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Abstract 
 

This study is a bachelor thesis for the Human Recourse program at Umeå University. It is an 
interview study with section leaders at the Swedish Government Offices about their view on 
diversity and an inclusive approach. The objective is to identify their interpretation and 
perception of diversity and an inclusive approach, further, how it influences their work and 
their sections. The objective is reached by interviewing six section leaders and discussing how 
they perceive their work with diversity at The Government Offices, their section, additionally, 
how they pensive the meaning of the words diversity and inclusion. The results have been 
divided in to three parts; Relationship and definition, Work and Future. The most important 
part is the data that came from the six interviews. Interesting points in the discussion is also 
the Swedish laws about government employment and discrimination, the Government Offices 
‘Plan for equal rights and opportunities’ and The Department of Integration model for 
working with diversity. The tendencies are that they have problems in regards to defining 
diversity and inclusive approach but yet there are similarities in the descriptions both with 
each other and the official definition. What the section leaders experience as problems are 
mostly the timeframe, recruitment and how much working with these questions is valued. The 
report ends with a discussion and analysis where the results and arguments are debated. 
 
Key words: Diversity, Inclusive approach, Diversity management, Government, Equal 
opportunities. 
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Inledning  
Enligt diskrimineringslagstiftningen måste alla organisationer med fler än 25 

anställda vart tredje år upprätta en jämställdhetsplan där aktiviteterna kring 

likabehandling beskrivs utifrån diskrimineringsgrupperna kön, könsöverskridande 

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

funktionshinder, sexuell läggning och ålder (Diskrimineringslag 2008:567). 

 

Denna studie grundas i ett intresse för definitionen av begreppet mångfald, frågan om 

vad mångfald och jämställdhet kan innebära för en organisation och vad som 

motiverar ett arbete med frågorna. Policys och planer är ofta en samling dokument 

med välformulerade ord och studien tar ansats i vad de dokumenten konkret och 

praktiskt innebär för en verksamhet.  

 

För att utreda detta utfördes denna uppsats som en fallstudie med inriktning på hur 

den specifika organisationen Regeringskansliet definierar och avgränsar sig i sitt 

arbete för att arbeta inkluderande. Regeringskansliets uppdrag är att vara ett effektivt 

och kompetent instrument för regeringen i dess uppgift att styra riket och förverkliga 

sin politik (Regeringskansliets medarbetarpolicy 2006). Regeringskansliet lyder 

under Regeringen som tillsätts av Riksdagen som även har i uppdrag att besluta om 

lagarna i Sverige. Därför finns det särskild anledning till att Regeringskansliet ska 

uppfylla lagens ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika 

rättigheter och möjligheter.  

 

Bakgrunden till detta intresse är en litteraturstudie som jag genomförde under min 

praktik inom Personalvetarprogrammet höstterminen 2014, vilken handlade om 

Regeringskansliets policydokument om lika rättigheter och möjligheter. 

Litteraturstudiens syfte var att utreda hur myndighetens synsätt på mångfald är 

utformat i jämförelse med lagstiftning, aktuella teorier från kurslitteratur samt vad 

som framgår kring värderingar och tyngdpunkt i dokumenten. Utifrån resultaten i 

litteraturstudien var det möjligt att dra slutsatser vad riktlinjerna sa men en djupare 

insikt i hur det fungerar praktiskt i organisationen saknades, något som denna studie 

syftar till att undersöka. Det är även av intresse för Regeringskansliets arbete med 



2 

mångfald att vidare utreda hur ’Plan för lika rättigheter och möjligheter’ mottas i 

organisationen på enhetsnivå då denna plan kommer uppdateras under år 2015. 

 

Syfte  
Denna undersökning syftar till att kartlägga hur policys kring mångfald och 

inkluderande synsätt tar sig uttryck i praktiken på de olika enheterna inom 

Regeringskansliet. Detta görs genom en fördjupning i enhetschefers upplevelser 

kring arbetet med mångfaldsfrågor. Det övergripande målet är att få en djupare 

förståelse för hur enhetschefer arbetar med mångfaldsfrågor och hur arbetet bedrivs i 

organisationen på enhetsnivå. För att nå detta syfte kommer följande frågor att 

besvaras: 

 

• Hur tolkar och beskriver enhetscheferna sin definition, relation och arbete 

med mångfald och inkluderande synsätt? 

• Hur arbetar enhetscheferna på de olika departementen utifrån planen för lika 

rättigheter och möjligheter i Regeringskansliet?  

• Vad skulle öka möjligheterna för arbetet med frågorna? 

 

Bakgrund 
Studien tar ansats i den litteraturstudie om Regeringskansliets policydokument om 

lika rättigheter och möjligheter som genomfördes under min praktikperiod hösten 

2014. Studien syftade till att utreda hur ’Plan för lika rättigheter och möjligheter i 

Regeringskansliet’ överensstämmer med svensk lagstiftning, aktuella teorier från 

kurslitteratur samt värderingar och tyngdpunkt i de styrande dokumenten. Utifrån 

resultaten från denna studie gick det att dra ett antal slutsatser kring de 

dokumenterade riktlinjerna1 men inte om hur det faktiskt efterlevs och vad som sker 

praktiskt i verksamheten vilket gav upphov till obesvarade frågor. 

                                                
1 Definition: Regeringskansliet definierar mångfald som ett begrepp vilket inte är begränsat till endast 

etnisk och kulturell bakgrund utan även personlighet, utbildning, ålder, kön, sexuell läggning, 

funktionsnedsättning, religion, intresse och annat i ’Plan för lika rättigheter och möjligheter’. De 

tillfällen som det inkluderande synsättet med de tidigare nämnda kategorierna ska tas i beaktning är i 

planering, beslut och processer som rör arbetet.  
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Regeringskansliets verksamhet 
För att förstå organisationen som enhetscheferna arbetar i och förhåller sig till 

kommer en beskrivning av Regeringskansliets verksamhet ges som en inledning. En 

del av att förstå verksamheten innefattar även en orientering om hur fördelningen av 

anställda ser ut. Regeringen styr Sverige genom att ta initiativ till nya lagar och 

lagändringar samt att verkställa riksdagens beslut. Regeringskansliet har de statliga 

myndigheterna till sin hjälp för att kunna utföra sitt uppdrag. De flesta av de 4600 

anställda är tjänstemän som genom sina respektive departement assisterar 

Regeringen för att ta fram underlag och förslag till olika regeringsbeslut och därtill 

även att styra de statliga myndigheterna (Regeringskansliets årsbok 2014, 2015). De 

departement som ska finnas i Regeringskansliet och vilka frågor varje departement 

ansvarar för beslutas av Regeringen. Regeringskansliet bestod under 2015 av tio 

departement, samt en Statsrådsberedning och en Förvaltningsavdelning. 

Statsministern är både regeringschef och chef över myndigheten Regeringskansliet.  

 

Departementen har ansvar för sakfrågor inom sitt område, Förvaltningsavdelningen 

för övergripande resursfrågor och Statsrådsberedningen samordnar arbetet. På alla 

departement finns ett eller flera statsråd som är ministrar, varav en är depar-

tementschef. Alla ministrar har en stab av politiskt tillsatta tjänstemän, som består av 

politiskt sakkunniga, statssekreterare och pressekreterare. Förvaltningsavdelningen 

leds av Regeringskansliets förvaltningschef. Utlandsmyndigheterna, vilka består av 

ambassader, generalkonsulat och delegationer vid internationella organisationer som 

FN, EU eller OECD, är egna myndigheter men arbetar direkt underställt 

Regeringskansliet (Regeringskansliets årsbok 2014, 2015). 

                                                                                                                                     
Vision: Grundprincipen för arbetet med mångfald definieras i ’Plan för lika rättigheter och 

möjligheter’ som för att kunna uppnå goda resultat krävs en god arbetsmiljö, jämställdhet och 

blandning av bakgrund och kompetens. 

Förhållningsätt: I det inledande kapitlet Utgångspunkter i ’Plan för lika rättigheter och möjligheter i 

Regeringskansliet’ klargörs ansvarsfördelning i form av Arbetsgivar- och kompetensenhetens ansvar, 

departement/ berörd enhetschefs ansvar och övrigas ansvar. 



4 

 
Figur 1: Regeringen samt de tillhörande departementen och avdelningarna 

 

Baserat på Mintzbergs (1983)  organisationsstrukturer går Regeringskansliet att 

jämföras med en ’Divisionaliserad organisation’. Departementen är uppbyggda som 

egna organisationer där de behandlar sina specifika frågor på avdelningarna (Om 

Regeringskansliet, regeringen.se 2015). Trots att frågorna är skilda arbetar alla 

departement tillsammas mot målet att vara ett kompetent verktyg för Regeringens 

beslut och arbete. Regeringen fungerar följaktligen som ett centraliserat styr- och 

kontrollsystem (Om Regeringskansliet, regeringen.se 2015). Huvudanledningen till 

de olika departementens existens är diversifiering, att varje departement behandlar 

frågor inom sina respektive områden (Mintzberg 1983). 

 

 

 
Figur 2: Mintzbergs divisionaliserade organisation. Varje departement är en egen organisation 

samtidigt som de är en del av helheten i den större organisationen som är Regeringskansliet 

(Mintzberg 1983). 
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Fördelning av anställda 
Regeringskansliet har fyra personalgrupper där alla 4515 tjänstgörande är placerade i 

en kategori. Begreppet tjänstgörande avser medeltalet av anställda och innefattar 

kommitéanställda och utlandsstationerade som varit i tjänst hela eller del av månad 

respektive år men inte de som är tjänstlediga eller sjukskrivna. I personalgruppen 

”Chefer” återfinns de opolitiska chefstjänstemännen och tjänstemännen med 

personalansvar i organisationen. I personalgruppen ”Handläggare” avses tjänstemän 

som inte har personalansvar. Här ingår titlar och tjänstebenämningar som kansliråd, 

departementssekreterare och ämnesråd. I gruppen ”Specialister” räknas de som 

omfattas av Regeringskansliets specialistavtal som tidsbegränsade kommitté-

anställda, rättskunniga och ämnessakkunniga. Slutligen, med ”Baspersonal” menas 

de som bland annat arbetar som kanslisekreterare, assistenter och servicepersonal 

(Regeringskansliets årsbok 2014, 2015).  

 

 
Tabell 1: Antal tjänstgörande på Regeringskansliet och fördelning utifrån de olika personalgrupperna 

chefer, handläggare, specialister, politiskt anställda, baspersonal och hela Regeringskansliet. Visar 

hur fördelningen av grupperna har förändrats varje år mellan 2010 och 2014 i två kategorier. 

(Regeringskansliets årsbok 2014, 2015). 

 

Fördelningen av män och kvinnor utifrån personalgrupp visar att det är fler kvinnor 

än män som är tjänstgörande på Regeringskansliet, 60 procent respektive 40 procent 

(Regeringskansliets årsbok 2014, 2015). Utifrån Statistiska centralbyrån (Statistiska 

centralbyrån SCB, 2012) klassificering gällande jämn könsfördelning, vilken sätter 

gränsen vid en fördelning på 40/60, klassas Regeringskansliets könsfördelning som 

jämn (SCB, 2012). Om vi däremot enbart tittar på gruppen ”Chefer” framträder en 

annan bild där män i större utsträckning än kvinnor är chefer. 48 % kvinnliga chefer 

vilket kan jämföras med 52 % manliga chefer (Regeringskansliets årsbok 2014, 
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2015), Dock, i enlighet med SCBs kategoriserings ska även detta ses som en jämn 

könsfördelning (SCB, 2012).   

 

 
Tabell 2: Andel kvinnor/män per personalgrupp i kategorierna ”Chef” och ”RK totalt”. Visar hur 

fördelningen mellan könen förändrats varje år mellan 2010 och 2014 i två kategorier 

(Regeringskansliets årsbok 2014, 2015). 

 

 När det kommer till anställda med utländsk bakgrund så använder sig 

Regeringskansliet av den rekommenderade indelning som SCB utformat. 

Definitionen för utländsk bakgrund är en person som är utrikesfödd eller att personen 

är född i Sverige men att båda föräldrarna är utrikesfödda (Statistiska Centralbyrån 

2002, s.10). Uppgifterna som redovisas nedan avser anställda i Regeringskansliet den 

sista december 2013 och redovisas i kategorier uppdelat efter geografisk region. Vi 

kan här se att andelen anställda med utländsk bakgrund är 11 %. När det kommer till 

etnisk fördelning ser fördelningen av de 10 % med utländsk bakgrund som följer; 

övriga Norden 3 %, Övriga EU + Schweiz och Lichtenstein 3 % samt övriga världen 

på 5 %. Det betyder att den största kategorin är ”övriga världen” vilket tills viss del 

har naturliga orsaker då det även är den största geografiska regionen.   
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Tabell 3: Andel anställda med utländsk bakgrund per personalgrupp i kategorier uppdelat efter 

geografisk region. Visar hur fördelningen mellan bakgrunder ser ut bland de anställda i 

Regeringskansliet från december 2013(Statistiska Centralbyrån Uppdrag 225 617/873 968-2 ). 

 

Gällande åldersfördelningen så är medelåldern 46 år vilket har orsaker som är 

relaterade till utbildnings- och kompetenskrav (Regeringskansliets årsbok 2014, 

2015). Statistik kring sexuell läggning, funktionsnedsättningar och religioner finns 

inte på grund av etiska aspekter och svårigheter att mäta. 

 

Ramar för mångfald 
Den teoretiska utgångspunkten gällande ramarna för mångfaldsarbetet tar vid i de 

olika definitionerna av mångfald och därigenom de olika synsätten man kan möta 

begreppet på. Sedan följer en genomgång av de lagtexter som är aktuella inom 

ämnet. Avslutningsvis så innefattar även bakgrunden en genomgång av de policys 

och riktlinjer som är aktuella för området likabehandling och inkluderande synsätt. 

 

Definitioner av mångfald och inkluderande synsätt 
Innan rapporten går vidare till att beskriva de lagar och dokument som reglerar 

Regeringskansliets arbete gällande mångfaldsarbete är det centralt och viktigt att 

först diskutera mångfald och inkluderande synsätt som begrepp.  

