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Problem/bakgrund: 
”Mångfald” är ett begrepp som fick fart på 1990-talet och användes först med tanke på den 
”ras”/etniska mångfalden. ”Jämställdhet" mellan könen har en längre historia bakom sig och är 
fortfarande mer studerat som begrepp. Många företag och organisationer har tagit sig an dessa frågor 
som viktiga att arbeta med och har skapat handlingsplaner och policys. ”Mångfald” innefattar numera 
ofta en bredare beskrivning då kategorier som sexuell läggning, funktionshinder, religion och även 
kön m m är inkluderat. Begrepp som dessa uppfattas ofta som ganska självklara och med positiv 
respons, därför är det intressant att studera hur en arbetsplats verkligen förhåller sig kring dessa 
frågor. 
 
Syfte: 
Syftet med uppsatsen är att studera hur begreppen ”mångfald” och ”jämställdhet” konstrueras, upplevs 
och används på en förvaltning inom Region Skåne. Som utgångspunkt finns de skrivna policys som 
Regionen har satt upp, samt de medarbetare som jag intervjuat. Jag vill analysera både informanternas 
och Regionens syn på frågorna och hur relationen däremellan förhåller sig.  
 
Upplägg: 
Uppsatsen består av först en teoretisk genomgång och en bred bakgrundsbild som tar sitt avsprång i 
den poststrukturella ansatsen. Därifrån går den vidare till den postkoloniala och den intersektionella 
teorin via diskursanalys som här används som både teori och metod för att analysera både 
bakgrundsbilden och det empiriska materialet. Det insamlade materialet består av åtta intervjuer med 
mellanchefer inom en förvaltning inom Region Skåne.  
 
Slutsatser: 
Uppsatsen visar att informanterna säger sig tycka att frågorna är viktiga att arbeta med men de 
varierar i engagemang och det finns skäl att tro att en politiskt korrekt diskurs styr talet ibland. De 
policys som skrivits tyder på en utgångspunkt att arbeta med ”mångfald” utifrån ett 
lönsamhetsperspektiv medan ”jämställdhets” –arbetet huvudsakligen bedrivs utifrån ett rättvise-
perspektiv. Detta bekräftas även av de intervjuade som oftast ställer sig i linje med Regionens 
uppfattning. Ibland ifrågasätts dock de bakomliggande orsakerna till varför t ex ”mångfald” behövs 
och informanterna kan ofta inte se att de själva personligen, eller deras egna avdelning, skulle vara i 
behov av att arbeta kring ”jämställdhet” eller ”mångfald”.  
 
 
 
 
Nyckelord: Mångfald, jämställdhet, intersektionalitet, postkolonialism, diskursanalys, Region Skåne. 
 



       

  

 
 
 
Förord 
 
  

Jag vill inleda den här uppsatsen med att tacka de människor jag kommit i kontakt med inom 

Regionen. Både mina kontaktpersoner och mina intervjupersoner. Utan dem hade det såklart inte varit 

möjligt att utföra det här arbetet och jag är tacksam för att de ställde upp och för att de gjorde det till 

en intressant och rolig upplevelse. Jag vill till intervjupersonerna återigen understryka att jag inte är 

ute efter att peka ut någon eller att rikta kritik emot någon personligen. Inte heller gentemot de 

personalansvariga och deras arbete med dokument och utbildningar. Mitt intresse ligger i att titta 

närmre på hur några människor inom Region Skåne ser på begreppen ”mångfald” och ”jämställdhet”, 

vilken kunskap som ses som naturlig och vilket språk man använder för att tala om dessa frågor, samt 

hur det förhåller sig till Regionens policys. Jag ser på berättelserna som ett urval av erfarenheter på 

arbetsplatsen och även i samhället i stort. Samtidigt går det inte att generalisera och säga att det ger en 

rättvis bild av hur chefer inom regionen i allmänhet tycker och jag gör heller inget anspråk på att få 

fram en sann bild av åsikter eller hur ”verkligheten” på arbetsplatsen ser ut. Detta är helt enkelt en 

analys av vad dessa människor hade att säga just vid det tillfälle då jag träffade dem. 

  

Jag vill även tacka Gunilla Johansson, Åsa Persson, Patricia Thomasson och Fredrik Graesén för 
engagemang och synpunkter. 
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1.Inledning 
 
Inledningsvis kommer en kort bakgrund till begreppen att läggas fram. Därefter ges en presentation om 

Region Skåne som organisation och arbetsplats, och sedan angående deras policys som används i 

uppsatsen. Sist i avsnittet sker en diskussion kring det aktuella forskningsfältet. 

