppmuntra män att söka en tjänst i ett 

kvinnodominerat yrke. Detta anses vara ett bra sätt för att uppmuntra manliga 

sökanden vilket många verksamheter eftersträvar. De anser dock att mångfald är så 

mycket mer än kön och svårigheten blir då att skriva annonsen på ett sådant sätt som 

uppmuntrar exempelvis personer med olika etniska bakgrunder eller funktionshinder. 

Vid annonsering upplever intervjupersonerna att de är väldigt låsta till specifika 

kanaler så som exempelvis Piteå-Tidningen. De tror att andra kanaler som Facebook 

eller liknande skulle kunna främja mångfald. 
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Vid själva urvalet anser intervjupersonerna att utbildning och erfarenheter är det 

primära. Förutom detta försöker de flesta välja individer som kompletterar den 

befintliga arbetsgruppen och som de tror gynnar verksamheten. De försöker i viss 

mån eftersträva en blandning av både kön och ålder. Men de anser att ingen ska 

anställas endast på grund av dennes kön utan att det alltid ska kunna motiveras med 

att personen i fråga är bäst lämpad för den specifika tjänsten. Det förekommer även en 

viss försiktighet när det gäller att välja personer som inte har svenska som modersmål. 

Värderingar 

Samtliga intervjupersoner är positiva till mångfald och menar att det finns många 

fördelar med att ha en diversifierad arbetsplats. Vissa fördelar är återkommande i flera 

intervjuer medan andra fördelar är mer knutna till specifika arbetsplatser eller 

arbetsuppgifter. De centrala fördelarna som har lyfts fram under intervjuernas gång är 

främst att mångfald bidrar till ett mer öppet klimat där olika personer bidrar med olika 

idéer, tankesätt och arbetsmetoder. Intervjupersonerna menar också att alla människor 

har olika styrkor och svagheter, en diversifierad arbetsplats kan då göra att 

människorna i arbetsgruppen kompletterar varandra och skapar balans.  
     

Alla har vi olika styrkor och ju mer olika vi är desto mer olika styrkor kan 

lyftas fram. Som i vår arbetsgrupp är det så att några är bra på vissa saker 

och lite sämre på andra, så tillsammans blir det en balans i tillvaron. Så man 

får en bättre balans, ingen är perfekt och det är det som är så bra med 

mångfald. [Respondent 7] 

 

Att arbeta i en arbetsgrupp som har många olika typer av individer gör också att 

enskilda individer kan utvecklas genom att lära av varandra och på så sätt får 

individerna vidga sina vyer och se saker från nya perspektiv. Något som flertalet 

intervjupersoner också poängterade var att mångfald och olikheter i arbetsgruppen gör 

det lättare att bemöta klienter, äldre och brukare eftersom dessa personer också är 

olika varandra. 

 

Det framkom också att mångfald på arbetsplatsen bidrar till mer liv och rörelse, 

varierande samtalsämnen samt att det minskar risken för att enskilda individer känner 

sig udda eller utanför. Något som också nämndes var att mångfald på arbetsplatsen 



	   26	  

kan hjälpa personer att slå hål på fördomar samt att arbetstillfällen också ger 

människor en chans att komma in i samhället, få en inkomst och hjälp med sitt 

identitetsskapande. Att anställa människor som kommer från andra länder skapar 

också fördelar för Piteå Kommun som arbetsgivare eftersom många kommer att 

pensioneras de närmsta åren och bristen på utbildad vårdpersonal är stor så kommer 

det behövas arbetskraft för att fylla det kommande arbetskraftsbehovet. 

 

Som nämnts tidigare är intervjupersonerna positiva till mångfald och många av dem 

menar att de inte kan se några nackdelar med diversifierade arbetsplatser. De få 

nackdelar som framkom under intervjutillfällena handlade främst om 

språksvårigheter. På arbetsplatser där det finns personer som talar svenska som 

andraspråk kan det, enligt intervjupersonerna, leda till missförstånd och i vissa fall 

även frustration bland medarbetarna, klienter, äldre och brukare. De chefer som 

upplever denna problematik på arbetsplatsen tycker också att det är ett problem som 

är svårt att hantera då det upplevs som tabubelagt. 
 

Alla har ju ändå en förståelse, har man bott i Sverige i tre år så är det ju ändå 

otroligt att de är så duktiga med språket och så. Men man kommer inte ifrån 

att det blir missar och det kan ju bli stora missar tänker jag, med mediciner 

och sådant. Men det känns lite tabubelagt att prata om den problematiken. 

[Respondent 3] 

 

I samband med denna problematik upplever också vissa intervjupersoner att de 

anställda som avviker från “normen” inte alltid tas på allvar och att andra ibland 

ifrågasätter deras kompetens, ofta på grund av de språkliga missförstånd som kan 

råda. En annan nackdel är att en arbetsgrupp med individer som är väldigt olika kan 

upplevas som spretig där alla drar åt olika håll. I dessa fall är det viktigt med en ledare 

som vet i vilken riktning verksamheten och gruppen ska och som kan hjälpa till att 

styra gruppen i rätt riktning. 

Medarbetarnas värderingar 

Generellt sett upplever respondenterna att det finns en positiv attityd till mångfald 

bland medarbetarna. De menar att mångfald ses som något naturligt, en självklarhet 

samt att medarbetarna uppskattar att få nya perspektiv och lära av varandra. I vissa 
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fall beskrivs medarbetarnas attityder som skiftande, det vill säga när medarbetarna 

möter sina klienter, äldre och brukare och får en relation till dessa suddas olikheterna 

ut. När samma medarbetare sedan sitter i fikarummet kan en annan attityd till en viss 

grupp skymtas. Intervjupersonerna menar att det kan finnas negativa attityder mot 

grupper av människor medan attityder mot enskilda individer är god. 

 

Då man pratar om “de där” eller rent allmänna resonemang i fikarummet. 