 

Arbetsgivarverket (2008) beskriver i sin skrift ”Inkluderande synsätt, en strategi för 

mångfald i staten” inkluderande synsätt som ett gemensamt förhållningsätt för att 

uppnå mångfald. Mer specifikt handlar det om ett klimat där allas kunskaper och 

talanger kan användas utifrån deras förutsättningar på ett effektivt sätt.  
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När det kommer till mångfald finns det ett flertal definitioner av mångfald. Ett sätt att 

uppfatta mångfald och hur det kan definieras kan vi hitta i diskrimineringslagen och 

det som man där lyfter in som diskrimineringsgrunder. Även om detta inte till fullo 

kan likställas med begreppet mångfald visar det dock på vad svensk lagstiftning 

lyfter fram som kategorier där vi som individer inte är homogena. Det kategorier som 

återfinns i diskrimineringslagen är kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, 

etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell 

läggning och ålder (Diskrimineringslag 2008:567). Ett annat sätt att tolka begreppet 

är enligt Nationalencyklopedins definition av ’Mångfaldiga’, det vill säga som ett 

adjektiv, vilket betyder antingen något som förekommer i stort antal eller något som 

består av ett stort antal olika typer (ne.se, 2015). Utifrån den beskrivningen är det 

intressant att se på primära och sekundära dimensioner av mångfald. Den primära 

aspekten handlar om saker som är lätta att se men i större utsträckning problematiska 

att förändra som ålder, funktionsnedsättning och hudfärg. Den sekundära 

dimensionen handlar om de mindre synliga och i vissa fall föränderliga delarna av 

mångfald som kan vara exempelvis attityd, kunskap och livsåskådning (Widell & 

Mlekov 2012, s.12-f). 

 

Det bredare perspektivet som utgörs av både de primära och sekundära aspekterna 

går även att återfinna i boken Mångfaldsboken (2008), där Roth illustrerar de båda 

dimensionerna av mångfald med hjälp av med modellen ”Isberget”. Figuren kan 

användas som en beskrivande modell för mångfald som brett perspektiv där både de 

synliga och de osynliga aspekterna tillsammans bildar mångfalden.  



9 

 
Figur 3: Primära och sekundära dimensionen av mångfald förklarad genom modellen ”Isberget”. De 

primära aspekterna av mångfald är de som syns ovanför vattenytan och de sekundära är de som 

ligger under vattennivån och är svårare att se. (Roth 2008, s.14) 

 

Lagtexter 
De lagar som respondenterna i undersökningen måste förhålla sig till i det gällande 

området är Diskrimineringslagstiftningen och Lagen om offentlig anställning. 

Diskrimineringslagstiftningen behandlar diskrimineringsgrunderna och vad diskrimi-

nering innebär. Lagen om offentlig anställning berör de speciella omständigheterna 

som måste tas hänsyn till vid statliga anställningar där speciellt paragrafen om 

Svenskt medborgarskap relaterar till mångfaldsområdet. Nedan kommer dessa två 

lagar att beskrivas mer ingående. 

 

Diskrimineringslagstiftningen 
Lagens ändamål förklaras och definieras genom den första paragrafen i 

diskrimineringslagen. 

 

Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra 

sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, 

könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller 

annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder 

(1 kap 1§ Diskrimineringslag 2008:567).  
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Hur diskriminering enligt de grunderna kan ta sig uttryck förklaras vidare genom 4§ 

där de olika formerna av diskriminering beskrivs som; direkt diskriminering, indirekt 

diskriminering, trakasserier, bristande tillgänglighet, sexuella trakasserier samt 

instruktioner att diskriminera (1 kap 4§ Diskrimineringslag 2008:567). Gällande 

aktiva åtgärder i 3 kap säger 1-2 §§ att arbetsgivare tillsammans med arbetstagare är 

ansvariga för att samverka. I 1§ för att lika rättigheter och möjligheter ska finnas 

oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, och gällande att 

motverka diskriminering enligt de grunderna. I 2§ ska samverkan ske genom att båda 

parter särskilt ska verka för att utjämna skillnader i lön och villkor för anställda av 

olika kön som utför likvärdigt arbete. 

 

När det kommer till de aktiva åtgärder i 3 kap där arbetsgivaren anges ansvarig 

vidrör det främst 3§ och 13§ som relaterar till denna studie. Enligt 3§ ska 

arbetsgivaren inom ramen för sitt arbete bedriva ett målinriktat arbete för att aktivt 

främja rättigheter och möjligheter för alla enligt diskrimineringsgrunderna. I 13§ 

förklaras arbetsgivarens skyldighet att vart tredje år upprätta en plan för sitt 

jämställdhetsarbete med översikt på de åtgärder enligt 4-9§§ som behövs på 

arbetsplatsen och en redogörelse över de åtgärder som arbetsgivaren planerat att 

påbörja eller genomföra under perioden. Planen ska även innehålla en redovisning av 

den handlingsplan för jämställda löner som arbetsgivaren ska göra enligt 11§. En 

redovisning av hur de planerade åtgärderna enligt första stycket har genomförts ska 

sedan tas in i efterföljande plan.  

 

Lagen om offentlig anställning 
Lagen om offentlig anställning beskrivs i 1§ som en lag med särskilda föreskrifter 

om arbetstagare för riksdagen och dess myndigheter samt för myndigheterna under 

regeringen. När det kommer till frågor om anställning och rekrytering är det 4§ som 

reglerar valet av kandidat. ”Vid anställning skall avseende fästas bara vid sakliga 

grunder, såsom förtjänst och skicklighet. Skickligheten skall sättas främst, om det 

inte finns särskilda skäl för något annat” (Lag om offentlig anställning 1994:260). I 

6§ finns det förklarat att Regeringen i särskilda fall får föreskriva eller besluta att 

bara svenska medborgare får ha vissa typer av anställning i Regeringskansliet, 
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utrikesförvaltningen samt en statlig anställning som rör handläggning av frågor 

gällande förhållandet till andra stater eller kännedom av betydelse för landets 

säkerhet och ekonomiska intressen. Ett krav på svenskt medborgarskap kan i vissa 

fall ha relevans för hur det går att förhålla sig till diskrimineringsgrunden etnicitet. 
 

Styrande dokument kring lika rättigheter och möjligheter 
Förutom de lagar som beskrivits ovan finns det även några styrdokument som 

behandlar frågor som kan relateras till mångfald och ett inkluderande arbete. Denna 

del av uppsatsen är centrerad kring de olika dokumenten på Regeringskansliet som 

redogör för hur arbetsplatsen ser på kompetensförsörjning, mångfald samt 

trakasserier och kränkande särbehandling. Det är av vikt att behandla dessa officiella 

skrivelser eftersom att det är de riktlinjer som anvisar hur medarbetare och chefer 

förväntas tänka och arbeta med frågorna. Förutom att öka förståelsen för 

organisationen och vad alla anställda måste ta hänsyn till så är dokumenten även en 

analyspunkt för att behandla respondenternas svar. 

 

Regeringskansliets medarbetarpolicy 
Regeringskansliets medarbetarpolicy inleds med en förklaring av myndighetens mål 

vilket uttrycks som att den skall vara ett effektivt och kompetent instrument för Re-

geringen. För att kunna tillgodose verksamhetens krav förklaras det att det är av vikt 

att vara en attraktiv arbetsgivare som kan rekrytera, behålla och utveckla den 

kompetens som behövs. Inledningsvis framgår det även att ”Regeringskansliet som 

arbetsplats skall vara fri från diskriminering och ge lika möjligheter för alla medar-

betare utifrån individuella förutsättningar” (Regeringskansliets medarbetarpolicy 

2006). I den del av policyn som behandlar chefers ansvar i medarbetarpolicyn finns 

det beskrivet att chefer besitter ett ansvar att ge sina medarbetare lika rättigheter och 

möjligheter samt att informera om medarbetarnas skyldigheter (Regeringskansliets 

medarbetarpolicy 2006). 

 

Vägledning för en arbetsplats fri från trakasserier och kränkande 

särbehandling 
’Policy för arbetsmiljö och hälsa i Regeringskansliet’ (2012) är ett dokument som 

behandlar arbetsmiljöfrågor på arbetsplatsen och här framkommer det tydligt att 
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målet med policyn är att säkerställa en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö och i 

förlängningen medverka till att de anställda trivs och utför ett bra arbete. Här 

uttrycks även att diskriminering och kränkande särbehandling inte får förekomma på 

arbetsplatsen. Vidare har ’Regeringskansliets vägledning för en arbetsplats fri från 

trakasserier och kränkande särbehandling’ utvecklats som komplement till både ’Plan 

för lika rättigheter och möjligheter i Regeringskansliet’ men även det systematiska 

psykosociala arbetsmiljöarbetet (Policy för arbetsmiljö och hälsa i Regeringskansliet 

2012).  

 

I ’Regeringskansliets vägledning för en arbetsplats fri från trakasserier och 

kränkande särbehandling’ (2012) finns det under rubriken ”chefens utrednings- och 

åtgärdsansvar” information kring vilken roll cheferna på myndigheten har kring 

trakasserier och kränkande särbehandling. Här sägs bland annat att cheferna har ett 

ansvar att utreda omständigheterna ifall de får kännedom om en medarbetare som 

utsatts för kränkande särbehandling, trakasserier, fått order om att trakassera eller 

repressalier för att ha påtalat missförhållanden. Vägledningen innefattar även 

information kring att chefer ska vidta de åtgärder som kan krävas för att förhindra 

fortsatta trakasserier eller kränkande särbehandling. Chefen ska även bemöta varje 

medarbetare med respekt och ge information om stöd och hjälp som finns 

(Regeringskansliets vägledning för en arbetsplats fri från trakasserier och kränkande 

särbehandling, 2012). 

 

Plan för lika rättigheter och möjligheter i Regeringskansliet 
Regeringskansliets Plan för lika rättigheter och möjligheter inleds med ett kapitel 

som heter ”Utgångspunkter” där information om planen, ansvarsfördelning och vad 

målet är berörs. Planen tar ansats i definitionen av mångfald som förklaras som ett 

begrepp vilket inte är begränsat till endast etnisk och kulturell bakgrund utan även 

personlighet, utbildning, ålder, kön, sexuell läggning, funktionsnedsättning, religion, 

intresse och annat. Efter förklaringen av målgrupperna och vad begreppet innebär för 

organisationen belyser planen även vid vilka tillfällen det inkluderande synsättet ska 

tas i beaktning. ”Regeringskansliet ska i planering, beslut och processer som rör 

arbetet beakta att arbetsförhållandena ska lämpa sig för alla medarbetare” (Plan för 

lika rättigheter och möjligheter i Regeringskansliet 2013).  I ansvarsfördelningen 
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delas arbetet upp i tre grupper, Regeringskansliets Arbetsgivar- och kompetensenhet, 

departement och enhetschef samt gruppen övriga. Regeringskansliets Arbetsgivar- 

och kompetensenhet ansvarar för kartläggning, analys och uppföljning av planen, 

respektive departement och berörd enhetschef ska genomföra aktiva åtgärder enligt 

planen och övriga ansvarar för att dokumentera åtgärder och eventuella avvikelser 

från planen (Plan för lika rättigheter och möjligheter i Regeringskansliet 2013). 

 

I den inledande delen finns även en hänvisning till 3 kap 3§ och 13§ i 

diskrimineringslagen som förklarar arbetsgivarens skyldigheter som legat till grund 

för utformandet av planen. Gällande utgångspunkter har det även tagits hänsyn till 

förordningen (2001:526) om de statliga myndigheternas ansvar för genomförandet av 

handikappolitiken. Denna förordning säger myndigheterna särskilt ska verka för att 

lokaler, verksamhet och information är anpassade för personer med funktionshinder 

(Förordningen om de statliga myndigheternas ansvar för genomförandet av 

handikappolitiken 2001:526). Efter att utgångspunkten presenterats delas planen upp 

i ett antal centrala teman där mål, lagrum och aktiva åtgärder för varje punkt 

behandlas. De sju teman som Regeringskansliet valt att framhäva i planen för 2013-

2015 är; Arbetsförhållanden och arbetsmiljö, Förvärvsarbete och föräldraskap, 

Trakasserier och kränkande särbehandling, Kompetensförsörjning, Lönefrågor, 

Tillgänglig kommunikation och information samt Tillgängligt byggd miljö/ 

tillgängliga lokaler (Plan för lika rättigheter och möjligheter i Regeringskansliet 

2013). 

 

Teori  
De teoretiska utgångspunkterna är till stor del hämtade från litteratur som diskuterar 

hur man strategiskt arbetar med mångfald. Fägerlind (2012) benmäner i sin bok 

’Mångfald i Praktiken’ chefer och ledare som avgörande för frågornas genomslag i 

organisationer. Den högsta ledningens roll i en mångfaldssatsning handlar till stor del 

om att på ett tydligt och aktivt sätt ta ställning till frågan. Det är en förutsättning för 

att en förändring ska bli av och medför att satsningen får legitimitet och prioriteras 

(Fägerlind 2012, 53-ff). Det viktiga är att ge signaler om att arbetet är prioriterat, att 

det är en del av organisationens värderingar och mål och att vad de förväntar sig att 

uppnå (Fägerlind 2012, 53-ff). 
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Johansson och Tedfeldt behandlar i sin avhandling området kring hur mångfald 

påverkar verksamheten i rapporten ’Mångfald i arbetsgrupper, tillgång eller hinder?’ 

(2005). De kommer fram till att mångfald medför fördelar kring rekrytering, 

effektivitet och ledarskap och att svårigheterna syns på kort sikt gällande extra arbete 

och resurser vilket främst är ett problem i implementeringsfasen (Johansson & 

Tedfeldt, 2005). I rapporten framkommer det i likhet med Integrationsverkets (2001) 

rapport att arbetet måste grundas i gemensamma värderingar och bedrivas långsiktigt 

och strategiskt (Johansson & Tedfeldt, 2005). Roth (2008) skriver om att mångfald 

för med sig positiva fördelar ifall det finns utrymme att ta tillvara på dem och om 

organisationen har ett klimat som främjar mångfald. Ett gott ledarskap är en aspekt 

som behövs för att lyckas men även att den som är chef värdesätter heterogena 

arbetsgrupper och uppmuntrar till ett inkluderande synsätt med öppenhet för 

olikheter (Roth 2008, s.112-ff). Resultaten som uppstår i och med ett lyckat 

mångfaldsarbete kan delas upp i affektiva resultat och prestationsresultat som båda 

påverkar organisationens framgångar positivt (Roth 2008, s.112-ff). De affektiva 

resultaten som uppkommer handlar om att medarbetare som ser sig själva som 

uppskattade har större engagemang, mer trivsel och har högre benägenhet att 

identifiera sig med sin organisation. Prestationsresultaten är mätbara och handlar om 

ökad prestation, möjligheter till avancemang och högre kompensation (Roth 2008, 

s.112-ff). 

 

Integrationsverket presenterar i boken mångfald som verksamhetsstrategi (2001) sina 

nio steg för att hur man kan gå tillväga när man genomför ett mångfaldsarbete. 