 
1.1  Bakgrund 
 
”Jämställdhet” och ”mångfald” är begrepp som finns inom de flesta områden i vårt samhälle och de 

uppfattas ofta som idéer med mest positiva konnotationer som de allra flesta kan ställa sig bakom.1 Det 

kan dock vara så att de mest är svävande och otydliga begrepp och att få reflekterar över vad de 

egentligen betyder och innebär. De syns allt oftare jämte varandra inom företags mål och visioner men 

vad menas och vad är det man vill uppnå?  

  Historiskt sett i Sverige så har ordet ”jämställdhet” funnits sedan 1898 enligt 

Nationalencyklopedin och betyder ”det att vara jämställd särskilt i fråga om kvinna i förhållande till 

man”. Kampen för kvinnors rättigheter har ägt rum under hela 1900-talet med en början i fokuseringen 

på bl a rösträtten och sedan med en intensifiering och utvidgad kamp på 1950-1960-talen då kvinnor i 

stort antal förvärvsarbetade. 1970- 1980- och 1990-talen gav lagar som politiskt och juridiskt skyddade 

kvinnor och en Jämställdhetsombudsman inrättades. (Roth, A-K. 2004:18)   

”Mångfald” betyder enligt Nationalencyklopedin ”stort och varierat antal  […] (ofta som pol. 

honnörsord) […] säkra ~en i kulturutbudet; en möjlighet till ~ och spännande motsättningar”.  Ordet 

dateras till 1794(Ibid.) men det var först i början av 1990-talet som  begreppet fick stor uppmärksamhet i 

samhället i och med att befolkningen ändrades. 1945 var 1.5 procent av Sveriges befolkning födda 

utomlands, 1999 var siffran 11 procent och tre år senare, 2003, hade den fördubblats till 22 procent. 

(Roth, A-K. 2004:22) I en statlig utredning 1997 slogs det fast att Sverige var ett ”mångkulturellt” 

samhälle och att det måste finnas med i utgångspunkten för politik inom alla områden. (Gonäs & Knocke 

2004:8) Även Sveriges åldrande befolkning tillsammans med en ny öppenhet som vuxit fram har ställt 

krav på lika rättigheter för människor oavsett ”ras”/etnisk bakgrund eller ålder och även för de med 

                                                 
1 Jag använder mig av begreppen ”mångfald” och ”jämställdhet” därför att dessa används i Regionens dokument. 
Citationstecknen behålls eftersom det är två begrepp som betyder olika för olika arbetsplatser och människor och som här 
är under analys. På ”ras” sätts citationstecken också ut, dock inte på övriga kategorier men jag beaktar att de övriga inte är 
okontroversiella eller objektiva kategorier. Jag är medveten om debatten huruvida ordet etnicitet eller ”ras” ska användas.  
de los Reyes och Mulinari diskuterar detta i boken Intersektionalitet där de uppmärksammar uppfattningen att etnicitet har 
använts på sätt som fått rasism att göras osynlig och att ”ras” behövs för att förstå rasifierade processer. (2005 s.7) 
Samtidigt förknippas ”ras” med biologiskt och ideologiskt förlegade idéer. (de los Reyes & Molina 2003. Kalla mörkret 
natt. S.314) De väljer att använda sig av båda och skriver ”ras” /etnicitet vilket även jag gör här. 
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funktionshinder, olika sexualiteter eller religiösa tillhörigheter m m. (Ibid:11) 1999 kom en lag mot 

diskriminering inom arbetslivet angående etnisk bakgrund, sexuell läggning samt funktionshinder. (SOU 

2005:56) 

 

1.2 Region Skåne 
 
Regionen grundades 1999 då sammanslagningen av Kristianstads läns landsting, Malmöhus läns 

landsting och sjukvården i Malmö stad genomfördes. Organisationen omfattar alltifrån vård till 

kollektivtrafik, kultur och miljö, och det satsas förutom på regional utveckling även på nationellt och 

internationellt samarbete. Regionen har ca 32 000 anställda som är utspridda över hela Skåne. 

Huvudsätet finns i Kristianstad och det är även här som den huvudsakliga delen utav 

tjänstemannaorganisationen finns, och det är på en förvaltning på denna nivå som min studie ägt rum. 