Men har man sin klient framför sig [...], har man en relation med någon om 

än den inte är särskilt omfattande [...] så försvinner olikheterna. Men sen kan 

man ju prata om grupper av människor eller sådana man har aldrig har 

träffat. [Respondent 2] 

 

I enstaka intervjuer framkommer också att medarbetare i vissa verksamheter inte har 

en speciellt bra attityd till mångfald. Detta tros bero på att de inte förstår 

mångfaldsbegreppet särskilt väl och att mångfald ses som någonting som endast är till 

för att det utåt sett ska se bra ut, alternativt som något som finns i policys och 

dokument men inte i det dagliga arbetet. En bidragande faktor till detta kan, enligt 

intervjupersonerna, bero på bristen av information och kommunikation kring 

mångfald och vad det innebär. Det är sällan eller aldrig som intervjupersonerna väljer 

att prata om mångfald på exempelvis arbetsplatsträffar eller i andra diskussionsforum 

då de upplever att andra frågor är mer akuta. 

Praktiska strategier och styrdokument 

I intervjuerna fördes även samtal kring Piteå Kommuns handlingsplan för mångfald. 

Majoriteten av de intervjuade känner inte till att handlingsplanen finns och har därför 

inte förankrat den i sin verksamhet. Det finns dock personer som känner till 

handlingsplanen men som inte vet vad denna innehåller.  
 

Jag känner igen den men jag är inte ens säker på att jag läst den själv, så 

långt har jag inte kommit [...]  Det är otroligt mycket som kommer från alla 

håll och det blir ibland känslan “jaha det här också, hur ska jag hinna det i 

det ordinarie arbetet?” Jag tänker att det är en otroligt viktig fråga och det är 

ett gemensamt prioriterat mål men det kan bli den känslan att man inte 

hinner, hur ska jag förankra det osv. [Respondent 8] 
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I enstaka fall, där kännedom finns, är intervjupersonerna positiva. De tycker att 

handlingsplanen är en bra grund och att den visar att Piteå Kommun har tagit ställning 

i mångfaldsfrågan. Den är dock inget dokument som de aktivt har jobbat med 

tillsammans med sina medarbetare men de anser ändå att de måste engagera sig för att 

dokumentet inte ska blir något som endast ser fint ut på pappret, utan att det faktiskt 

ska införlivas i verksamheterna.  

Krav 

I intervjuerna ställdes frågor om vilka krav och förväntningar intervjupersonerna 

upplever finns på dem när det gäller mångfaldsarbetet. Svaren på dessa frågor var 

varierande. Några tror att de inte finns några uttalade krav från Piteå Kommun om 

intervjupersonernas mångfaldsarbete. Andra tror att det finns krav men har inte 

kunskap om vad dessa krav är. Det finns också respondenter som endast upplever 

krav som de ställt på sig själva och de anser att det är deras skyldighet att själva förstå 

att mångfald ska vara en del av arbetet i verksamheten. De enda krav som 

intervjupersonerna känner till är att de inte ska diskriminera någon i enlighet med 

diskrimineringslagen samt att de ska arbeta med mångfald eftersom att det står i 

kommunens verksamhetsplan. Däremot upplevs inga krav på hur detta arbete ska 

bedrivas eller följas upp. 

 

Det känns inte som vi jobbar så mycket med mångfald som vi skulle kunna 

göra, så jag tänker att det finns krav men jag vet inte vilka. Det är säkert 

rimliga krav också även om man inte riktigt har grepp om vad det är för 

någonting, riktigt hur vi ska jobba med det. [Respondent 1] 
 

Även om många av intervjupersonerna inte upplever några direkt ställda krav från 

Piteå Kommun finns det dock en uppfattning om att de bör arbeta med mångfald. De 

uppfattar krav från omvärlden i och med att mångfald är ett aktuellt ämne som det 

debatteras om både i samhället i stort men också inom organisationen. De anser också 

att de måste arbeta med mångfald i rekryteringssammanhang eftersom 

arbetskraftsbehovet ökar i takt med de stora pensionsavgångarna och mångfald blir då 

ett sätt att möta dessa behov.  



	   29	  

 

Svårigheter 

Vad gäller utmaningar som finns vid mångfaldsarbetet framkommer det i denna studie 

att majoriteten av intervjupersonerna inte känner sig trygga i hur de bör arbeta med 

mångfald. De upplever att det ibland är svårt att tala om mångfald då det kan 

uppfattas som ett känsligt ämne samt en osäkerhet i hur de ska hantera enskilda 

situationer som de vanligtvis inte ställs inför. 

 

Jag tycker det är svårt i början, när vi har anställt personer från Asien. Då 

bugar de, sätter upp händerna och liksom bugar. Det är ju inte så vi gör här, 

alltså relationen mellan chef och medarbetare. Då kan jag bli osäker. Jag vill 

liksom inte kränka den personen som vill göra så bra ifrån sig som möjligt 

samtidigt som [...] jag vill visa att de inte behöver huka sig och buga för mig. 

[Respondent 4] 
 

De upplever också att de inte har tid till att bedriva ett aktivt mångfaldsarbete. 