Boken är baserad på en publikation från Sverige 2000 och deras mångfaldsmodell 

som är utformad efter olika företag och organisationers erfarenheter av strategiskt 

arbete med mångfald. I Integrationsverkets mångfaldsmodell med nio steg är det 

första steget att engagera den högsta ledningen och att det ska finnas nödvändiga 

resurser för arbetet genom att mångfaldsfrågan ska ges samma prioritet som andra 

grundläggande värderingar (Integrationsverket, 2001). Steg två betonar vikten av att 

koppla mångfaldsarbetet till verksamhetsstrategin vilket innebär att de affärsmässiga 

skälen för arbetet måste förklaras samtidigt som organisationen definierar vad 

begreppet är för dem. Det tredje steget är att identifiera styrkor och svagheter genom 

att göra en nulägesanalys. Steg fyra handlar om att förankra mångfaldsarbetet vilket 
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innebär att kommunicera vikten av frågorna för alla nivåer av anställda och steg fem 

är att skapa en gemensam vision som inspirerar arbetet. Steg sex är att fastställa 

långsiktiga och kortsiktiga mål som är tydliga men som också kan mätas och följas 

upp. Efter det kommer steg sju som är det faktiska upprättandet av en mångfaldsplan 

och sedan steg 8-9 som rör uppföljning, utvärdering och att kommunicera resultaten 

till resten av verksamheten (Integrationsverket 2001). 

 

En del av teorin är arbetsrapporten ”Vad vet vi? – En forskningsöversikt om 

mångfald i företag och organisationer” (2011) som tagits fram av Stockholms läns 

landsting, SLL i samverkan med Länsstyrelsen. Det är en översikt kring både svensk 

och internationell forskning som belyser olika perspektiv i frågan gällande at förnya 

och bredda integrationsarbetet. Det handlar om de bakomliggande mekanismerna och 

processerna som gör vissa arbetsplatser mer mångfaldsorienterade.  Forskningen 

visar att den främsta motivationen till mångfaldsarbete är samhälls- och 

företagsekonomisk vinning samt att tillfredsställa sina rekryteringsbehov. Rapporten 

sammanfattar även vad forskningen säger kring vad en organisation behöver göra för 

att ta tillvara på vad de möjligheter som en arbetsplats med mångfald för med sig. På 

organisationsnivå visar forskningen att arbete med mångfaldsfrågor inte skiljer sig 

från annat strategiskt förändringsarbete i praktiken. Det centrala för att kunna ta del 

av fördelarna handlar om att inte stanna vid insatser vid personal eller HR funktioner 

utan att den största effekten uppnås när det blir en del av ett större sammanhang. 

Forskningen pekar på att effektivitet och prestationsförmåga höjs för hela 

organisationen när mångfaldsarbetet blir tillräckligt seriöst och djupgående. 

Metod  
Rapporten är en intervjustudie baserad på kvalitativa intervjuer. Det första steget i en 

kvalitativ studie är att utgå från relevanta forskningsfrågor och utformningen av 

dessa var den första utgångspunkten för denna studie (Bryman 2011 s. 150-ff). 

Eftersom att det är av vikt att frågeställningarna ska styra datainsamlingen så var i 

detta fall samtal med enhetschefer ett sätt att kunna ta del av information kring hur 

mångfaldsarbetet ser ut i praktiken (Bryman (2011 s. 150-ff). Valet av kvalitativ 

metod motiveras av studiens forskningsstrategi, vilken är inriktad på ord snarare än 

kvantifiering i datainsamlingen (Bryman 2011, s. 341). Vid bruket av kvalitativa 

intervjuer är önskan att genom samtal kunna utveckla mening ur respondenternas 
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erfarenheter (Kvale och Brinkmann 2014, s17-18). Kunskapen som uppstår vid en 

intervju är därför en slags interaktion mellan respondenten och forskaren där målet är 

att förstå världen utifrån respondentens erfarenheter (Kvale & Brinkmann 2014, s17-

18). Den inställningen är samstämmig med studiens syfte som är att kartlägga och få 

en djupare förståelse för chefers relation, insikt och arbete med mångfald och 

inkluderande synsätt. 

 

Urval  
En fallstudie är en studie som är förknippad med en viss plats eller en viss grupp. Det 

kan vara en organisation, en händelse eller en situation. För denna studie var fallet 

enhetschefer på Regeringskansliet och dess arbete med mångfald och inkluderande 

synsätt. Valet att göra en fallstudie är lämplig för studiens syfte då avsikten med 

studien är att utreda hur urvalsgruppens åsikter och känslor kring ämnet ser ut 

(Bryman 2011, s.74-79).  

 

Valet att intervjua enhetschefer är flerfaldigat. Dels så befinner de sig nära det 

dagliga arbetet och kan därmed i stor utsträckning påverkar vad som anses viktigt på 

sin enhet (Fägerlind 2012 s.56-ff). En annan orsak till valet är inspirerat av 

Fägerlinds (2012) slutsats om vikten av chefernas attityder till mångfald, där chefens 

förväntningar på att mångfalden ska leda till utveckling är av största vikt för att fullt 

ut kunna ta till vara på och dra nytta av mångfaldens potential på arbetsplatsen. 

Ytterligare en orsak till val av respondenter är att det i ’Planen för lika rättigheter och 

möjligheter’ under ”ansvarsfördelning” läggs mycket av ansvaret för 

implementeringen av planen på enhetscheferna (Bilaga 1: Plan för lika Rättigheter 

och möjligheter i Regeringskansliet).  

 

Urvalsmetoden har varit ett målstyrt urval som innebär att forskaren väljer studiens 

respondenter med direkt hänvisning till forskningsfrågorna som har avfattats 

(Bryman 2011, s.434-ff). Avsikten har varit att enhetschefer från olika departement 

med varierande bakgrunder och förförståelse för området ska väljas ut som deltagare 

vilket även har eftersträvats för att slutsatserna ska kunna spegla hela myndigheten. 

Vidare brukades en teoretisk samplingsmetod som innebär att respondenter väljs ut 

till den tidpunkt kategorierna får en teoretisk mättnad (Bryman 2011, s.434-ff). 
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Urvalsgruppen består av fyra kvinnor och två män, som har arbetat mellan två och tio 

år som chef, från fem olika departement och med ett ålderspann som är mellan 34 till 

54 år.  

 

I ett första läge intervjuades sju stycken enhetschefer från fem olika delar av 

Regeringskansliet som antingen var ett departement, förvaltningsavdelningen eller 

Stadsrådsberedningen. En av de intervjuerna var en pilotintervju som inte är 

inkluderad i resultat och analys. Pilotintervjuns syfte var att säkerställa frågornas 

kvalité, relevans och funktion (Bryman 2011, s.258). Pilotintervjuns syfte var med 

andra ord att testa frågorna och upplägget innan intervjuguiden var färdig bearbetad. 

Materialet från intervjuerna transkriberades och tematiserades sedan utifrån 

frågeställningarna. Efter att sju intervjuer genomförts bedömdes att datamaterialet 

var tillräckligt för att ta ställning till det som blivit insamlat var tillräckligt för att 

täcka in frågeställningarna och ge studien en teoretisk mättnad (Bryman 2011, s.434-

437). 

 

Datainsamling 
Som en förberedelse inför intervjuerna påbörjades en inläsning av organisationen, de 

för studien aktuella policydokumenten samt lagar och regler inom området. Detta för 

att relevanta frågor i relation till Regeringskansliets verksamhet skulle bli tydliga. 

Därefter följde en period av kunskapsinsamling från litteratur och forskningsartiklar 

som vidrör ämnen som relaterar till ledarskap, mångfald och inkluderande synsätt. 

Efter konstaterandet att kvalitativa intervjuer var den bäst lämpade metoden för att 

undersöka det aktuella forskningsproblemet var nästa steg att specificera hur 

intervjuerna skulle utformas. Grunden för utformningen av intervjufrågorna 

baserades på den teoretiska kunskapen från litteraturinläsning, kunskapen om 

organisationen från policys och riktlinjer samt studiens syfte. Intervjufrågornas 

funktion är att bryta ner syftet i mätbara och mindre beståndsdelar som innebär att de 

blir möjliga att undersöka (Bryman 2011, s.241-ff). 

 

Semistrukturerade intervjuer är lämpliga då forskaren vill undersöka specifika teman 

och har för avsikt att kunna ställa följdfrågor och diskutera (Kvale och Brinkmann 

2014, s.141-ff). Eftersom att syftet med denna studie är att kartlägga och få djupare 
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förståelse kring enhetschefernas relation och arbete med mångfald och inkluderande 

synsätt lämpar sig en intervjumetod som ger utrymme för att kan påverka riktningen 

på samtalet väl. Intervjuguiden (Bilaga 3: Intervjuguide) innehöll ett antal frågor 

utifrån olika teman; Bakgrund, Regeringskansliet, Chefen och Enheten (Bilaga 3: 

Intervjuguide). Intervjuerna beräknades efter pilotintervjun till ungefär 45 minuter 

och ingen av samtalen avvek i någon större utsträckning från tidsplanen. 

                                   

Bearbetning och analys 
Efter insamlingsprocessen bearbetades materialet genom meningskoncentrering och 

tematisering av återkommande tendenser, vilket utmynnade i de rubriker som går att 

återfinna i arbetet (Bryman 2011, s. 523-ff). Analys, det vill säga att man separerar 

något i delar- innebär att materielet kommer att bestå av en samling uttalanden som 

sammantaget sammanfattar respondentens upplevelse (Kvale & Brinkmann, 2014 

s.223-ff). En utskrift av en intervju är inledningen till den analytiska processen 

(Kvale & Brinkmann 2014, s.220). Avsikten med transkriberingen är att strukturera 

intervjumaterialet i en form som lämpar sig för analys och genom det påbörja den 

analytiska processen (Kvale & Brinkmann 2014, s.220). Efter att transkriberingen 

var utförd tillämpades meningskoncentrering för att göra intervjumaterialet mer 

lätthanterligt. Meningskoncentrering innebär fördelar jämfört med kodning när det 

tillför ytterligare hermeneutiska skikt som gör det möjligt att bättre förstå 

grundmeningen i texten (Kvale & Brinkmann 2014, s.245). 

 

Vid transkribering och utskrifter ställs forskare ofta inför samma val kring om 

samtalet ska anges ordagrant, inklusive fyllnadsord och emotionella uttryck, eller om 

det ska anges enligt ett mer formellt skriftspråk (Kvale & Brinkmann 2014, s.221). 

Eftersom att denna studie är en meningsanalys och inte språklig analys behövs inte 

ett specialiserat utskriftsformat (Kvale & Brinkmann 2014, s.221-223). Det innebär 

att transkriberingarna från intervjuerna inte innehåller fyllnadsord, upprepningar eller 

emotionella uttryck som suckar eller skratt. Vid transkriberingen skildes 

respondenternas bakgrundsinformation från resterande material för att upprätthålla 

anonymiteten. Sedan kodades och meningskoncentrerades materialet enligt 

nedanstående exempel. 
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Ja, men även de skulle behöva... nu tycker jag att jag har väldigt bra stöd 

här på departementet det vill jag bara säga men även de 

[Personalfunktionen] skulle behöva få utbildning i större utsträckning 

gällande de här frågorna och ta diskussionen med cheferna […] Mer att 

hjälpa oss att tänka i de banorna. Kompetens och kompetensbehov det 

måste vi svara för (Enhetschef 2, 2015). 

 

Detta är ett exempel på hur kodningen såg ut med ett citat från Enhetschef 2. 

Meningskoncenteringen var i det fallet en sammanfattning i form av ”Mer utbildning 

inom frågorna till personalfunktionen. Mer ansvar för personalfunktionen att driva och 

uppmärksamma frågorna vid rekryteringar”. 

 

Förutsättningen för metoden är att inget av innehållet ska gå förlorat och att långa 

meningar ska sammanfattas med essensen av det som blivit sagt (Kvale och Brinkmann 

2014, s.245-ff). Eftersom att studiens syfte är att kartlägga och förstå enhetschefernas 

relation till mångfald och inkluderande synsätt tematiserades koncentraten efter 

frågeställningarnas område vilket sedan ledde till de rubriker som går att återfinna i 

resultatet, analysen och diskussionen. I analysen av data framkom tre huvudteman som 

även överensstämmer med syfte och frågorna som ställdes i intervjuguiden. Var och ett 

av dessa teman innehöll i sin tur ett antal underteman. De tre huvudteman som 

framträdde var: Definition och relation, Arbete samt Framtid. I presentationen av 

resultaten förtydligas och stärks samtliga underteman med citat för att ge en mer samlad 

bild av datamaterialet.  
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Huvudteman och underteman 

Huvudteman                                                                   Underteman 

Definition och relation                                             Definition av mångfald 

                                                                                 Relation till frågorna 

                                                                                 Eget intresse 

 

Arbete                                                                       Verksamhetsplanering 

                                                                                 Stöd 

                                                                                 Svårigheter 

                                                                                 Dagligt arbete 

 

Framtid                                                                     Fördelning av anställda 

                                                                                 Tankar kring utveckling 

                                                                                 Vision och förebilder 
 Figur 4: En förklaring av uppsatsens huvudteman och de underteman som ingår i dem 

 

Etik 
I utförandet av studien har hänsyn tagits till ett antal etiska aspekter. Vanligt är att 

man diskuterar fyra etiska begrepp i relation till forskningsintervjuer. Dessa begrep 

är; Informerat samtycke, konfidentialitet, konsekvenser och forskarens roll (Kvale 

och Brinkmann 2014, s.105-113). De fyra begreppen har varit en viktig aspekt när 

det kommer till hur informationen blivit insamlad. Den första punkten, informerat 

samtycke innebar att alla tilltänkta respondenter fick ta del av ett följebrev som 

innehöll information om syfte, frivillighet och hur materialet från samtalen skulle 

hanteras (Bilaga 2: Följebrev). Intervjufrågorna (Bilaga 3: Intervjuguide) var även 

någonting som enhetscheferna fick ta del av i inledningsskedet för att kunna skapa en 

föreställning om samtalets innehåll samt en djupare insyn i syftet. I följebrevet 

(Bilaga 2: Följebrev) behandlades även konfidentialiteten genom att de fick 

information om intervjuernas anonymitet och att ifall de godkände genomförandet av 

inspelningar så skulle inspelningarna raderas när transkriberingen är avslutad (Bilaga 

2: Följebrev). Vidare hanterades konfidentialitetsaspekten genom att respondenterna 

fick ytterligare och upprepad information om de etiska aspekterna vid 

intervjutillfället (Bilaga 3: Intervjuguide) 
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Den tredje etiska aspekten, vilken förklaras som att forskaren ska ”göra gott” i det 

sammanhang den gör sin studie (Kvale och Brinkmann 2014, s.110). Detta val 

innebär att forskaren ska ta hänsyn till eventuella konsekvenser som kan uppstå och 

beakta att respondenterna inte lider illa av undersökningen (Kvale och Brinkmann 

2014, s.110). För att beakta den aspekten har citaten och utdragen i studien inte 

kopplats ihop med information om någon specifik informant som exempelvis dennes 

kön, ålder eller departement. Det finns inte heller någon genomgång som beskriver 

varje enhetschef kopplat till bakgrunden utan informationen om respondenternas 

bakgrund presenteras mer generellt i resultatet (Kvale och Brinkmann 2014, s.228). 