(www.regionskane.se) 

 
1.3  Region Skånes övergripande policys 
 
          ”Mångfald”: 

För oss i Region Skåne handlar mångfald om att se, förstå och ta tillvara kompetens- oavsett bakgrund 
såsom kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning 
eller ålder. (Utdrag ur dokumentet ”Vilja välja mångfald och olikheter”) 2 

 
          ”Jämställdhet”: 

Begreppet jämställdhet används om de formella och informella kraven på att inte missgynna någon av det 
ettdera könet framför det andra. (Utdrag ur Övergripande mål för jämställdhetsarbetet i Region Skåne 
2005-2007) 
 

Som underlag inför intervjuerna har jag studerat de dokument och policys som Region Skåne har antagit 

om ”jämställdhet” och ”mångfald”. Innehållet och ordvalet i dessa ger en god beskrivning av hur 

arbetsplatsen vill arbeta med de berörda begreppen och vad de skickar för signaler till medarbetare och 

övriga medborgare. De intervjuade måste förhålla sig till dokumenten på något sätt och påverkas 

naturligtvis i skapandet av sin egen uppfattning i frågorna. De två övergripande målen antogs i juli 2005 

och ska vara uppfyllda år 2007 då uppföljning ska ske. 

Gabriella Nilsson Fägerlind arbetar som mångfaldskonsult och hennes tjänster har bl a använts 

utav Region Skåne. Hon har sett att många organisationer och företag i sitt ”mångfalds”-arbete har 

använt sig av ”jämställdhetsarbetet” som förebild. Vissa arbetsplatser har valt att slå ihop de två 

                                                 
2 Här vill jag belysa att kategorin klass inte finns med i Regionens dokument och får därför inte stort utrymme I denna 
analys. Jag anser dock att klass är en mycket viktig faktor och tar upp det på några ställen. Se vidare forskning om vikten 
av att ”återupptäcka” klass som kategori och faran i att tro att det är förlegat. T ex Beverly Skeggs 2000, Lena Martinsson, 
2005 
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arbetsområdena till ett medan andra har valt att hålla dem åtskilda, med eller utan samarbete däremellan. 

(2004:96) Region Skåne har olika övergripande policys angående de två begreppen men de verkar hänga 

samman i sättet att arbeta. De olika förvaltningarna kan sedan ha olika sätt att arbeta med frågorna. 

 
1.4  Forskningsfältet 

”Jämställdhet” mellan könen har en längre tid varit under granskning inom forskning, och 

genusvetenskap har blivit en accepterad institution. Trots att "mångfalds”-debatten de senaste åren tagit 

ordentlig fart och trots att det finns relativt mycket litteratur så befinner sig forskningen fortfarande på 

inledningsstadiet. En stor del utav den litteratur som finns representeras utav konsultvärlden och även 

om det inte är forskning så är det dokumenterad kunskap som påverkar. Det är allt ifrån rena 

instruktionsböcker för företag och ledarskapsutbildningar till mer allmänna diskussioner om hur att gå 

tillväga för att skapa ”mångfald” och ta tillvara på kompetens. Tanken att öka lönsamheten och 

kvaliteten på arbetsplatsen genom att ta tillvara på människors olikheter har sitt ursprung ifrån USA och 

begreppet ”diversity management”. Där har näringslivet mer och mer tagit över ”mångfalds”-ansvaret 

efter att staten släppt taget något med lagar mot diskriminering och positiv särbehandling som 

”affirmative action”. Man kan skylta med framgång och positiva möjligheter som lockar fler istället för 

med ett tvång, innehållande lagar mot diskriminering. (SOU:192-193, de los Reyes 2001:180-181) 

 I Sverige, och utomlands, möts man av förvånansvärt övervägande positiv respons och diskussion 

i ämnet. Detta påpekar bl a ekonomihistorikern Paulina de los Reyes i Mångfald och Differentiering som 

dock ställer sig frågan varför arbetsplatser fortfarande är så homogena? (2001) I Sverige är de los Reyes 

en av de mest framträdande kritiker till hur ”mångfalds”-arbetet bedrivs och som här refereras till mest. 

Det är fortfarande få arbeten som på detta kritiska sätt behandlar båda begreppen ”mångfald” och 

”jämställdhet” samtidigt och försöker få in en intersektionalitetstanke där olika diskrimineringar och 

rättvisetankar så att säga slås ihop. Därför anser jag att min uppgift är sociologiskt relevant som ett 

bidrag till forskningsvärlden.  