Mångfaldsarbetet blir då något som prioriteras bort. Det som också framkommit i 

intervjuerna är att flera saknar den kunskap de anser sig behöva för att kunna utföra 

ett aktivt mångfaldsarbete med kvalitet. Vissa intervjupersoner uttrycker en ensamhet 

men upplever att de kan få stöd av personalavdelning eller närmsta chef vid 

eventuella frågor. I intervjuerna framkom en önskan om att få lära sig mer om 

mångfald, hur man ska tänka, hur man kan arbeta med det eller ta hjälp av andra 

kommuner eller företag för att få inspiration. Intervjupersonerna saknar konkreta 

exempel på vad de faktiskt kan göra i sina verksamheter samt verktyg som skulle göra 

att varje enskild individ skulle slippa uppfinna hjulet på nytt. Som tidigare nämnts 

upplever respondenterna hög arbetsbelastning och att då kräva utbildning om 

mångfald leder till ett dilemma eftersom de heller inte upplever att de har tid att delta 

i kompetensutvecklingsinsatser. Ett förslag som därför diskuterades var webb-

baserade utbildningar vilket också skulle medföra att personalen har möjlighet att 

delta vid vissa utbildningstillfällen. Det finns också en del frågetecken över vad 

mångfald egentligen står för då vissa intervjupersoner själva tros ha en snäv bild av 

själva begreppet. De intervjuade anser själva att de borde ta mer hjälp av varandra vid 
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svårhanterliga frågor eller problem, exempelvis på boendechefsträffar. Slutligen 

önskas också tydlig information om vad de förväntas göra, hur de ska arbeta med det 

samt vad målet med mångfaldsarbetet är. De tror att detta skulle kunna skapa mer 

trygghet i rollen som chef eller bemanningsassistent om hur de ska bedriva ett aktivt 

mångfaldsarbete. 

Analys 

I detta avsnitt relateras studiens resultat till teori och tidigare forskning. Avsnittet 

redovisas under fyra teman: mångfaldsbegrepp, praktiskt mångfaldsarbete, krav och 

svårigheter.  

Mångfaldsbegreppet 

I resultatet framkom att synen på mångfaldsbegreppet i mångt och mycket är smal. 

Intervjupersonerna fokuserade mestadels på olikheter i form av kön, bakgrund, 

kulturer och etniciteter. Intervjupersonerna valde också att dela in 

mångfaldsbegreppet i två delar: mångfald i sina arbetsgrupper samt mångfald bland 

medborgarna. Sina arbetsgrupper beskriver de som väldigt homogena. I 

arbetsgrupperna är de flesta kvinnor, i medelåldern och de kommer från Piteå. Precis 

som Sue och Sue (2003) säger kopplas ofta mångfaldsbegreppet ihop med de sju 

diskrimineringsgrunderna, vilket så även är fallet när intervjupersonerna beskriver 

sina arbetsgrupper. Den andra delen, mångfald bland medborgarna, beskriver 

intervjupersonerna som heterogen. De upplever att alla klienter, äldre eller brukare är 

olika varandra på grund av deras situation och individuella egenskaper. Studiens 

resultat visar därmed att synen på mångfald varierar.  I arbetsgrupperna är den 

begränsad till att handla om de sju diskrimineringsgrunderna medan det bland 

medborgare är ett bredare begrepp som även innefattar individuella egenskaper och 

livssituation. Detta styrks av Sue och Sue (2003) som menar att mångfald ofta ses 

som ett snävt begrepp och att det egentligen handlar om alla typer av olikheter.  

Praktiskt mångfaldsarbete 

Precis som i resultatet kommer detta avsnitt att delas in i fyra delar. Den första delen 

beskriver hur intervjupersonerna generellt sett arbetar med mångfald idag. De 

resterande tre delarna delas in i: rekrytering, värderingar samt praktiska strategier och 

styrdokument. 
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Dagens mångfaldsarbete 

I intervjuerna framkom att personerna snarare arbetar indirekt än direkt med 

mångfald. Respondenternas arbete kring mångfald kan idag beskrivas som något de 

har i bakhuvudet och som de tror genomsyrar allt arbete de gör. I resultatet 

framkommer det dock att intervjupersonerna har svårt att faktiskt redogöra för vilka 

exakta insatser de genomför vid mångfaldsarbetet. Utifrån tidigare forskning är det 

svårt att hitta specifika metoder eller planer som är lämpade för att optimera 

organisationens mångfaldsarbete (Kreitz, 2008). Litteratur visar även att det största 

ansvaret läggs på chefer (Digh, 1998), vilket även intervjupersonerna i denna studie 

upplever. För att lyckas med mångfaldsarbetet menar Kreitz (2008) att det krävs 

tydliga mål och ett varaktigt engagemang. Mål är något som intervjupersonerna 

upplever finns. De upplever dock att de saknar styrning i hur och vad de ska göra för 

att uppnå dessa mål vilket medför att alla individer bedriver mångfaldsarbetet på olika 

sätt, utifrån deras egna förutsättningar. Vad gäller engagemang, så upplever 

intervjupersonerna att man kan se ett tydligt avstamp från Piteå Kommun i och med 

den satsning som sker med bland annat chefsforum. Intervjupersonerna beskriver 

dessa aktiviteter som givande, där de fått ökad förståelse och kunskap om hur viktigt 

mångfald är på arbetsplatsen. Som Guillaume et al. (2013) säger behöver ledningen 

inom organisationer förstå varför och när diversifierade arbetsplatser är bra, vilket 

majoriteten upplever att de fått genom den satsning Piteå Kommun har gjort. 

Guillaume et al. (2013) menar också att ledningen behöver förstå hur 

mångfaldsarbetet ska bedrivas, vilket är något som samtliga intervjupersonerna anser 

sig sakna.  
 

I intervjuerna framkom också att flera intervjupersoner inte upplever att de har stött 

på några problem och detta är anledningen till varför de inte har behövt ta itu med 

mångfaldsfrågan på ett direkt sätt. I relation till detta menar Kreitz (2008) att det visst 

finns utmaningar då organisationer idag har en alltmer mångsidig arbetskraft, men 

detta är något som intervjupersonerna i denna studie inte upplever. Anledningen till 

att arbetskraften idag är mer mångsidig än tidigare beror bland annat, enligt Avery 

och McKay (2010) på globaliseringen. Trots att intervjupersonerna inte upplevde att 

de stött på problem framkom det att det fanns en rädsla för att exempelvis ta emot 

praktikanter och anställa personer som inte har svenska som modersmål samt att deras 

arbetsgrupper i nuläget är relativt homogena.   
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Rekrytering 

Det som framkom i resultatet var att intervjupersonerna upplevde det svårt att främja 

mångfald vid rekrytering. Enligt Pitts (2006) krävs strategier för att lyckas främja 

mångfald, vilket majoriteten av intervjupersonerna i nuläget saknar. I annonserna 

förekommer i enstaka fall en uppmuntran till det underrepresenterade könet att söka 

tjänsten. Utmaningen upplever de är att kunna anpassa sina annonser till mer än bara 

genusperspektivet då de anser att mångfald innefattar så mycket mer än endast kön. 