Detta val grundar sig i att informanternas bakgrund utgör en stor del av 

informationen men att hänsynen till anonymiteten tillåter dem att tala friare och att 

det blir mer etiskt riktigt. Den fjärde etiska aspekten handlar om forskarens roll, i 

detta fall det egna förhållningsättet i undersökningen (Kvale och Brinkmann 2014, 

s.111). Avsikten med studien är att publicera ett arbete som har en hög vetenskaplig 

kvalitét på ett korrekt och representativt sätt som bidrar med ny kunskap inom 

området. 

 

Resultat 
Resultatet redovisas i relation till uppställda frågeställningar och utifrån de olika 

teman som har framkommit vid transkribering och kodning. De teman som har 

identifierats är följande: Definition och relation, Arbete samt Framtid. Resultaten 

presenteras kopplade till citat från intervjupersonerna, detta för att ge en tydlig bild 

av respondenternas tankar samt för att öka tillförlitligheten till resultatet. Med 

anledning av konfidentialitetskravet och vikten av integritet kommer citaten inte 

presenteras med någon bakgrundsinformation om kön, ålder eller departement om 

personen som uttalat sig. Detta på grund av att studien bedrivits på en enskild 

organisation vilket gör det möjligt att avröja respondenternas identitet ifall den 

informationen skulle anges. 
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Definition och relation 
Enhetschef 2 berättar att hen inte kan komma på någon specifik och tydlig definition 

av begreppet mångfald utan förklarar det som olikheter av olika slag vare sig det 

handlar om ålder, etnicitet eller personlighet.  

 

Den här frågan såg jag och har funderat lite på för mig för mig finns det 

ingen definitiv, det finns ingen definition av det. När jag tänker på 

mångfald så handlar det om olika personliga egenskaper och ofta tänker 

jag att vi tänker på det i form av kön. Vi ska ha en jämn könsfördelning 

och vi ska ha en representation av olika etniska bakgrunder. Men jag 

tycker det är lika viktigt att tänka på det i termer av ålder, utbildning och 

även personlighet (Enhetschef 2, 2015). 

 

Enhetschef 3 beskriver sin syn på begreppet som någonting som är ”vitt och brett”. 

Hen pratar även om att mångfald uppnås när gruppsammansättningen speglar 

sammansättningen i det övriga samhället och benämner olikheter som ett bra sätt att 

förklara vad mångfald är. 

 

Jag personligen definierar nog det begreppet väldigt vitt och brett för 

mig är mångfald… Ja, nu har jag inte tänkt på begreppet att definiera 

det men när jag tänker på mångfald tänker jag nog vitt och brett. För 

mig handlar det om att ha en sammansättning i en grupp som täcker in 

samhället i stort. Det har med ålder att göra, det har med kön att göra, 

det har med etnicitet att göra. Det har med allt att göra höll jag på att 

säga, män, kvinnor, ålder bakgrund. Olikheter är ett väldigt bra begrepp 

(Enhetschef 3, 2015). 

 

Inkluderande synsätt är ett begrepp som de flesta enhetscheferna har svårt att 

definiera och förklara. För många av enhetscheferna krävdes stöd från antingen ’Plan 

för lika rättigheter och möjligheter i Regeringskansliet’ eller från intervjuaren för att 

kunna besvara frågan om hur de arbetar utifrån ett inkluderande synsätt.  Enhetschef 

4 berättar att samverkansavtalet bidrar till ökad kommunikation kring ämnen som 

relaterar till verksamhetsstyrning på enheten.  
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Samverkansavtalet gör ju att man tvingas samverka om många saker men 

överhuvudtaget handlar det ju om att ha en så god relation i sin 

arbetsgrupp att man får tillstånd samtal och allt folk har det förtroendet 

för en om man kommer och prata om saker som betyder något för en och 

även på enhetsmöten törs ta upp det man vill säga (Enhetschef 4, 2015). 

 

När det kommer till hur de beskriver sin relation till mångfaldsfrågor så är det tydligt 

att många tycker att det är en viktig fråga men att de har problem i själva 

genomförandet då de upplever ämnet som komplicerat. Enhetschef 5 berättar att hen 

har förstått vikten av frågorna men att det finns problem när det kommer till att 

konkretisera de tankar och satsningar som diskuterats.  

 

Att försöka bidra konstruktivt och kreativt hur RK kan jobba genom RK 

nätverk som jag är med i och så vidare. Sedan så säger jag ju inte att det 

är lätt men det är viktigt. Men min erfarenhet är tyvärr att det är lättare 

att prata om det än att få en konkret skillnad och att åstadkomma 

konkreta resultat (Enhetschef 5, 2015). 

 

Något som är återkommande är också att många förklarar mångfald som främst en 

rekryteringsfråga som mer är aktuell vid nyanställningar än vid det dagliga arbetet. 

Enhetschef 4 förklarar det som att hen anser att frågorna är viktiga men som svar på 

frågan om sin relation till ämnet berättar Enhetschef 4 att området är svårt och knyter 

den tanken till rekryteringssammanhang. 

 

Ja, men jag tycker att frågorna är viktiga men man får ju se lite på vad 

man har för personal och vad man har för möjligheter att rekrytera, jag 

skulle säga att det är mitt största problem (Enhetschef 4, 2015). 

Enhetschef 3 har liknande åsikter kring att mångfald är en viktig del när de 

rekryterar. Enhetschef 3 förklarar att mångfaldsfrågor inte är någonting som 

hen ser som en del av sina arbetsuppgifter, med undantag för rekrytering, 

eftersom att det inte är en sakfråga för just den enheten. 
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Jag kan inte säga direkt att jag har ett intresse i sig för frågan så som jag 

jobbar är ju inte frågan som en sakfråga på det sättet men för mig är det 

en självklar fråga att inkludera när jag tittar på rekryteringar 

tillexempel, det är någonting som alltid ingår och vi ser alltid på det då 

(Enhetschef 3, 2015). 

 

Arbete 
För de flesta tillfrågade enhetschefer är inte ’Planen för lika rättigheter och 

möjligheter’ ett centralt dokument för verksamheten, ingen säger att de använder den 

när de gör sin verksamhetsplanering. Vissa har inte sett den och andra upplever att 

den är ett bra stöd att gå till ifall de skulle behöva det. Enhetschef 3 förklarar ’Plan 

för lika rättigheter och möjligheter’-s funktion som stödjande och sin egen roll som 

att ha allmän kunskap om rättigheter, skyldigheter samt kännedom om var stöd finns 

ifall behov uppstår. Anledningen till det förklarar hen som att mängden 

styrdokument innebär att någon djupare kännedom inte är möjlig.  

 

Som chef tänker jag alltid att jag har ett ansvar, dels för att tillämpa de 

styrdokument vi har och se till att det finns den kunskap om 

styrdokumenten[…] Jag tänker att vi har så himla många styrdokument 

hela tiden och det finns sällan tid att kunna allting på någon detaljerad 

nivå men när man ställs inför någon situation av något slag så ska man 

ha kunskap om var man hittar det stöd man behöver och vilka rättigheter 

som man eventuellt har och vilka skyldigheter man har som arbetsgivare 

(Enhetschef 3, 2015). 

Enhetschef 5 har liknande tankar kring att mängden av dokument försvårar 

möjligheten till djupare kännedom om de specifika punkterna. Trots det så beskriver 

Enhetschef 5 sin roll som viktig och att den innefattar kännedom kring planen och 

området. 

Jag vet inte riktigt vad som står i den planen måste jag erkänna till att 

börja med även om jag har läst den man läser så många planer så man 

glömmer bort om det finns konkreta mål och exakt vilka aktiviteter som 

ingår och sådär. Trots det så skulle jag säga att min roll är viktig och att 

det är min skyldighet att ha koll på en sådan plan precis som det är 
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personalchefers och personalhandläggares skyldigheter att känna till 

dem liksom de arbetsgivardokument vi har (Enhetschef 5, 2015). 

 

Enhetschef 6 bekräftar vad de andra informanterna har sagt och berättar att enheten 

inte medvetet utgår från planen men att hen upptäckt att de gör det indirekt. Även om 

planens mål inte varit någonting som de medvetet har arbetat med så har den ändå 

varit en del av arbetet på enheten, något Enhetschef 6 säger är personalfunktionens 

förtjänst. 

 

Jag har tittat igenom den, även nu inför den här intervjun och min 

slutsats är väl att vi i ganska hög utsträckning både följer och håller den 

utan att egentligen ha utgått ifrån den, om du förstår vad jag menar. Jag 

tror att en del av förklaringen till det är just att personalenheten är så 

medveten om den och följer upp och på ett departementsövergripande 

nivå påminner oss om de frågorna. Så utan att veta vad delar av den här 

planen är så har jag med mig det vid olika sammanhang (Enhetschef 6, 

2015). 

 

Enhetschef 4 påtalar att det dokumentet och alla andra styrande dokument förstås är 

viktiga för verksamheten men att de inte används när deras enhet planerar sin 

verksamhet.  

 

Nej men jag tror inte jag plockar fram den som ett särskilt dokument men 

jag, liksom vi har ju våra andra styrdokument som genomsyrar det vi 

gör. Jag tror inte att jag använder den som ett särskilt verktyg eller ett 

särskilt dokument i verksamhetsplanen (Enhetschef 4, 2015) 

 

Ett öppet klimat och uttrycket ”högt till tak” är någonting som återkommer ett flertal 

gånger, Enhetschef 5 berättar att för hen så är det en fråga om hur man som ledare 

och chef bemöter medarbetarnas åsikter ”Det är mycket i mitt ledarskap, jag försöker 

uppmuntra till oliktänkande, nya synsätt och ifrågasättande”. När Enhetschef 6 talar 

om inkluderande synsätt så beskriver hen det som viktigt att alla på enheten försöker 

se varandra och utgår ifrån att alla synpunkter är värda att framföras. 
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Att ge varandra feedback och sedan kan vi jobba med mer det men att 

sticka till varandra något uppskattande ord eller att vara nyfikna på 

varandras idéer, jag försöker föregå med gott exempel och det är väldigt 

många som bjuder till där redan i sig själva eller att de är så som 

personer (Enhetschef 6, 2015). 

 

Svårigheter 
Enhetschef 4 berättar att det största problemet är möjligheterna att rekrytera och 

underlaget som finns för varje rekrytering. Hen berättar om att det ofta är få sökande 

som är kvalificerade och de som är det liknar ofta varandra vilket gör det svårt att 

kunna påverka fördelningen av anställda.  

 

När jag rekryterar, en bra rekryteringsomgång så får jag 10 sökande, det 

är inga listor upp och listor ner. Av de personerna så det finns ofta 

någon som är helt tokig. Men av de där tio så kanske hälften går bort av 

sådana skäl eller att de är alldeles för oerfarna så kvar i slutändan har 

jag 1,2,3,4 stycken som på riktigt är anställningsbara och då får man inte 

så stort urval och min första prioritet är då att hitta kompetenta män, vi 

är nästan bara kvinnor (Enhetschef 4, 2015) 

[…] den andra sidan är ju att det är väldigt svårt att tillämpa det i 

praktiken för det är i väldigt hög grad specialister som jobbar här. Det 

är väldigt, väldigt svårt och så kommer det nog för överskådlig framtid 

vara och där är den rekryteringsbasen som ser ut som den ungefär gör. 

Sedan förändras den i och för sig men det är väldigt svårt skulle jag säga 

att ta sig någonvart och få en mer blandad personalsammansättning 

(Enhetschef 1, 2015) 

Ytterligare problem som både Enhetschef 6 och Enhetschef 5 tar upp är tidsramen. 

De pratar båda om att kortsiktiga lösningar för att främja det löpande arbetet går före 

långsiktiga frågor som exempelvis mångfald där det inte går lika fort att se tydliga 

resultat. Enhetschef 6 beskriver att vid rekrytering för enheten så väger tidsramen 

och att den sökande kan påbörja uppgifterna så fort som möjligt mer än att få in nya 

tankar och idéer till verksamheten. Enhetschef 5 talar om att när frågorna inte är en 
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del av grundkraven för att klara av arbetet och det är lättare att välja det man är van 

vid så blir det inte prioriterat på samma sätt. 

Ett hinder i alla fall men jag vet inte om det är det största. Det är det här 

att vi har rätt stora krav på oss att prestera vissa saker och kortsiktigt 

kanske det är ganska svårt då att få in någon i verksamheten som 

omedelbart kan hoppa på det och slutföra de uppgifterna på ett fullt 

tillfredställande sätt. Långsiktigt kanske vi missar visst ifrågasättande 

och idéer om hur man skulle kunna göra det på ett annat sätt och så. Då 

är det väl ganska lockade ibland att få de här kortsiktiga vinsterna att i 

beprövade helt enkelt gå på gamla hjulspår (Enhetschef 6, 2015). 

För att det inte är ett måste för överlevnad, för dagen, för veckan utan 

det här är långsiktigt liksom. Det är en samhällsfråga och så vidare och 

då tänker man något slags själv närmst man vill hinna hem innan barnen 

lägger sig man vill ha personal som kan leverera från dag 1 och så 

tänker man kortsiktigt och tar det som är invant och tryggt, det tror jag 

är grundproblemet (Enhetschef 5, 2015).  

 

Framtid 
När det kommer till frågorna om hur de upplever stödet som finns att få för mångfald 

och inkluderande synsätt så är de flesta väldigt tydliga med att de tycker att 

Regeringskansliet står bakom frågorna när det handlar om värderingar, ingen säger 

att de inte har uppfattat att frågorna anses viktiga. Enhetschef 2 pratar om att hen 

upplever stödet som finns som främst mentalt. Hen anser att betydelsen av frågan 

kommuniceras ut på myndigheten men att vad som görs i praktiken är beroende av 

egna initiativ. 

 

Det finns ett absolut mentalt stöd ”det här är viktigt, det här ska du tänka 

på” jag kan inte bedöma annars hur mycket praktiskt stöd som finns när 

jag aldrig har bett om det (Enhetschef 2, 2015). 

 

Enhetschef 5 berättar om hur hen inte ser stödet som problemet utan det som måste 

ändras är någonting större som är gemensamt för alla departement. Hen identifierar 
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problemet som bristen på en genomgående gemensam satsning på frågorna. Enligt 

Enhetschef 5 så finns det stöd för frågorna som är tillgängligt om det finns ett behov 

av det. Problemet med det är att behovet bedöms av cheferna själva och är beroende 

av att chefen själv tar initiativ till en ambitionshöjning.  

 

Jag kan inte skylla på stödet, jag tror det är den här grundläggande 

strategin. Om jag skulle vilja göra något inom det här området eller göra 

en ambitionshöjning på vårt departement så skulle jag kunna få stöd från 

RK AK, det är jag övertygad om eller så skulle de kunna hjälpa mig med 

var jag kan hitta stöd. Men då är det just det här tillfälliga stödet med 

punktinsatser, något seminarium eller frukostmöte och så vidare 

(Enhetschef 5, 2015).  