De upplever också att de är låsta till specifika kanaler och de tror, precis som Pitts 

(2006), att annonsering i andra typer av kanaler skulle främja mångfald. Vid urvalet 

prioriterar intervjupersonerna kandidaternas utbildning och erfarenhet. Därefter 

försöker de välja personer som kompletterar den befintliga arbetsgruppen för att skapa 

balans. Ett annat verktyg som är möjligt att använda för att främja mångfald är enligt 

Diskrimineringsombudsmannen (2013) att vid urvalet medvetet välja personer av det 

underrepresenterade könet vid likvärdiga meriter. Detta är något som många i denna 

studie inte håller med om då de tycker det skulle kännas svårt att motivera att en 

person har fått tjänsten på grund av dennes kön.  

Värderingar 

I resultatet uttryckte intervjupersonerna en positiv attityd till mångfald. De menar att 

alla människor har olika styrkor och svagheter och att de då kompletterar varandra. 

Enligt Pitts modell (2006) är denna positiva inställning viktig för att lyckas med 

mångfaldsarbetet. Han menar att både chefer och anställda bör vara positiva till 

varandras olikheter och vad detta kan bidra med samt att de bör se förbi de fördomar 

som finns. Intervjupersonerna menar också att mångfald bidrar till ett öppet klimat där 

det skapas olika idéer, tankesätt och arbetsmetoder. Dessa positiva effekter av 

mångfald är också något som Cox och Blake (1991) nämner. De hävdar att 

diversifierade arbetsgrupper skapar kreativitet, flexibilitet och skapar förutsättningar 

för problemlösning. Intervjupersonerna menar också att mångfald kan leda till 

utveckling hos enskilda individer genom att man lär av varandra. Detta är något som 

är viktigt enligt Tziner och Eden (1985) för att få effektiva arbetsgrupper. De menar 

att diversifierade arbetsgrupper som har denna inställning också presterar bättre.  
 

Majoriteten av intervjupersonerna kunde inte se några nackdelar med mångfald. De få 

nackdelar som framkom handlade främst om språksvårigheter vilket ibland kan leda 
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till missförstånd och frustration i arbetsgruppen. Detta är något som även Watson et 

al. (1993) har visat kan vara en möjlig konsekvens av diversifierade arbetsgrupper, 

det vill säga att diversifierade arbetsgrupper i vissa fall kan ha bristande 

kommunikation. Deltagarna i denna studie beskriver att det finns språkliga 

missförstånd och att det kan påverka hur kollegor förhåller sig till varandra. Den 

bristande kommunikationen gör ibland att de ifrågasätter varandras kompetens vilket 

enligt Watson et al. (1993) också kan vara en negativ konsekvens av diversifierade 

arbetsgrupper, det vill säga att individer tvivlar på sina kollegor.  

Medarbetarnas värderingar 

Generellt sett upplever respondenterna att det finns en positiv attityd till mångfald 

bland medarbetarna. De ser mångfald som något naturligt, en självklarhet samt att 

medarbetarna uppskattar att få nya perspektiv och lära av varandra. Enligt Van 

Knippenberg och Schippers (2007) är individer med en positiv attityd mer bekväma 

när de befinner sig i en diversifierad arbetsgrupp vilket också gör att de kan arbeta 

mer effektivt. De är också mer motiverade till att ta vara på varandras kunskaper och 

lära sig av varandra, vilket också intervjupersonerna upplever att deras medarbetare 

uppskattar.  
 

I denna studie förekommer också arbetsplatser där medarbetarnas attityder upplevs 

som skiftande eller i vissa fall negativa. Detta tros bero på att de inte förstår 

mångfaldsbegreppet särskilt väl samt att de inte förstår vad mångfald på arbetet kan 

bidra med. Intervjupersonerna tror att detta beror på bristen på kommunikation och 

information kring mångfald. De beskriver till exempel att mångfald är ett ämne som 

aldrig diskuteras. Enligt Pitts modell (2006) behövs positiva attityder bland 

medarbetarna för att mångfaldsarbetet ska vara framgångsrikt. Pitts menar, precis som 

intervjupersonerna, att det krävs medvetenhet bland alla i organisationen och att 

därför både chefer och anställda bör utbildas.  

Praktiska strategier och styrdokument 

I intervjuerna framkom det att den handlingsplan som Piteå Kommun har tagit fram, 

som ska fungera som vägledning i mångfaldsarbetet inte är känd bland alla chefer och 

bemanningsassistenter. Syftet med praktiska strategier och styrdokument är enligt 

Pitts (2006) att förbättra medarbetares prestationer och engagemang för att föra 
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mångfaldsarbetet framåt. Eftersom att det är få som känner till handlingsplanen, har 

de inte heller förankrat den i sin verksamhet, vilket enligt Pitts modell försvårar 

chefers inverkan på medarbetares engagemang och prestation i mångfaldsfrågan. Där 

kännedom finns är intervjupersonerna positiva men upplever ändå en svårighet kring 

att implementera handlingsplanen, då den av vissa uppfattas som otydlig i hur det 

konkreta mångfaldsarbetet ska bedrivas.  

Krav  
I intervjuerna framkom att majoriteten av intervjupersonerna inte upplever några 

direkta krav från Piteå Kommun när det gäller mångfaldsarbete. Det finns också 

uppfattningar om att det finns krav men det är ingen som kan redogöra för vad dessa 

krav är. Det enda krav som de med säkerhet vet finns på dem i mångfaldsarbetet är att 

de inte ska diskriminera någon i enlighet med diskrimineringslagen (SFS 2008:567), 

de krav de ställer på sig själva samt att de förväntas arbeta med mångfaldsfrågor. Det 

framkom också uppfattningar om krav från omvärlden, dels för att mångfald är ett 

aktuellt ämne men också för att Piteå Kommun kommer behöva möta 

pensionsavgångar i framtiden. Pitts et al. (2010) menar att organisationer känner sig 

skyldiga till att bedriva ett aktivt mångfaldsarbete och att detta kan bero på flera 

faktorer. Precis som i Piteå Kommuns fall kan det enligt Pitts et al. (2010) bero på att 

de befinner sig i en osäker miljö och att de, med hjälp av sin mångfaldssatsning, 

försöker minimera osäkerheten och skapa stabilitet. Piteå Kommun känner sig, på 

grund av detta, tvingade i att satsa på mångfald för att kunna möta framtidens 

arbetskraftsbehov och därmed försäkra sig om att de kan bibehålla kvalitet i 

framtiden. En annan anledning till att intervjupersonerna i dagsläget upplever ett ökat 

tryck kring mångfaldsfrågan är att de uppfattar det som ett aktuellt ämne som det 

debatteras om både i media och inom organisationen. Pitts et al. (2010) menar då att 

organisationer väljer att följa samhällets- och konkurrenternas utveckling eftersom 

detta är något som anses legitimt och som därmed tillhör normen.  

Svårigheter  
Vad gäller utmaningar som finns vid mångfaldsarbetet framkommer det i denna studie 

att majoriteten av intervjupersonerna inte känner sig trygga i hur de bör arbeta med 

mångfald. De känner sig osäkra i hur de ska hantera enskilda situationer som de 

vanligtvis inte ställs inför och de tycker sig sakna både tid och kunskap för att 
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mångfaldsarbetet ska kunna bli en del av det dagliga arbetet. Enligt Pitts et al. (2010) 

är tid en sådan faktor som kan skapa förutsättningar för en framgångsrik 

implementering av mångfaldsarbete. De menar att organisationer som har tid har 

bättre förutsättningar för att mångfaldsarbetet ska lyckas. Deltagarna i denna studie 

upplever att andra saker, som är mer akut, prioriteras högre och arbetet med mångfald 

blir då något som hamnar i skymundan och endast arbetas med när tid finns. Zane 

(2002) menar också att organisationer bör vara beredda på att utvecklandet av 

mångfald är en process som kan ta tid och vara utmanande.  

Diskussion och slutsatser 

I detta avsnitt avser vi att besvara studiens syfte och frågeställningar. Därefter följer 

en kort sammanfattning av våra slutsatser samt förslag på fortsatta studier på 

området.    

Diskussion 

Denna studies syfte var att undersöka hur chefer och bemanningsassistenter inom 

Piteå Kommuns socialtjänst beskriver begreppet mångfald samt undersöka hur de 

praktiskt arbetar med mångfaldsfrågor i dagsläget. Studien syftade också till att 

undersöka vilka krav chefer och bemanningsassistenter upplever finns på dem i 

mångfaldsarbetet. Utöver detta var vi också intresserade av att identifiera eventuella 

svårigheter som finns för personer i ledande positioner vid bedrivandet av ett praktiskt 

mångfaldsarbete. Utifrån detta syfte formulerades fyra frågeställningar som 

genomgående under rapporten representeras av fyra teman: mångfaldsbegreppet, 

praktiskt mångfaldsarbete, krav samt svårigheter. I efterhand anser vi att syftet är 

omfattande då det är svårt att studera hela mångfaldsbegreppet och allt vad detta 

innebär. Vi tror därför att det hade varit förmånligt att inrikta studien på en del av 

mångfaldsbegreppet, exempelvis hur intervjupersonerna arbetar med att rekrytera 

personer från andra länder. En annan anledning till en eventuell inriktning är 

problematiken med att likställa olika grupper. I och med att vi i denna studie har ett 

omfattande syfte gör det att nyansskillnader mellan olika grupper osynliggörs. Vi tror 

med andra ord att det ser olika ut, exempelvis för personer från andra länder i 

jämförelse med en person med funktionsnedsättning vilket denna studie inte kunnat 

påvisa.  
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Något vi också reflekterat över under studiens gång är ämnet ”mångfald” och dess 

karaktär. Vi är medvetna om att ämnet ibland kan vara känsligt att prata om samt att 

det finns föreställningar om ”rätt” och ”fel”. För vår studie innebär detta att 

intervjupersonerna kan uppleva förväntningar på att vara politiskt korrekt vilket kan 

ha påverkat deras svar i intervjuerna, det vill säga att de har svarat var de tror är ”rätt” 

istället för vad de verkligen tycker och tänker. Vi har varit medvetna om denna 

problematik under studiens gång och kan i vissa fall tolka resultatet i form av 

implicita antaganden om en negativare inställning till mångfald än vad de har uttryckt. 

Många av intervjupersonerna menar att de har ett stort arbetskraftsbehov och att de 

inte får vara så kräsna när de ska nyanställa. Detta kan tolkas som att de personer som 

inte tillhör normen anses sämre lämpade för anställning även om detta inte direkt 

uttrycks. Vi menar dock att vårt resultat är tillförlitligt eftersom de tankar och åsikter 

som presenterats varierar och vi antar därför att våra respondenter har varit ärliga i 

sina svar. Trots vårt omfattande syfte och problematiken kring ämnets karaktär anser 

vi att vi har lyckats besvara denna studies syfte och frågeställningar vilka besvaras 

nedan.  