 

När det handlar om frågorna kring hur de själva skulle kunna påverka fördelningen 

av anställda på kort och lång sikt så återkommer många till att rekrytering är deras 

chans att påverka. Enhetschef 3 förklarar att hen påverkar på kort- och lång sikt 

genom sin inställning vid rekryteringar samt att försöka tänka på ett sätt som berikar 

både avdelningen och myndigheten. Enhetschef 4 som även hen anser att det främst 

är en rekryteringsfråga beskriver det som att på kort sikt är det viktigaste inställning 

och att vara beredd att gå utanför vad som är en standardrekrytering. Det som 

Enhetschef 4 benämner som viktigt på lång sikt handlar främst om att upplysa om de 

goda exemplen till kollegor och medarbetare för att vara en förebild. 

På lång sikt så är det nog att prata om de goda exemplen, att få andra att 

förstå att man kan nog få hit riktigt bra personer om man är beredd att 

chansa ibland. Eller inte chansa, det har man inte riktigt råd med men i 

alla fall att när det känns bra, som att det kan bli bra då ska man tordas 

(Enhetschef 4, 2015). 

Majoriteten har tankar och idéer kring området och vad som skulle behövas för att 

utveckla arbetet kring frågorna. Saker som nämns som idéer på lösningar är att 

personalfunktionen kommer in tidigare i rekryteringsprocessen och hjälper enheten 

och chefen att bredda sina perspektiv i sökandet, fler inspirationsföreläsningar, ett 

internt mångfaldsnätverk för chefer, mer press på att jobba med frågorna uppifrån 

och mer utbildning för medarbetare och chefer. Enhetschef 2 anser att 
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personalavdelningarna skulle behöva få mer utbildning inom området och inta en 

mer aktiv roll i frågorna gällande att uppmärksamma frågorna. 

 

Personal skulle behöva få utbildning i större utsträckning gällande de 

här frågorna och ta diskussionen med cheferna och kanske inför en 

rekrytering ha ett inledande samtal, kanske till och med innan vi plockar 

ut kandidater för vi definierar ju tillsammans med våra medarbetare hur 

vi ser på kompetensbehovet och sedan kanske de skulle ta en diskussion 

med oss och säga […] ska vi försöka när vi rekryterar att hitta någonting 

som avviker från det här. Förstår du? Mer att hjälpa oss att tänka i de 

banorna (Enhetschef 2, 2015). 

 

Ja det finns ju lite sådana här planer och grejer men i verkligheten så 

handlar det ju om att man måste, att varje person som rekryterar måste 

själv tycka att det här är viktigt så det handlar om någon slags 

påverkansarbete för att få människor att förstå att vi missar ju kompetens 

om vi dömer ut vissa människor av helt irrationella skäl (Enhetschef 4, 

2015).  

 

Enhetschef 5 har tankar kring en gemensam vision med ett mål som alla departement 

gemensamt arbetar mot. Hen tror att det är det bästa sättet att få goda tankar och 

punktinsatser att omvandlas till något som för med sig reella resultat och förändring i 

myndigheten. Enhetschef 4 tror på goda exempel och pratar om hur betydande det är 

att tala om de goda exemplen både när man gjort en bra och mindre typisk 

rekrytering men även att uppmärksamma fördelarna med nya perspektiv för 

medarbetare och kollegor.  

 

Det skulle, tror jag, behöva grunda sig i en vision, ett mål hur vår 

arbetsplats vill vara på sikt, vad vi behöver göra för att nå dit för att det 

här stödet ska få full verkan och nå konkreta resultat för att göra skillnad 

(Enhetschef 5, 2015). 

 

Dels så tror jag att alla som har kommit på den här tanken måste vara 

lite ambassadörer för att just sprida att man i de här, bland de här 
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människorna som man kanske inte hade valt i första hand om man låter 

sina fördommar komma fram så de som gör den typen av rekryteringar 

och det funkar bra så är det bra att de tala om det.[…] jag tror det är 

fördelaktigt för arbetsgruppen att man blir bättre som grupp för att man 

får olika perspektiv på frågor och sådär, det har jag pratat ganska 

mycket om just värdet av det till kollegor av allehanda slag (Enhetschef 

4, 2015). 

Analys 
Nedan kommer analyserna av intervjuerna att presenteras. Intervjuerna har bearbetats 

utifrån den teoretiska referensramen, lagstiftningar och Regeringskansliets styrande 

dokument. Avsnittet har samma indelning som resultatdelen, det vill säga: Definition och 

relation, Arbete och Framtid. 

 

Definition och relation 
Regeringskansliets plan för lika rättigheter och möjligheter inleds med avsnittet som 

benämns som ’Utgångspunkter’. Där återfinns information om planen, 

ansvarsfördelning samt en förklaring om vad målet är. Planen tar ansats i 

förklaringen av begreppet mångfald, vilket definieras som ett begrepp vilket inte 

enbart är begränsat till endast etnisk och kulturell bakgrund utan även innefattar 

personlighet, utbildning, ålder, kön, sexuell läggning, funktionsnedsättning, religion, 

intresse och annat.  Regeringskansliets breda definition kan tolkas som att de 

värderar olikheter, vilket kan ses som en övertygelse att varje medarbetare kan bidra 

med ett unikt perspektiv till verksamheten. Ifall de i planen specifikt hade pekat ut 

vissa grupperingar hade det kunnat bidra till en åtskillnad mellan grupperna som 

arbetsplatsen just nu inte klassificerar som olika utan benämner gemensamt som ”alla 

anställda”. En smal definition kan med andra ord leda till ett stigmatiserande där en 

viss grupp pekats ut som avvikande och en annan som normal. 

 

Tendenserna är även att de flesta tillfrågade enhetscheferna definierar mångfald i ett 

brett perspektiv där de inkluderar ålder, kön, etnicitet, personlighet och kompetens. 

Även om en del har svårt att sätta ord på exakt vad mångfald är enligt dem så 

stämmer deras allmänna och spontana tankar med Fägerlinds (2012) modell 

”Isberget” som förklarar bredden av mångfald och aspekterna som går och inte går 
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att se. Deras tolkning av begreppet går även i linje med Regeringskansliets definition 

av begreppet (Plan för lika rättigheter och möjligheter i Regeringskansliet, 2013). I 

Integrationsverkets (2001) niostegs-modell handlar steg två om definition och att det 

medför svårigheter för arbetet ifall en organisation inte definierat vad begreppet 

betyder för dem. Enligt Fägerlind (2012) är det centrala att enheten gemensamt sätter 

ord på vad mångfald innebär för dem samt att alla medarbetare känner till 

Regeringskansliets definition. Enhetscheferna talar om ett brett begrepp, olikheter av 

skilda slag och någonting som är mer än bara kön och utländsk bakgrund. När de ska 

förklara sin relation till området så förknippas det ofta med rekrytering. 

Enhetscheferna ser rekryteringssamanhangen som sin möjlighet att arbeta med 

mångfald genom att de då kan påverka fördelningen av anställda.  

 

När enhetscheferna ska förklara sin definition och sitt arbete med inkluderande 

synsätt så tycks de flesta inte vara helt säkra på vad begreppet innebär. Många av 

enhetscheferna behövde någon form av stöd för att kunna besvara frågan om hur de 

arbetar utifrån ett inkluderande synsätt. Efter det var samverkansavtalet och öppenhet 

för olika åsikter vid möten exempel som togs upp för att beskriva arbetet med ett 

inkluderande synsätt. De flesta kan som jag tolkar det återge det grundläggande i 

definitionen gällande både mångfald och inkluderande synsätt och trots svårigheterna 

med att förklara det har alla någonting att säga. Det talar till viss del för att 

Integrationsverkets steg två om en tydlig, gemensam definition inte uppnåtts helt 

men att det ändå finns något grundläggande och återkommande i deras synsätt.  

 

Ett ord som de flesta av enhetscheferna använder när de ska beskriva mångfald och 

inkluderande synsätt är ”viktigt”. De verkar vara införstådda i att Regeringskansliet 

ser området som betydelsefullt och att ambitionen är att frågorna ska prioriteras. 

Återkommande så talar de flesta om att de känner till att Regeringskansliet står 

bakom frågorna genom de värderingar som är vedertagna och omnämns i såväl 

medarbetapolicys och ’Plan för lika rättigheter och möjligheter i Regeringskansliet’. 

Ett annat ord som återkommer när de ska beskriva mångfald och inkluderande 

synsätt är ”komplicerat” samt liknande synonymer. Flera av enhetscheferna förklarar 

att även om frågorna är viktiga så är arbetet med dem inte någonting som ter sig helt 

okomplicerat att genomföra i praktiken på de respektive enheterna. 
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Arbete 
När det kommer till verksamhetsplanering säger ’Plan för lika rättigheter och 

möjligheter i Regeringskansliet’ att den berörda enhetschefens ansvar är att 

genomföra aktiva åtgärder utifrån planen samt att de planerade aktiviteterna ska vara 

integrerade i verksamhetsplaneringen (Plan för lika rättigheter och möjligheter i 

Regeringskansliet 2013). Trots det så svarar ingen av enhetscheferna i studien att det 

dokumentet används när deras enhet planerar sin verksamhet och i sammanhanget 

nämnde ingen någonting om att det användes i departementets verksamhetsplanering. 

Steg två i Integrationsverkets (2001) guide poängterar vikten av att mångfaldsarbetet 

ska vara kopplat till verksamhetsstrategin. Det är för att en viktig del av arbetet 

handlar om att beröra de affärsmässiga skälen för genomförandet, alltså vad en 

satsning på mångfald kan bidra med utifrån verksamhetens syfte vilket även steg fyra 

berör (Integrationsverket 2001). Anledningarna till att mångfald och inkluderande 

synsätt inte är en del i verksamhetsplaneringen för någon av enheterna beskrivs av de 

tillfrågade enhetscheferna som dels för att de inte ser det som något avgörande för 

enhetens utveckling men även att mängden styrdokument gör det svårt att besitta 

någon djupare kännedom kring detaljer.  

 

’Plan för lika rättigheter och möjligheter i Regeringskansliet’ är en del av de 

dokument som alla medarbetare och enheter förväntas efterfölja i sitt arbete. Det 

sjunde steget i Integrationsverkets (2001) modell för mångfald är redan genomfört 

och består av det faktiska upprättandet av en mångfaldsplanen. Vad som efterföljer är 

steg 8-9 som handlar om uppföljning, utvärdering och att kommunicera resultaten till 

resten av verksamheten (Integrationsverket 2001). Eftersom att enheterna inte har 

egna mål för deras arbete så finns det inget underlag för enheterna själva att följa upp 

och utvärdera om de uppnått sina mål. I ’Plan för lika rättigheter och möjligheter i 

Regeringskansliet’ finns det under ansvarsfördelningen beskrivet att departementens 

ansvar/ berörd enhetschefs ansvar är att genomföra aktiva åtgärder i enlighet med 

planen. De aktiviteterna bör vara integrerade i enheternas verksamhetsplanering och 

ska vara möjliga att följa upp. Även om det är möjligt att följa upp enheternas arbete 

utifrån de aktiva åtgärder som benämns i planen så innebär bristen på dokumentation 

viss problematik. I förlängningen kan det innebära svårigheter gällande att utvärdera 
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målen när enheterna inte själva har tagit ställning till hur insatserna berör deras 

verksamhet och arbetat riktat för att främja dem.  

 

I den nuvarande situationen finns det som jag ser det vissa svårigheter som påverkar 

mångfaldsarbetet. De områdena kan benämnas som tidsramen, rekryteringsunderla-

get samt frågornas status. Regeringskansliet förklarar i ’Plan för lika rättigheter och 

möjligheter’ att om goda resultat ska uppnås i verksamheten krävs en bra arbetsmiljö, 

jämställdhet och blandning av bakgrund och kompetens och att det är målet med 

planen. Trots det säger några av de tillfrågade att en del av problemet är avsaknaden 

av en gemensam vision, något som väcker frågan om problemet är att de inte känner 

till den gemensamma visionen eller om det handlar om att de inte identifierar sig 

med den? 

 

En ytterligare svårighet som många respondenter nämner är tidsramen och proble-

men som uppstår när de förväntas leverera snabba resultat. Dessa krav på effektivitet 

bidrar till att de arbetar kortsiktigt, exempelvis anställer någon som är lik den som 

slutat då denna likhet tros underlätta arbetet om än temporärt. Problemen med detta 

rekryteringsförfarande skulle eventuellt kunna vara att man mister 

framtidsperspektivet och reflektionerna kring vilka kompetenser som behövs på lång 

sikt och vilka andra typer av människor som skulle kunna tillföra någonting nytt och 

därigenom utveckla enheten.  

 

Även rekryteringsunderlagets storlek var ett område som respondenterna omnämnde 

som ett hinder. När det kommer till ’Lagen om offentlig anställning’ är 4§ och 6§ det 

som relaterar till rekrytering och kvotering. 4§ handlar om förtjänst och skicklighet 

som främsta urvalspunkt och 6§ handlar om särskild föreskrift av svenskt 

medborgarskap vid anställning. Vad som går att utläsa från 4§ är att kvotering skulle 

kunna vara svårt att genomföra för en offentlig organisation men att det inte 

föreligger något hinder för en myndighet att främja mångfald i en situation med 

likvärdiga kandidater. I detta samanhang kan jag se anledningar till att understryka 

vikten av självreflektion när inte likvärdiga kandidater finns i en rekryteringsprocess. 

Orsaker till att vissa avstår från att söka sig till en viss typ av anställning eller 

arbetsgivare kan grundas i strukturella förklaringar såsom hur samhället ser ut och 

vem som anses vara rätt för en viss typ av anställning. Men även de krav som ställs 
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på den sökande, hur annonsen är utformad eller hur rekryterarens egna åsikter 

påverkar vem som söker och värderingen av den sökande. 

 

Framtid 
De sju teman som Regeringskansliet valt att lyfta fram i planen för 2013-2015 är; 

Arbetsförhållanden och arbetsmiljö, Förvärvsarbete och föräldraskap, Trakasserier 

och kränkande särbehandling, Kompetensförsörjning, Lönefrågor, Tillgänglig 

kommunikation och information samt Tillgängligt byggd miljö/ tillgängliga lokaler 

(Plan för lika rättigheter och möjligheter i Regeringskansliet 2013). Valet av dessa 

områden signalerar vilka prioriteringar Regeringskansliet har inom området. Då 

planen är ett av Regeringskansliets styrdokument innebär det att alla medarbetare kan 

ta del av (den) informationen gällande mål och prioriteringar. 

 

Ett flertal chefer pratar om att det dagliga arbetet är det som prioriteras, och där ser 

vissa arbetet med mångfald som en samhällsfråga medan andra menar att ett fokus på 

frågorna inte är ett grundkrav för att klara arbetet som enhetschef. Steg ett i 

Integrationsverkes mångfaldsmodell handlar om att engagera den högsta ledningen 

och en del av det steget är att arbetet med mångfaldsfrågan ska ges samma prioritet 

som andra grundläggande värderingar (Integrationsverket, 2001). För att uppfylla det 

kravet skulle en statushöjning behöva ske där arbetet för ett inkluderande synsätt och 

mångfald är en del av ansvaret enhetschefer har i sin arbetsgivarroll. Den högsta 

ledningens roll i en mångfaldssatsning handlar till stor del om att på ett tydligt och 

aktivt sätt ta ställning till frågan för att det ska prioriteras i verksamheten (Fägerlind, 

2012 53-ff). Det medför att ifall enhetscheferna upplevde att deras chefer värderade 

området högt och kände press att komma med resultat även i sådana frågor skulle det 

kunna bidra till att motivera ett ökat fokus. Enligt SLLs (2011) arbetsrapport om 

mångfaldsfrågor visar forskningen att arbete med mångfaldsfrågor inte är annorlunda 

jämfört med annat strategiskt förändringsarbete. Det bör innebära att verktygen för 

arbetet redan finns och att det främst är en värderings och prioriteringsfråga kring att 

arbeta och sätta sig in i de specifika delarna. 

 

Enligt Johansson och Tedfeldt är de organisatoriska fördelarna med en väletablerad 

satsning där frågorna är prioriterade på samma sätt som de övriga aspekterna av 
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arbetet är övervägande goda. En organisation med en stor fördelning av anställda 

drar fördelar när det kommer till vilket rekryteringsunderlag de får och effektiviteten 

i arbetet (Johansson &Tedfeldt, 2005). För att de möjligheterna ska vara optimala är 

det av stor vikt att arbetet bedrivs med ett långsiktigt perspektiv då de svårigheter 

som medföljer främst är kortsiktiga och de goda resultaten främst uppnås på sikt 

(Johansson & Tedfeldt, 2005). Roth (2008) beskriver att ett utrymme för att ta 

tillvara på de positiva fördelarna och ett gott klimat krävs för att vinsterna ska kunna 

göras gällande. Den grundläggande inställningen måste vara en öppenhet för 

avvikelser från normer och en organisationskultur med ett synsätt som har möjlighet 

att bemöta olikheter på ett inkluderande sätt (Roth, 2008 s.112-ff).  

 

Grunden för arbetet med mångfald definieras i ’Plan för lika rättigheter och 

möjligheter i Regeringskansliet’ där det sägs att för att uppnå goda resultat krävs en 

god arbetsmiljö, jämställdhet och blandning av bakgrund och kompetens (Plan för 

lika rättigheter och möjligheter i Regeringskansliet 2013). Enligt Fägerlinds (2012) 

riktlinjer kan man därför utläsa att Regeringskansliets långsiktiga och riktade mål i 

planen tycks vara visionen om en välutvecklad kompetent organisation. Vikten av en 

vision går att återfinna i Integrationsverkets ’Steg 2’ om att koppla mångfaldsarbetet 

till verksamhetsstrategin (Integrationsverket 2001). 

 

De organisatoriska fördelarna från ett lyckat mångfaldsarbete blir både affektiva 

resultat och prestationsresultat (Roth 2008, s.112-ff). Vid ett lyckat mångfaldsarbete 

är de affektiva fördelarna att medarbetare som värdesätts engagerar sig mer, trivseln 

ökar och medarbetarna identifierar sig mer med sin organisation.  De mätbara 

vinsterna är prestationsresultat som handlar om ökad effektivitet mer utveckling och 

högre kompensation (Roth 2008, s.112-ff). 

 

Diskussion 
I det följande kommer resultaten från studien att diskuteras, och de slutsatser som har 

framträtt och behandlats i delarna ’Resultat’ och ’Analys’ kommer att belysas. 

Diskussionen utgår ifrån att sammanfatta de slutsatser som framkommit i 

analysavsnittet och genom det bemöta syftet och frågeställningarna. En diskussion 

kring metodval och förslag på fortsatt forskning tas även upp i detta avsnitt. 
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Resultatdiskussion 
De flesta enhetscheferna har som jag uppfattar det en definition av begreppet 

mångfald som helt eller delvis överensstämmer med hur Regeringskansliet förklarar 

det. Det breda synsättet inkluderar olikheter av andra slag utöver de lagkrav som 

finns i Diskrimineringslagen.  

 

Regeringskansliets definition är väldigt bred och grundtanken är att alla medarbetare 

alltid ska inkluderas vilket kan medföra både för- och nackdelar. Man kan å ena 

sidan se denna definition som problematisk och hävda att den leder till att speciellt 

utsatta grupper går miste om riktade insatser. Ifall allting inkluderas kan det innebära 

svårigheter att uppmärksamma tendenser som berör vissa grupper. Det är av stor vikt 

att de grupper som behöver aktiva åtgärder för att få samma möjligheter på 

arbetsplatsen faktiskt får ta del av sådana insatser. Den andra sidan är att ifall man 

specifikt pekar ut vissa grupperingar kan det bidra till en åtskillnad på arbetsplatsen i 

kontrast till den nuvarande planen där medarbetarna benämns gemensamt som ”alla 

anställda”. Risken med att i definitionen av mångfald ange specifika grupper är å 

andra sidan att man kan gå miste om inställningen att alla tjänar på mångfald och 

fastna i att insatserna ses som någon slags välgörenhet.  

 

Integrationsverket skriver att det viktiga gällande definitionen är att den är kopplad 

till verksamhetsstrategin och är gemensamt definierad utifrån vad den betyder för 

organisationen (Integrationsverket 2001). Utifrån vad integrationsverket skriver 

utläses att det inte finns något konkret svar och vidare kan man se det som att själva 

definitionen och eftertanken är vad som är viktigt i detta steg för en mångfaldsplan. 

Regeringskansliets svar på den problematiken är att de i planen poängterar sin 

positiva inställning till en bred inkludering samtidigt som de har satt upp mål med 

ansvariga för olika grupper. 

 

Integrationsverket (2001) beskriver vikten av att definitionen är tydlig med en 

gemensam förklaring som alla medarbetare har kännedom om. Då de flesta 

enhetschefer tycks ha svårigheter att själva förklara begreppets innebörd så innebär 

det osäkerheter kring deras förmåga att presentera och förmedla det till sina 
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respektive enheter. När de ska beskriva sin relation till mångfaldsfrågor och 

inkluderande synsätt så förklarar många det som komplicerat men viktigt. 

Respondenternas svar tyder på att de har uppfattat sitt ansvar inom området och att 

deras prioriteringar påverkar fördelningen på myndigheten i stort.  

 

Integrationsverkets (2001) mångfaldsmodell talar om att det är viktigt att en 

organisation har en gemensam bild av vad mångfald innebär för dem. Trots 

enhetschefernas svårigheter att sätta ord på sin egen bild av mångfald och 

inkluderande synsätt så har alla likartade tankar. Det tyder på att även om de är 

osäkra och inte kan den officiella definitionen utantill så framträder en gemensam 

bild. Det innebär är att Regeringskansliets enhetschefer indirekt har en samsyn när 

det kommer till begreppets innebörd. När enhetscheferna talar om användningen av 

mångfaldsplanen så är ”indirekt” ett begrepp som beskriver arbetet rätt så bra. Ingen 

av enhetscheferna använder ’Plan för lika rättigheter och möjligheter i 

Regeringskansliet’ när de planerar sin verksamhet. De beskriver sin relation till den 

som ett stöd, något att se på när de behöver och en enhetschef berättar till och med 

att när den läste planen inför intervjun insåg hen att de uppfyller alla punkter utan att 

ens veta att det har varit punkter i ett styrdokument. I en organisation med 4600 

anställda och tio departement och två avdelningar som i sin tur består av olika 

enheter så är det sannolikt svårt att förvänta sig att alla ska använda exakt rätt ord för 

att beskriva en företeelse. Det innebär att ifall Regeringskansliet lyckats 

kommunicera sin grundtanke inom området nog bra för att cheferna ska ha förstått de 

bärande idéerna så är det en seger i sig. 

 

I ’Lagen om offentlig anställning’, är det främst 4§ som handlar om förtjänst och 

skicklighet och 6§ som handlar om särskild föreskrift av svenskt medborgarskap vid 

anställning som är aktuella när det handlar om mångfald. 4§ innebär att kvotering är 

svårt att motivera för en myndighet men att det inte finns några hinder för att främja 

mångfald i en situation med likvärdiga kandidater. I det skedet kan ett annat synsätt 

och en annan bakgrund ses som ytterligare en kompetens som avgör vem som är bäst 

lämpad för arbetet. Innebörden i ”[…] om det inte särskilda skäl för något annat[…]” 

skulle även kunna tolkas som en möjlighet att främja mångfald med argumentet att 

de anställda i Regeringskansliet ska representera den svenska befolkningen eller om 

jämställdheten är särskiljande låg. I 6§ finns det beskrivet att Regeringen bara i 
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särskilda fall får besluta att svenskt medborgarskap krävs för vissa typer av 

anställning vilket i praktiken innebär att det inte bör påverka en rekrytering på 

myndigheten i allmänhet utan bara i avvikande fall. 

 

Att enhetscheferna ser rekryteringssamanhangen som sin möjlighet att arbeta med 

mångfald ter sig naturligt eftersom att de då konkret har möjligheten att påverka hur 

fördelningen av anställda ser ut. Inför en rekrytering uppmärksammar de mångfald ur 

perspektivet som handlar om hur fördelningen av anställda ser ut. Det kan vara rätt så 

kortsiktigt att endast rikta perspektivet på antal personer från olika bakgrunder ifall 

de strategiska och strukturella problemen inte bemöts. Det som saknas när det endast 

ses som en rekryteringsfråga kan vara reflektioner kring hur en rekrytering 

genomförs, mottagandet av anställda och vad det är som gör att 

rekryteringsunderlaget ser ut som det gör. 

 

I nuläget så finns det ett antal problem eller hinder som påverkar arbetet med 

mångfald vilket är tidsram, rekryteringsunderlag och statusen på frågor kring 

mångfald och inkluderande synsätt. Att arbeta kortsiktigt med frågorna är ingenting 

som ger några direkta konsekvenser för enheterna men som frigör tid för enheternas 

sakfrågor och dagliga arbete. I sig är det inget som är uppseendeväckande med detta, 

när resurser och tid är knapphändiga prioriteras frågor och arbetsuppgifter som är 

direkt kopplade till enheternas funktion i verksamheten. Men i förlängningen medför 

detta synsätt att ansvariga chefer inte ser fördelarna med mångfald och inkluderande 

synsätt vilket kan vara avgörande när det ska genomföra sina uppdrag. Fägerlind 

(2012)  skriver om att ett av de största uppdragen för den högsta ledningen gällande 

mångfaldsarbete är att på ett tydligt och aktivt sätt ta ställning till frågan för att det 

ska prioriteras i verksamheten. Ifall frågorna var något som värderades högt och ifall 

cheferna förväntades prestera även i de frågorna skulle prioriteringarna kanske se 

annorlunda ut.  Johansson och Tedfeldt (2005) talar om att en god fördelning av 

anställda påverkar effektiviteten och rekryteringsunderlaget positivt på lång sikt. 

Eftersom både pressen att leverera och det begränsade rekryteringsunderlaget 

återkommande tas upp under intervjuerna så skulle en mer varierad rekrytering 

kunna medföra goda resultat även för andra delar av arbetet. Ytterligare fördelar är 

att engagemanget ökar, trivseln ökar, mer utveckling och att medarbetarna 

identifierar sig mer med sin organisation (Roth 2008, s.112-ff). 
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Regeringskansliet förklarar i ’plan för lika rättigheter och möjligheter’ att 

inriktningen för arbetet handlar om att för att positiva resultat ska nås i verksamheten 

krävs en god arbetsmiljö, jämställdhet och blandning av bakgrund och kompetens 

(Plan för lika rättigheter och möjligheter i Regeringskansliet 2013). Det innebär att 

Regeringskansliets slutliga mål med arbetet är visionen om en kompetent, 

välutvecklad organisation. Det innebär att en del av framtiden består av att förmedla 

de organisatoriska fördelarna och att visionen ska vara ett gemensamt mål som alla 

medarbetare förstår och verkar för. Roth talar om de organisatoriska fördelarna av ett 

mångfaldsarbete och Regeringskansliet talar om att deras vision är en kompetent 

framgångsrik organisation. I det anseendet så är ett välutvecklat mångfaldsarbete 

som medför både affektiva resultat och prestationsresultat ett sätt att arbeta mot 

myndighetens strategiska mål. 

 

Grunden för uppsatsen baseras på frågan hur policydokument och skrifter tar sig 

uttryck praktiskt i en organisation genom en fallstudie om Planen för lika rättigheter 

och möjligheter på Regeringskansliet.  Resultaten som gick att ta del av från 

Enhetscheferna på de olika departementen säger någonting om hur en organisation 

arbetar med frågorna utåt i verksamheten. Enligt SLLs (2011) forskningsöversikt 

inom området visar studier att arbete med mångfaldsfrågor inte skiljer sig från annat 

strategiskt förändringsarbete. Vilket medför att det utifrån resultatet även går att dra 

slutsatser även den grundläggande forskningsfrågan om organisationsdokument i 

praktiken. Även om det skulle behöva vidare utredas så ger studien en lägesbild från 

hur en enskild organisation förmedlar strategier till chefer på olika avdelningar. 

 

Metoddiskussion 
Denna studie har både styrkor och begränsningar som läsaren bör ha i beaktning när 

resultaten ska värderas. Studien är baserad på hur sex enhetschefers som alla arbetar 

inom samma organisation ser på mångfald och inkluderande synsätt. Studien är på 

grund av storlek och urval inte användbar för att uttala sig om den övriga världen 

eller andra statliga myndigheter vilket heller inte varit syftet. Trots det så finns det 

återkommande teman i hur respondenterna har svarat på frågorna vilket tyder på att 

det går att dra vissa slutsatser utifrån sammanhanget som avsetts undersökas och att 
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det utifrån syftet finns reliabilitet i studien. Baserat på studiens syfte är användandet 

av en kvalitativ intervjumetod till studiens fördel, särskilt med tanke på att de resultat 

som går att återfinna besvarar de frågeställningar som ställs i inledningen. Att 

intervjuerna var semistrukturerade var en viktig del för att kunna besvara studiens 

syfte att få djupare förståelse för enhetschefernas relation och arbete med mångfald 

och inkluderande synsätt. Den semistrukturerade intervjutekniken gav 

enhetscheferna möjlighet att delta i samtalets utveckling så att fler delar kunde 

behandlas samtidigt som intervjuguiden gav riktning.  

 

Att enhetscheferna fick ta del av intervjufrågorna innan medför både fördelar och 

nackdelar för studien. Nackdelarna med att de fick förbereda sig är att svaren blev 

mer tillrättalagda och inte lika spontana som de kunde ha blivit om de inte hade sett 

frågorna. Trots det är fördelarna övervägande då enhetscheferna innan intervjuerna 

fick möjlighet att ta ställning till vad deras åsikter egentligen är och genom den 

reflektionen kunde de bidra med klara och mer genomtänka uttalanden. Ifall de inte 

hade fått ta del av intervjufrågorna innan är det även någonting som hade kunnat 

påverka viljan att delta i studien negativt eftersom att ett flertal enhetschefer medger 

att de tycker att frågorna är komplicerade. Problematiken med tillrättalagda svar 

återfinns även i åsyftning till att alla respondenter hade kännedom om att uppsatsen 

skulle publiceras och att kollegor från andra enheter kommer ta del av resultaten. Det 

går inte att utesluta att enhetscheferna har varit försiktiga med sina tankar för att vara 

politiskt korrekta men resultatet har ändå indikerat att vissa förbättringsområden och 

svårigheter kring frågorna finns. 