 

Utifrån studiens första frågeställning “Hur beskriver respondenterna 

mångfaldsbegreppet?” framkom beskrivningar som till stor del handlade om 

människors olikheter i form av egenskaper och attribut.  När de ombads beskriva 

vilka olikheter som begreppet inrymmer var de mest frekventa beskrivningar 

människors kön, bakgrund, kultur och etnicitet. Denna studie påvisar därmed att 

respondenterna har en relativt snäv bild av vad begreppet innefattar, i jämförelse med 

hur Piteå Kommun samt hur tidigare forskning definierar det, vilket kan ha sin grund i 

att begreppet är svårt att definiera. Respondenterna beskrev också begreppet som 

tudelat; dels mångfald inom arbetsgrupperna men också mångfald bland medborgarna 

och där beskrivningen av begreppet förändrades beroende på vilken grupp av 

människorna respondenterna beskrev. Anledningen till detta tror vi beror på, precis 

som intervjupersonerna nämner, att olikheter försvinner när människor har en relation 

till varandra. Att arbeta i en arbetsgrupp gör då att endast de olikheter som vi kan se 

med blotta ögat, är de olikheter som vi anser innefattas i mångfaldsbegreppet, som 

exempelvis kön. De individuella skillnader som finns i form av egenskaper eller 

personlighet blir något som ses förbi. Mångfald bland medborgarna beskrev de som 

att alla är olika på grund av sin bakgrund, situation och individuella egenskaper. Detta 
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beror då på att medarbetare och chefer inte har någon direkt relation till dessa 

människor och att de då rent generellt sett ses som en mer heterogen grupp. Vi anser 

dock att beskrivningen av begreppet är ofullständigt, både vad gäller mångfald inom 

arbetsgruppen såväl som mångfald bland medborgarna.  Vi anser att det är 

ofullständigt i och med att tidigare forskning beskriver begreppet som alla typer av 

olikheter (Sue & Sue, 2003) men också utifrån Piteå Kommuns handlingsplan där 

mångfald innebär olikheter i form av de sju diskrimineringsgrunderna samt 

utbildnings- och inkomst nivå och social status. I förhållande till detta blir därmed 

respondenternas beskrivningar ofullständiga.  
 

För att besvara studiens andra frågeställning “Hur bedrivs det praktiska 

mångfaldsarbetet inom Piteå Kommuns socialtjänst idag?” ställdes frågor kring 

respondenternas mångfaldsarbete, rekrytering, värderingar samt hur de förankrar 

styrdokument. Vad gäller mångfaldsarbetet rent generellt upplevs det att ett stort 

ansvar läggs på chefer. Av respondenterna anser vissa att de arbetar aktivt medan 

andra inte alls anser sig arbeta med mångfald. De respondenter som anser sig arbeta 

aktivt med mångfald har dock svårigheter att konkret redogöra för vilka insatser de 

genomför. Intressant blir då att reflektera över vad det faktiskt innebär att genomföra 

ett aktivt mångfaldsarbete när de inte tycks kunna beskriva vad de gör. Utifrån detta 

samt den teori som presenterats är vår slutsats att det inte utförs något medvetet aktivt 

mångfaldsarbete.  
 

Vi anser att intervjupersonerna främjar mångfald, dock omedvetet då huvudsyftet med 

insatsen inte är att främja mångfald. Detta gör de genom att de eftersträvar att anställa 

personer som kompletterar den befintliga arbetsgruppen med undantag för personer 

som inte har svenska som modersmål. Vi menar därför att mångfald främjas till viss 

del men att detta sker omedvetet. Vi anser däremot att respondenterna sållar bort delar 

av vad mångfaldsbegreppet faktiskt innebär, när de på grund av rädsla undviker att 

anställa personer som inte har svenska som sitt modersmål. Detta tror vi kan bero på 

den snäva bild de själva har på begreppet vilket i detta fall innebär att de 

diskriminerar personer från andra länder.  
 

Inställningen till mångfaldsarbete är dock positiv både bland respondenter och 

medarbetare, med reservation för enstaka fall. I dessa enstaka fall tror vi det kan bero 
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på att chefer inte ger någon information och att det då saknas en gemensam förståelse 

för mångfald. Detta kan i sin tur bero på att de inte anser sig behöva arbeta med 

mångfald i och med att de inte har fått information om handlingsplanen som de är 

tänkta att arbeta efter eller att de inte anser sig ha tillräckliga kunskaper om mångfald. 

Vi tror därför att en ökad medvetenhet och kunskap om mångfald skulle leda till en 

positivare inställning till mångfald både hos medarbetare och chefer, vilket även är 

något som Pitts (2006) föreslår.   
 

Som svar på studiens tredje frågeställning “Vilka krav upplever socialtjänstens chefer 

och bemanningsassistenter att det finns på dem vid arbetet med mångfaldsfrågor?” 

framkom att majoriteten inte upplever några direkt ställda krav från Piteå Kommun. 

De upplever dock att de har ett ansvar och en skyldighet när det gäller 

mångfaldsarbete. Slutsatsen blir då att respondenterna inte upplever att ansvaret som 

de har är ett krav från Piteå Kommuns sida utan snarare ett krav de ställer på sig 

själva. De tror dock att Piteå Kommun har förväntningar på cheferna och deras 

mångfaldsarbete men att de själva inte har kunskap om vad dessa förväntningar är. 

Utifrån Guillaume et al. (2013) tror vi att det är en av anledningarna till att de idag 

inte bedriver något medvetet aktivt mångfaldsarbete i och med att de saknar förståelse 

för hur, varför och när mångfaldsarbete ska bedrivas. Med tydligare riktlinjer, mål och 

strategier tror vi att det skulle bli lättare för chefer att angripa mångfaldsfrågan. 