 

Gällande urvalet har grundtanken varit att enhetschefer från olika departement med 

varierande bakgrunder och förförståelse för området ska vara respondenter. Av de 

tillfrågade enhetscheferna var det bara en person som valde att avstå vilket med stor 

sannolikhet inte har påverkat resultatet. En av styrkorna med denna studie är 

designen och genomförandet. Vid intervjutillfällena fick enhetscheferna möjlighet att 

ge uttryck för sin relation och sina tankar om mångfald och inkluderande synsätt på 

ett fritt och anonymt sätt. Dessa resultat hade troligen varit svårare att frambringa om 

en kollega höll i samtalen med respondenterna eftersom chefer i stor utsträckning 

förväntas ha kunskap kring dessa frågor och det därför finns mindre utrymme för en 

öppen diskussion kring respondenternas osäkerheter och problem de upplever inom 
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området. Under intervjuerna fick enhetscheferna svara på vissa frågor som de inte 

hade funderat kring tidigare bland annat så blev de ombedda att sätta ord på vad de 

egentligen tycker att mångfald är. Att enhetscheferna fick tillfälle att sätta sig ner och 

fundera kring frågorna kan ha öppnat upp för dem att reflektera och tänka kring 

området. 

 

Förslag till fortsatt forskning 
För att vidare undersöka policydokument tar sig uttryck i verksamheten skulle ett 

perspektiv även kunna vara att ta del av chefer från olika organisationers upplevelser 

och åsikter inom ämnet. Eftersom ’Plan för lika rättigheter och möjligheter i 

Regeringskansliet’ kommer uppdateras under 2015 skulle även en uppföljning av hur 

enhetschefernas relation, förståelse och arbete med mångfald och inkluderande 

synsätt förändras vara värdefull.  
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Bilaga 1: Plan för lika rättigheter och möjligheter i 

Regeringskansliet 
Plan för lika rättigheter och möjligheter i Regeringskansliet, 2013-2015 

Bilaga till protokoll 

RK § 65 

2013-06-19 

FA2013/868/AK 

Målet för Regeringskansliets verksamhet är att vara ett effektivt och kompetent 
instrument för regeringen i dess uppgift att styra riket och förverkliga sin politik. 
För att kunna tillgodose verksamhetens krav ska Regeringskansliet vara en 
attraktiv arbetsgivare som gör det möjligt att rekrytera, utveckla och behålla 
medarbetare med den kompetens som behövs. 

Regeringskansliet skall kännetecknas av en effektiv arbetsorganisation, en god 
och stimulerande arbetsmiljö och ett engagerat och professionellt ledarskap. Den 
enskilde medarbetarens integritet samt vilja och förmåga att ta ansvar skall 
respekteras. Regeringskansliet som arbetsplats skall vara fri från diskriminering 
och ge lika möjligheter för alla medarbetare utifrån individuella förutsättningar. 

(Ur Regeringskansliets medarbetarpolicy) 

Utgångspunkter 

I Arbetsgivarverkets skrift Inkluderande synsätt - en strategi för mångfald i staten 
anges att goda resultat kräver god arbetsmiljö, jämställdhet och en blandning av 
bakgrund och kompetens som har betydelse för arbete, kvalitet och 
kundorientering (mångfald). Integration och mångfald ska prägla 
verksamheterna. Där framgår vidare: ”En arbetsplats som är väl integrerade ur 
ett mångfaldsperspektiv där all kompetens tas tillvara bidrar till en effektiv 
verksamhet och ökar attraktionskraften hos arbetsgivarna. Det rör sig inte bara 
om medarbetare med olika etnisk eller kulturell bakgrund utan även olikheter i 
form av personlighet, utbildningsbakgrund, ålder, kön, sexuell läggning, 
funktionsnedsättning, religion, intresse etc.” 

Regeringskansliets chefer och medarbetare ska vara delaktiga i arbetet med att 
skapa en arbetsplats som bejakar olikheter, passar både kvinnor och män, där 
kompetensen tas tillvara och där målet är en i huvudsak jämn könsfördelning1 
på samtliga befattningsnivåer. 
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Regeringskansliet som myndighet har även ett ansvar för att myndigheten är 
tillgänglig för allmänheten. Tillgänglighetsarbetet antar således två perspektiv: ett 
medarbetarperspektiv och ett medborgarperspektiv. 

1 Med i huvudsak jämn könsfördelning avses i Regeringskansliet att andelen 
kvinnor och män är inom intervallet 40-60 procent. 

Enligt 3 kapitlet 3 § diskrimineringslagen (2008:567)ska arbetsgivaren inom 
ramen för sin verksamhet bedriva ett målinriktat arbete för att aktivt främja lika 
rättigheter och möjligheter i arbetslivet oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion 
eller annan trosuppfattning. Det innebär att arbetsgivaren ska vidta aktiva 
åtgärder angående arbetsförhållanden, rekrytering och lönefrågor samt upprätta 
en jämställdhetsplan vart tredje år. 

Jämställdhetsplanen ska enligt 3 kapitlet 13 § diskrimineringslagen innehålla en 
översikt över de åtgärder som enligt 4-9 §§ samma kapitel behövs på 
arbetsplatsen och en redogörelse för vilka av dessa åtgärder som arbetsgivaren 
avser att påbörja eller genomföra under de kommande åren. Planen ska också 
innehålla en översiktlig redovisning av den handlingsplan för jämställda löner 
som arbetsgivaren ska göra enligt 11 § samma kapitel. 

I förordningen (2001:526) om de statliga myndigheternas ansvar för 
genomförandet av handikappolitiken framgår att myndigheterna ska ”särskilt 
verka för att deras lokaler, verksamhet och information är tillgängliga för 
personer med funktionshinder” (förordning 2001:526). Myndigheterna ska i 
detta arbete genomföra inventeringar och utarbeta handlingsplaner, om det inte 
är uppenbart att det inte behövs med hänsyn till verksamhetens art. 

Om denna plan 

Regeringskansliet har valt att i denna plan innefatta en jämställdhetsplan, en 
mångfaldsplan och en tillgänglighetsplan. Den är upprättad för att beskriva 
Regeringskansliets aktiva åtgärder och förhållningssätt för att främja lika 
rättigheter och möjligheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion, annan 
trosuppfattning samt funktionshinder. 

Med departement avses i denna plan även Statsrådsberedningen och 
Regeringskansliets förvaltningsavdelning. 

Planen har tagits fram i samråd med departementen och berörda enheter inom 
förvaltningsavdelningen och i samverkan med de lokala fackliga 
organisationerna och huvudskyddsombudet. 

Ansvarsfördelning 

RK Arbetsgivar- och kompetensenhets ansvar 
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RK Arbetsgivar- och kompetensenhet ansvarar för uppföljning av planen. Det 
innebär att kartläggningar, uppföljningar och analyser ska följas av förslag till 
relevanta åtgärder, om resultaten visar behov av detta. 

Departementens ansvar/berörd enhetschef 

Departementen ska genomföra aktiva åtgärder i enlighet med vad som framgår 
av planen. Arbetet ska vara möjligt att följa upp. Departementens planerade 
aktiviteter bör integreras i verksamhetsplaneringen. 

Övriga 

När det gäller tillgänglighetsarbetet har berörda enheter inom 
Förvaltningsavdelningen och inom Utrikesdepartementet ansvaret för att 
genomföra de åtgärder som framgår av denna plan. Enheterna ska även 
dokumentera genomförda åtgärder och eventuella avvikelser från planen. 

Arbetsförhållanden och arbetsmiljö 

Arbetsgivaren ska genomföra sådana åtgärder som med hänsyn till 
arbetsgivarens resurser och omständigheterna i övrigt kan krävas för att 
arbetsförhållandena ska lämpa sig för alla arbetstagare oavsett kön, etnisk 
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, se 3 kapitlet 4 § 
diskrimineringslagen. 

Mål 

Arbetsförhållandena inom Regeringskansliet, såväl de fysiska som de 
psykosociala, ska lämpa sig för alla medarbetare. 

Vad betyder det att arbetsförhållandena ska lämpa sig för alla medarbetare? 

Regeringskansliet ska i planering, beslut och processer som rör arbetet beakta att 
arbetsförhållandena ska lämpa sig för alla medarbetare. Om det är möjligt utifrån 
verksamhetens krav kan det innebära att t.ex. semester beviljas vid andra 
religiösa högtider än de där ledighet redan finns. Arbetsgivaren ska genom 
skäliga stöd- och anpassningsåtgärder se till att en medarbetare med 
funktionsnedsättning har bra arbetsförhållanden. Det kan innebära att 
medarbetaren med funktionsnedsättning får t.ex. arbetshjälpmedel. 

Aktiva åtgärder 

• Medarbetarundersökningar följs upp i samverkan med de fackliga 
organisationerna och skyddsorganisationen. Ansvariga: RK Arbetsgivar- och 
kompetensenhet, departementen och berörda enhetschefer 
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• När det gäller skillnader avseende kvinnors och mäns sjukfrånvaro och 
angående belastningsbesvär ska fördjupade analyser göras och adekvata åtgärder 
vidtas inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Ansvariga: RK 
Arbetsgivar- och kompetensenhet, departementen och berörda enhetschefer 

• I de sammanhang där kartläggning och analys presenteras utifrån 
individbaserad statistik, t.ex. sjukfrånvarostatistik, ska denna även presenteras 
och analyseras utifrån kön. 

Ansvarig: RK Arbetsgivar- och kompetensenhet 

• I den översyn som kontinuerligt sker av Regeringskansliets interna 
arbetsgivarpolitiska styrdokument ingår säkerställande av att dessa inte 
innehåller bestämmelser som kan missgynna medarbetare med hänsyn till deras 
kön, etniska tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, ålder, 
funktionshinder, sexuella läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck. 

Ansvarig: RK Arbetsgivar- och kompetensenhet 

Förvärvsarbete och föräldraskap 

Arbetsgivaren ska underlätta för både kvinnliga och manliga arbetstagare att 
förena förvärvsarbete och föräldraskap, 3 kapitlet 5 § diskrimineringslagen. 

Mål 

Medarbetare ska kunna förena förvärvsarbete och föräldraskap. 

Vad betyder det att medarbetare ska kunna förena förvärvsarbete och 
föräldraskap? 

Regeringskansliet uppmuntrar såväl män som kvinnor att ta ut föräldraledighet. 
Arbetsförhållandena ska med utgångspunkt i verksamhetens behov anpassas till 
de krav som föräldraskapet innebär. Medarbetare inom Regeringskansliet som 
tar ut föräldraledighet ska, såväl under som efter föräldraledigheten, behandlas 
på samma sätt som övriga medarbetare. Medarbetare får inte missgynnas av skäl 
som har samband med föräldraledigheten. 

Aktiva åtgärder 

• Föräldralediga medarbetare ska omfattas av lönerevision. Ansvariga: 
departementen och berörda enhetschefer 

• I de sammanhang där kartläggning och analys presenteras utifrån 
individbaserad statistik angående föräldraledighet, ska denna även presenteras 
och analyseras utifrån kön. 
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Ansvarig: RK Arbetsgivar- och kompetensenhet 

• Föräldraledigas lönesättning följs upp i lönekartläggningen. 

Ansvariga: RK Arbetsgivar- och kompetensenhet i samverkan med de lokala 
fackliga organisationerna 

• I samband med föräldraledighet ska medarbetare och chefer följa Rutiner vid 
föräldraledighet i Regeringskansliet. 

Ansvariga: departementen och berörda enhetschefer 

Trakasserier och kränkande särbehandling 

Arbetsgivaren ska vidta åtgärder för att förebygga och förhindra att någon 
arbetstagare utsätts för trakasserier eller repressalier som har samband med kön, 
etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning eller för sexuella 
trakasserier, 3 kapitlet 6 § diskrimineringslagen. 

Mål 

Trakasserier och kränkande särbehandling får inte förekomma i 
Regeringskansliet oavsett grund eller orsak. 

Vilka åtgärder ska vidtas vid tecken på trakasserier och kränkande 
särbehandling? 

I Regeringskansliets vägledning för en arbetsplats fri från trakasserier och 
kränkande särbehandling klargörs och informeras om arbetsgivarens inställning i 
fråga om trakasserier och kränkande särbehandling samt om det ansvar som 
chefer och medarbetare har. Vidare beskrivs de rutiner som vidtas i 
förekommande fall. 

Aktiva åtgärder 

• I syfte att förebygga trakasserier och kränkande särbehandling ska utbildningar 
för chefer och medarbetare innehålla information om trakasserier inklusive 
sexuella trakasserier och kränkande särbehandling och Regeringskansliets 
förhållningssätt till detta. 

Ansvariga: RK Arbetsgivar- och kompetensenhet, departementen och berörda 
enhetschefer 

• Frågor om trakasserier och kränkande särbehandling tas upp i 
medarbetarundersökningar. Resultaten ska följas upp och handlingsplaner 
upprättas när det finns behov. 
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Ansvarig: RK Arbetsgivar- och kompetensenhet, departementen och berörda 
enhetschefer 

• Chef och medarbetare ska i samband med medarbetarsamtalet uppmärksamma 
frågor om trakasserier och kränkande särbehandling. 

Ansvariga: personalansvarig chef och personalchef på departementen 

• Frågor om hur trakasserier och kränkande särbehandling kan förebyggas och 
förhindras ska behandlas vid enhetsmöten eller andra tillfällen. 

Ansvariga: personalansvarig chef och personalchef på departementen 

Kompetensförsörjning 

Arbetsgivaren ska verka för att personer oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion 
eller annan trosuppfattning ges möjlighet att söka lediga anställningar, 3 kapitlet 
7 § diskrimineringslagen. 

Arbetsgivaren ska genom utbildning, kompetensutveckling och andra lämpliga 
åtgärder främja en jämn fördelning mellan kvinnor och män i skilda typer av 
arbete och inom olika kategorier av arbetstagare, 3 kapitlet 8 § 
diskrimineringslagen. 

När det på en arbetsplats inte råder en i huvudsak jämn fördelning mellan 
kvinnor och män i en viss typ av arbete eller inom en viss kategori av 
arbetstagare, ska arbetsgivaren vid nyanställningar särskilt anstränga sig för att få 
sökande av det underrepresenterade könet. Arbetsgivaren ska försöka se till att 
andelen arbetstagare av det underrepresenterade könet efterhand ökar. Detta 
framgår av 3 kapitlet 9 § diskrimineringslagen. 