 

I den fjärde och sista frågeställningen “Vilka svårigheter finns vid bedrivandet av ett 

praktiskt mångfaldsarbete för personer i ledande positioner?” svarade respondenternas 

att deras största utmaning när det gäller mångfaldsarbete är att de inte vet hur 

mångfaldsarbetet ska bedrivas och att de inte vet vad de själva ska göra. De upplevde 

också att det finns många faktorer som hindrar dem från att ta itu med frågan. Dessa 

faktorer var: tid, osäkerhet samt okunskap. Vi tror därför att nyckeln till ett 

framgångsrikt mångfaldsarbete är att skapa trygghet i vad det faktiskt innebär, vilka 

krav som ställs på nyckelpersoner så som chefer samt att det finns möjlighet att 

avsätta tid för frågor som berör mångfald, exempelvis på arbetsplatsträffar eller 

liknande. Precis som Pitts (2006) föreslår innebär ett framgångsrikt mångfaldsarbete 

att berörda personer har tillräckliga kunskaper och sunda värderingar, vilket kan 

uppnås genom utbildning och kompetensutveckling. Detta är också något som 

respondenterna i denna studie efterfrågar. Pitts (2006) menar också att tydliga 
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strategier och styrdokument är en nyckel till ett framgångsrikt mångfaldsarbete. Vi 

tror därför att personer i ledande positioner behöver få tydligare information om 

kommunens handlingsplan för att kunna förankra den i sin verksamhet och därmed få 

verkstad i mångfaldsarbetet.  
 

Sammanfattningsvis tror vi att de svårigheter som denna studie har identifierat kan 

återfinnas i organisationer som har liknande styrning och organisationsstruktur. Vi 

tror att personer i ledande positioner ofta har hög arbetsbelastning, speciellt i stora 

organisationer som kommunala verksamheter där många chefer har ansvar för en stor 

arbetsgrupp. Detta innebär naturligtvis att de måste prioritera och att många 

arbetsuppgifter upplevs mer akuta än att föra ett aktivt mångfaldsarbete, vilket gör att 

det många gånger hamnar i skymundan. Vi tror också att det ofta saknas en samsyn på 

mångfaldsarbetet och vad detta innebär i stora organisationer. Detta på grund av att 

beslut fattas högt upp i organisationen där fokus ofta ligger på helheten, i detta fall 

hela kommunen, vilket innefattar så mycket mer än enbart kommunen som 

arbetsgivare. Det blir då svårt för personer i ledande positioner ute i de enskilda 

verksamheterna att se hur deras mångfaldsarbete är med och påverkar helheten. Detta 

kan vara en av anledningarna till att de känner otrygghet i hur de ska arbeta med 

mångfald.  

Metoddiskussion 

Forskare har fört diskussioner om kvalitativa studier och dess kvalité. Vissa menar att 

de klassiska begreppen som reliabilitet, validitet och generaliserbarhet inte går att 

applicera på kvalitativa studier eftersom dessa inte har en absolut “sanning”. Andra 

menar att begreppen kan användas under förutsättning att betydelsen modifieras 

(Bryman, 2011). Vi har valt att diskutera kvalitén i vår studie utifrån Brymans (2011) 

definition av begreppen intern respektive extern validitet och reliabilitet i kvalitativa 

studier. Intern reliabilitet sker i analysfasen eftersom det innebär att studiens forskare 

har kommit överens om hur materialet ska tolkas (ibid). Vi anser att vår studie har 

hög intern reliabilitet eftersom vi innan analysen kom överens om hur resultatet skulle 

analyseras och tolkas. Innan meningskoncentreringen hade vi bestämt att analysen 

skulle vara objektiv, det vill säga att vi endast skulle sammanfatta och formulera det 

som verkligen sagts och transkriberats och därmed inte ta hänsyn till implicita 

uttalanden. Vi tycker att vi lyckades med vår objektivitet eftersom vi har gjort 
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intervjuerna på var sitt håll och att därmed en av oss ständigt kunnat vara objektiv 

utan att påverkats av saker som inte är uttalade. Extern reliabilitet uppnås, enligt 

Bryman (2011), när studien kan replikeras. Detta anser vi vara svårt eftersom att 

kvalitativ forskning studerar en social kontext som ständigt är föränderlig. I och med 

detta menar vi att en upprepning av denna studie förmodligen inte skulle ge samma 

resultat. Intern validitet innebär enligt Bryman (2011) att studien har en tydlig 

koppling mellan observationerna och de teoretiska idéerna. Vi anser att vår studie 

uppfyller detta kriterium eftersom vi har en genomgående intern logik där syftet 

avspeglas i såväl teori som utarbetande av intervjumall. Detta har medfört att vi fått 

fram ett resultat som har en tydlig koppling till syfte och frågeställningar och där vår 

teori sedan har kommit till nytta i och med att den hjälpt oss förstå den empiri vi fått 

fram. Extern validitet handlar om generaliserbarhet, det vill säga i vilken utsträckning 

studiens resultat kan generaliseras till en större population. Detta är ofta problematiskt 

i kvalitativa studier eftersom de ofta studerar enstaka fall (ibid). Detta är något som vi 

är medvetna om även i vår studie. Målet var dock inte att kunna generalisera resultatet 

till andra kontexter utan denna studie hade till syfte att studera hur Piteå Kommuns 

socialtjänsts mångfaldsarbete bedrivs. Vi tror dock att vår fallstudie kan bidra med en 

viss förståelse för hur mångfaldsarbete bedrivs inom kommunala organisationer samt 

vilka svårigheter som finns vid bedrivandet av ett praktiskt mångfaldsarbete för 

personer i ledande positioner. 

Slutsatser 

Vår ambition med denna studie var att undersöka Piteå Kommuns socialtjänsts 

mångfaldsarbete, hur de ser på begreppet, vilka krav de upplever samt identifiera 

eventuella svårigheter. Slutsatsen av begreppet mångfald är att det handlar om 

människors olikheter i form av egenskaper och attribut. Denna bild är snäv och 

ofullständig och den behöver därmed breddas, både bland medarbetare och chefer. 