Mål 

Regeringskansliet ska ha en i huvudsak jämn könsfördelning mellan kvinnor och 
män i skilda typer av arbete och inom olika kategorier av medarbetare. 

Andelen medarbetare med utländsk bakgrund2 bör öka. 

Vilka förutsättningar gäller vid rekrytering för att uppnå jämställdhet, mångfald 
och tillgänglighet? 

Av 12 kap 5 § 2 st. RF följer att vid anställning av medarbetare får avseende 
fästas endast vid sakliga grunder såsom förtjänst och skicklighet. Enligt lagen 
(1994:260) om offentlig anställning ska skickligheten sättas främst. I 
Regeringskansliets riktlinjer för rekrytering framgår att arbetsgivaren ska ta fram 
en kompetensbaserad kravprofil som utgör grunden för rekryteringen och den är 
en förutsättning för en kvalitetssäkrad rekryteringsprocess. Varje 



50 

2 SCB:s definition på utländsk bakgrund är att personen är född utomlands eller 
född i Sverige av två utlandsfödda föräldrar. 

departement ska i samband med rekryteringar verka för att personer oavsett kön, 
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder ges möjlighet att 
söka lediga anställningar. Vid befordringar/utnämningar och vid val av 
medarbetare till olika uppdrag ska urval ske utifrån saklighet och opartiskhet. 
Genom skäliga stöd- och anpassningsåtgärder ska varje departement se till att en 
sökande med funktionsnedsättning kommer i jämförbar situation med sökande 
utan sådan funktionsnedsättning. 

Aktiva åtgärder 

• För att öka andelen män inom administrativ personal i de grupper där det inte 
råder en i huvudsak jämn fördelning mellan kvinnor och män, ska vid 
rekrytering särskilt anges att vi gärna ser män som sökande och arbetsgivaren ska 
försöka se till att andelen män efter hand ökar. Ansvariga: RK Arbetsgivar- och 
kompetensenhet, departementen och berörd enhetschef 

• I syfte att öka andelen kvinnliga chefer ska kvinnor särskilt uppmuntras att 
anmäla intresse för utvecklingsprogrammet ”Förberedande ledarskap”. 

Ansvariga: RK Arbetsgivar- och kompetensenhet, departementen och berörda 
enhetschefer 

• I de sammanhang där kartläggning och analys presenteras utifrån 
individbaserad statistik, till exempel utifrån sökande, rekryterade och avgångar, 
ska denna även presenteras och analyseras utifrån kön. Ansvarig: RK 
Arbetsgivar- och kompetensenhet 

• Ett inkluderande synsätt uppmärksammas kontinuerligt och ingår som en 
integrerad del vid extern och intern rekrytering, kompetensutveckling och 
befordringar samt vid projekt och andra uppdrag inom Regeringskansliet. 

Ansvariga: RK Arbetsgivar- och kompetensenhet, departementen och berörda 
enhetschefer 

• Regeringskansliet genomför särskilda aktiviteter inom mångfaldsområdet för 
att öka andelen medarbetare med utländsk bakgrund. Ansvariga: RK 
Arbetsgivar- och kompetensenhet, departementen och berörda enhetschefer 

• Utbildningar och seminarier som belyser jämställdhets-, mångfalds- och 
tillgänglighetsområdet utifrån ett 
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rekryteringsperspektiv genomförs för chefer, personalchefer och 
personalhandläggare. 

Ansvariga: RK Arbetsgivar- och kompetensenhet 

• Fortsatt praktiksamarbete med universitet/högskolor och Arbetsförmedlingen 
avseende personer med utländsk bakgrund. Ansvariga: RK Arbetsgivar- och 
kompetensenhet, departementen och berörda enhetschefer 

• Regeringskansliet deltar i arbetsmarknadsdagar och andra liknande aktiviteter i 
syfte att marknadsföra arbetsgivaren för arbetssökande. 

Ansvariga: RK Arbetsgivar- och kompetensenhet, Information Rosenbad, 
departementen och berörda enhetschefer 

• Regeringskansliet avser att i samarbete med Arbetsförmedlingen genomföra 
arbetspraktik för personer med funktionsnedsättning. 

Ansvarig: RK Arbetsgivar- och kompetensenhet, departementen och berörda 
enhetschefer 

• För att följa utvecklingen av andelen medarbetare med utländsk bakgrund tas 
anonymiserad statistik över andelen anställda med utländsk bakgrund fram. 

Ansvarig: RK Arbetsgivar- och kompetensenhet 

Lönefrågor 

Arbetsgivaren ska vart tredje år kartlägga och analysera löneskillnader mellan 
män och kvinnor och vart tredje år upprätta en handlingsplan för jämställda 
löner, 3 kapitlet 10-12 §§ diskrimineringslagen. I jämställdhetsplanen ska finnas 
en översiktlig redovisning av handlingsplanen för jämställda löner, 3 kapitlet 13 § 
samma lag. 

Mål 

Lönesättningen ska ske på sakliga grunder. 

Hur arbetar arbetsgivare och fackliga organisationer för att motverka osakliga 
löneskillnader? 

Arbetsgivare och de lokala fackliga organisationerna analyserar i samverkan 
medarbetarnas löner för att upptäcka eventuella osakliga löneskillnader på grund 
av kön. Arbetsgivaren har ett ansvar för att det inte i något avseende uppstår 
osaklighet i lönesättningen. 

Aktiva åtgärder 
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• Analysera utfall av lönerevisionen utifrån kön. Ansvarig: RK Arbetsgivar- och 
kompetensenhet 

• Skapa större förståelse för lönesättningsprocessen genom att på Klaranätet 
informera om bl.a. lönebildning och lönesättning. Ansvarig: RK Arbetsgivar- 
och kompetensenhet 

• Genomföra seminarier tillsammans med de fackliga organisationerna för 
medarbetarna om lönebildning. Ansvarig: RK Arbetsgivar- och kompetensenhet 

• Genomföra löpande utbildningar av chefer i lönesättande samtal, där bl.a. 
frågan om lönesättning på sakliga grunder behandlas. Ansvarig: RK Arbetsgivar- 
och kompetensenhet 

Tillgänglig kommunikation och information 

Mål 

Regeringskansliets information och kommunikation ska vara öppen, saklig, 
begriplig, relevant och aktuell. Den ska förmedlas på ett sätt som anpassas efter 
mottagaren. IT-verksamheten ska möjliggöra detta genom ett väl anpassat, 
kostnadseffektivt, modernt och säkert IT-stöd. 

Vad menas med att kommunikation och information ska vara tillgänglig? 

En tillgänglig kommunikation och information innebär att varje person oavsett 
funktionsnedsättning ska kunna samtala vid möten och i telefon, kommunicera 
med brev och e-post, läsa trycksaker på lämpligt medium, använda webbplatser 
och delta i konferenser. 

Aktiva åtgärder 

• Vid utvecklingen av en ny version av regeringen.se kommer kraven i WCAG 
(Web Content Accessibility Guidelines) att beaktas. Användartester med 
avseende på tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning kommer att 
genomföras. Ansvarig: Information Rosenbad 

• Informationen om regeringen och Regeringskansliets arbete, den s.k. 
basinformationen, ses över. Innehållet anpassas för att vara mer lättförståeligt 
och tillgängligt för fler. Bland annat översätts en kortversion av innehållet till 
minoritetsspråken och ett tiotal andra språk. Därutöver kommer samma 
information att presenteras i en lättläst version och som teckentolkad film. 

Ansvarig: Information Rosenbad 

• En utbildning tas fram för hur tillgängliga pdf-filer skapas. 
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Ansvariga: Information Rosenbad och RK IT 

• En manual för hur man skapar tillgängliga pdf-filer tas fram. 

Ansvarig: Information Rosenbad 

• Tillgänglighetsanpassning ska ingå när Regeringskansliets grafiska profil 
utvecklas till en visuell identitet. 

Ansvarig: Information Rosenbad 

• Arbete med att ta fram tillgänglighetsanpassade versioner av SOU, Ds och 
annat material sker löpande. 

Ansvariga: departementen och berörda enhetschefer 

• En förvaltningsorganisation inrättas för it-stöd till medarbetare med 
funktionsnedsättning 

Ansvarig: RK IT 

• Uppföljning av it-stöd till medarbetare med funktionsnedsättning görs löpande 
vid förändringar av bl.a. basutbudet. 

Ansvarig: RK IT 

Tillgängligt byggd miljö/ tillgängliga lokaler 

Mål 

Regeringskansliets lokaler ska utformas så att högt ställda krav på säkerhet, 
tillgänglighet, arbetsmiljö, representativitet och kostnadseffektivitet uppnås 
samtidigt som kulturhistoriska värden tas till vara. 

Vad menas med att den byggda miljön och lokalerna ska vara tillgängliga? 

En tillgängligt byggd miljö innebär att alla människor kan använda miljön på 
samma villkor och utan risk för hälsa eller säkerhet. Det ska vara lätt att 
orientera sig både utanför och inne i byggnader. Tillgänglighet handlar om både 
tillgänglighet och användbarhet för så många som möjligt. 

Aktiva åtgärder 

• Efter inventering av den fysiska och tekniska miljön ska konferensrummen i 
Regeringskansliet tillgänglighetsanpassas i så stor utsträckning som möjligt. 

Ansvarig: RK Service 
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• Varje år genomförs förbättringsåtgärder på någon eller några 
utlandsmyndigheter där det finns brister i tillgängligheten. 

Ansvarig: UD FAST 

• Genomföra uppföljning av tillgängligheten i Regeringskansliets lokaler. 

Ansvariga: RK Service och RK SÄK 

• I Regeringskansliets lokaler finns en utrymningsstol i varje kvarter. Om det 
finns en anställd som behöver hjälpmedlet ska stolen placeras ut, i annat fall ska 
den finnas i anslutning till vaktlokalen. 

Ansvarig: RK SÄK 

Kommunikation om planen 

Planen ska behandlas av varje departements chef/ledningsgrupp och som 
framgår under rubriken ”Ansvarsfördelning” bör de åtgärder som departementen 
svarar för integreras i verksamhetsplaneringen. 

Ansvariga: RK Arbetsgivar- och kompetensenhet och departementen 
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Bilaga 2: Informationsbrev 
Hej, 
 
Jag är en student som läser sista terminen på Personalvetarprogrammet vid Umeå 
Universitet. Just nu skriver jag min kandidatuppsats inom området personal- och 
arbetslivsfrågor som kommer att handla om chefer och mångfaldsfrågor på 
Regeringskansliet. Jag har fått ditt namn av Ann-Marie Wedberg eftersom att hon 
tänker sig att du skulle vara en intressant intervjuperson och jag hoppas verkligen att 
du kan tänka dig att delta. Min plan är att genomföra intervjuerna under vecka 14 och 
15 men ifall det inte är möjligt får du gärna svara med vilket datum som skulle passa 
dig. Det skulle vara bra ifall det var möjligt att avsätta ungefär 45 minuter för 
intervjutillfället. 
 
I höstas hade jag praktik på Arbetsgivar- och Kompetensenheten och under den 
perioden skrev jag en uppsats som handlade om Regeringskansliets styrande 
dokument kring lika rättigheter och möjligheter. Mitt examensarbete kan ses som en 
fördjupning av det jag tidigare skrivit med inriktningen vad som händer med policys 
och planer kring mångfald och inkluderande synsätt och hur arbetet bedrivs i 
organisationen på enhetsnivå. 
 
Syftet med studien är att göra en kartläggning av chefers relation, förståelse och 
arbete med mångfald och inkluderande synsätt. Det jag är intresserad av att få ut av 
intervjuerna handlar inte om att återge vad policydokumenten säger eller att räkna 
upp olika aktiviteter som är gjorda utan det intressanta är ett samtal kring hur 
frågorna upplevs för dig som chef och i arbetet med dina medarbetare. Jag kommer 
att bifoga mina intervjufrågor för att ge en bild av samtalet. 
 
Intervjuerna kommer självklart att behandlas helt anonymt och jag är tacksam ifall 
jag får spela in samtalet. Anledningen till detta är att det kan vara svårt att helt 
korrekt minnas allt som sagts under intervjuerna. När transkriberingen är klar och 
avidentifierad kommer inspelningarna raderas. Alla intervjuer är självklart frivilliga 
och det går bra att kontakta mig innan och efter om det finns några oklarheter. 
Självklart kommer ni även få ta del av slutresultatet.  
 
Vid eventuella funderingar eller frågor, kontakta gärna mig på: 
Email: elin.filipp@regeringskansliet.se 
Telefon: xxxxx 
Mobiltelefon: 072-xxxx xx xx 
 
Vänliga Hälsningar,  
Elin Filipp  



56 

Bilaga 3: Intervjuguide 
Informerat samtycke: 

• Information om studiens syfte, vad materialet kommer användas till, 

frivillighet, rätten till anonymitet och rätten att dra sig ur. 

 

Bakgrund: 

• Ålder och könsidentitet 

• Departement 

• Hur många anställda finns det på din enhet? 

• Hur länge har du arbetat på Regeringskansliet? 

• Hur länge har du arbetat som chef? 

• Har du tagit del av någon utbildning kring inkluderande synsätt och 

mångfald? (om ja: vad?)  

• Hur definierar du begreppet mångfald? 

• Hur ser ditt intresse och din relation ut till mångfaldsfrågor?  

 

Regeringskansliet: 

• Hur arbetar Regeringskansliet med mångfald praktiskt, enligt dina 

erfarenheter? 

• Hur upplever du stödet som finns att få när det kommer till mångfaldsfrågor? 

(Vilken form av stöd skulle du önska att det fanns? Specifikt, följdfrågor) 

 

Chefen: 

• Hur skulle du själv beskriva din roll och ditt ansvar utifrån ”Plan för lika 

rättigheter och möjligheter i Regeringskansliet”? 

• Hur arbetar du med mångfald i ditt dagliga arbete? (Har du något exempel?) 

• På vilket sätt bidrar du till mångfald på Regeringskansliet och din enhet? 

(Kan du ge exempel på någon specifik situation?) 

• Kan du berätta om någon situation då du bidrar eller har bidragit till ett 

inkluderande synsätt på Regeringskansliet och din enhet? 
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Enheten: 

• Engagerar du dina medarbetare i frågor rörande mångfald? (om ja: hur gör du 

det?) (Om nej: vad beror det på?)(Kan du berätta om någon specifik 

situation?) 

• På vilket sätt används planen för lika rättigheter och möjligheter i 

verksamhetsplanering för din enhet?  

• Vad skulle du kunna göra för att på kort och lång sikt påverka mångfalden på 

din enhet? (Följdfrågor, kring specifika saker inte bara rekrytering) 

	  

Avslutning: 

Har du någonting du vill tillägga eller ta upp innan vi avslutar intervjun? Tack för 

intervjun och att du tog dig tid. När inspelningen är avstängd frågar jag en till gång 

ifall de vill fråga eller ta upp någonting och upprepar vad som händer med materialet. 

 