Idag utförs inget medvetet aktivt mångfaldsarbete. Det förekommer dock omedvetna 

insatser exempelvis vid rekryteringar när de eftersträvar att anställa personer som ska 

komplettera den befintliga arbetsgruppen. Dessa insatser har dock inte till huvudsyfte 

att främja mångfald. Deltagarna i denna studie upplever inte att det finns några krav 

utan snarare ett ansvar på dem att bedriva ett aktivt mångfaldsarbete. Svårigheterna är 

dock att veta hur detta arbete ska bedrivas vilket kan vara anledningen till saknaden 
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av ett medvetet aktivt mångfaldsarbete samt att de inte upplever att det inte finns 

några förväntningar och krav på dem.  

Förslag till vidare forskning 

Under studiens gång har vi uppmärksammat flera aspekter som vi anser skulle vara 

intressant att undersöka men som vi, på grund av begränsat omfång, inte har haft 

möjlighet till. Vi vill därför avslutningsvis ge förslag på vidare forskning på området. 

Vi anser att det hade varit intressant med fler perspektiv på ämnet, exempelvis genom 

intervjuer med personer på fler nivåer inom organisationen så som förvaltningschefer 

och medarbetare. Detta tror vi skulle ha kunnat berika vår studie eftersom det hade 

kunnat ge svar på om det finns en gemensam syn på begreppet samt hur personer på 

de olika nivåerna upplever mångfaldsarbetet.  Ytterligare fördelar med en sådan 

studie hade kunnat vara att medarbetarna själva fick möjlighet att beskriva sina 

värderingar och attityder samt att personer på samtliga nivåer hade kunnat ge en 

bredare bild av vad som krävs för att det ska bli verkstad i mångfaldsarbetet.  
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Bilaga 1: E-post till respondenter 
 
Hej! 
 
Vi är två tjejer som läser Personalvetarprogrammet i Umeå och vi skriver just nu vår 
C-uppsats. Uppsatsen handlar om hur ni på Piteå Kommuns socialtjänst arbetar 
utifrån ett mångfaldsperspektiv. Syftet med studien är att undersöka hur det arbetas 
med mångfald idag, hur ni beskriver mångfaldsbegreppet samt ta reda på vilka krav ni 
upplever finns på er när det gäller mångfaldsarbete. Syftet är också att identifiera 
eventuella svårigheter vid bedrivandet av ett praktiskt mångfaldsarbete.   
      
För att detta ska vara möjligt är det viktigt för oss att få era tankar och åsikter. Det rör 
sig om en enskild intervju som kommer ta ca 45 minuter och du kommer självklart att 
vara anonym. Intervjun kommer att spelas in men det är endast vi som kommer ha 
möjlighet att lyssna på inspelningen. När rapporten är färdig kommer samtliga 
intervjuer att raderas. Det är endast en av oss som kommer att närvara vid själva 
intervjutillfället.  
      
Intervjuerna kommer att ske 13-15 april. Maila gärna förslag på vilka tider du har 
möjlighet att delta, senast den 8/4!  
      
Du får gärna höra av dig även om du inte har möjlighet/väljer att inte delta eller vid 
eventuella frågor.  
      
Med vänliga hälsningar,  
Ida Lundman   
Anna Nordberg  
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Bilaga 2: Intervjumall  
	  
Mall för chefer 
 
Informera om:  

• Vilka vi är 
• Studiens syfte 
• Studiens användningsområde 
• Frivilligt deltagande 
• Anonymitet 

 
Mångfaldsbegreppet 

• Hur skulle du definiera begreppet mångfald? 
• Vad innebär mångfald på en arbetsplats? 

 
Praktiskt mångfaldsarbete idag  
Rekrytering 

• Vad gör du för att främja diversifierade arbetsplatser vid rekrytering? 
 
Värderingar 

• Vilka fördelar ser du med en diversifierad arbetsplats? 
• Kan du se några nackdelar? Vilka? 
• Hur skulle du beskriva dina medarbetares attityd till mångfald? 
• Hur arbetar du för att dina medarbetare ska ha en positiv inställning till en 

diversifierad arbetsplats? 
 
Praktiska strategier och styrdokument 

• Hur förankrar du policys och handlingsplan i din verksamhet?  
 
Krav  

• Hur trygg känner du dig i rollen som chef när det kommer till 
mångfaldsarbete? 

• Vilka krav upplever du finns på dig som chef i arbetet med mångfald? 
• Upplever du att det ställs rimliga krav på dig som chef vid arbetet för 

diversifierade arbetsplatser? 
 
Svårigheter 

• Vad ser du som dina största utmaningar i arbetet mot diversifierade 
arbetsplatser? 

 
Övrigt 
Finns det något som du vill tillägga? 
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Intervjumall  
 
Mall för bemanningsassistenter 
 
Informera om:  

• Vilka vi är 
• Studiens syfte 
• Studiens användningsområde 
• Frivilligt deltagande 
• Anonymitet 

 
Mångfaldsbegreppet 

• Hur skulle du definiera begreppet mångfald? 
• Vad innebär mångfald på en arbetsplats? 

 
Praktiskt mångfaldsarbete idag 
Rekrytering 

• Vad gör du/ni för att främja diversifierade arbetsplatser vid rekrytering? 
(exempelvis vid rekrytering av sommarvikarier) 

 
Värderingar 

• Vilka fördelar ser du med en diversifierad arbetsplats? 
• Kan du se några nackdelar? Vilka? 
• Hur skulle du beskriva bemanningsenhetens attityd till mångfald?  

 
Praktiska strategier och styrdokument 

• Hur förankrar du/ni handlingsplanen/policys i er verksamhet? 
 
Krav 

• Vilka krav upplever du finns på er bemanningsassistenter i arbetet med 
mångfald?  

• Upplever du att det är rimliga krav på dig/er vid arbetet för diversifierade 
arbetsplatser? 

• Känner du att du har tillräcklig kunskap om hur du ska kunna arbeta med 
mångfaldsfrågan? Om inte, vad anser du att du saknar? 

 
Svårigheter 

• Vad ser du som dina största utmaningar i arbetet mot diversifierade 
arbetsplatser? 

 
Övrigt 
Finns det något som du vill tillägga? 
 
 