 
2.  Syfte och frågeställning 
2.1 Syfte 

Syftet för uppsatsen är att studera hur begreppen ”mångfald” och ”jämställdhet” konstrueras, upplevs 

och pratas om på en arbetsplats, nämligen på en förvaltning inom tjänstemannaorganisationen inom 

Region Skåne. För att få en bild av förhållandet har åtta stycken mellanchefer intervjuats angående deras 

syn samt hur man förhåller sig till de policys som Regionen satt upp. Mitt intresse ligger i att undersöka 

hur människor ser på och pratar om dessa ämnen och jag anser inte att just denna arbetsplats är unik eller 

speciellt talande på något sätt utan kan ses som ett urval ur den offentliga sektorn. 
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2.2 Frågeställning 

Utgångspunkt för analys är både de skrivna dokument där Regionen deklarerar sina övergripande mål 

gällande ”mångfald” och ”jämställdhet”, samt hur de intervjuade ser på detta och relaterar det till sin 

vardag. Vilka diskurser råder? Hur talar man om sin uppfattning och sitt användande av de här frågorna? 

Finns det en diskrepans emellan den innebörd ledningen lägger in i dokumenten och vad det betyder för 

de anställda?3  Jag bygger upp en bred bakgrund till denna diskussion både på geografiskt och historiskt 

olika plan för att få en överblick över vad som lett fram till situationen i Sverige idag. 

 
 
3. Metod 
Här kommer vald metod att presenteras och motiveras, samt hur urval och genomförande gick till, följt 

av en kritisk syn på min roll som forskare. Avslutningsvis sker en diskussion om arbetets förutsättningar 

och begränsningar. 

 

3.1 Varför intervjuer? 

Mitt intresse när jag gick in i det här arbetet var att få ta del av människors upplevelser inom en 

arbetsplats. Jag kommer utifrån och kan läsa och tolka Regionens dokument och lyssna till de 

personalansvariga om hur arbetet med ”mångfald” och ”jämställdhet” förs, men får då inte en tillräckligt 

talande bild anser jag. Min utgångspunkt är att se till de skrivna orden i relation till hur de tolkas och 

appliceras av några av de anställda. Det samarbetet intresserar mig och därför valde jag kvalitativa 

intervjuer som den mest lämpliga metoden. Steinar Kvale beskriver i Den kvalitativa forskningsintervjun 

intervjun som ett professionellt samtal som bygger på vardagens samtal. Han kallar intervjuaren antingen 

”malmletare” eller för ”resenärer” och jag vill se min uppgift främst att vara en medresenär som utforskar 

deras berättelser längs med vägen. (Kvale:1997:11-13) Även om detta är ett urval av röster så är det ändå 

åtta röster som får höras. Dock med min prägel, som diskuteras nedan.  

 

3.2  Urval 

Tillsammans med de kontakter jag hade inom Regionen bestämdes att intervjupersonerna skulle väljas ur 

en grupp av chefer på mellannivå inom en förvaltning. Ur listan av namn valde jag åtta personer: fyra 

                                                 
3 Enligt Regionens dokument kretsar ”mångfald” kring flera kategorier. De chefer jag har intervjuat har dock mestadels 
hållit sina diskussioner kring kön och ”ras” /etnicitet vilket därför blir vad som fokuseras på i denna uppsats. Då kategorin 
kön ingår i både begreppet ”jämställdhet” och i ”mångfald” så blir det sistnämnda ett begrepp där jag anser ”alla” samlade 
och därför får ”mångfald” mest utrymme i texten. 
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män och fyra kvinnor. Anledningen till detta var att jag ville se om kön skulle ha någon betydelse i stort 

men jag kommer på de flesta ställen inte att ha kön som uppdelande faktor i analysen p g a 

anonymitetsfrågan. Andra faktorer såsom ålder, ”ras” /etnicitet, funktionshinder o s v var alltså inte 

kända. Samtliga åtta tillfrågade accepterade och anledningen till de positiva svaren kan ha att göra med 

att de alla blivit informerade av personalansvarig som poängterat hur viktigt både ämnet och chansen att 

samarbeta med universitetsvärlden är. Det föll sig så att åldern varierade från 30-60-års-åldern hos 

informanterna och att ingen åtminstone nämnde något annat än att deras bakgrund var ”ras”/etnisk 

svensk. P g a önskemål ifrån Region Skåne om garanterad anonymitet så nämns inte förvaltning vid 

namn och intervjupersonerna presenteras inte närmre än detta. Möjligen hade detta varit önskvärt då 

läsarna skulle ha fått en bättre bild av människorna bakom citaten, men jag anser ändå att syftet med 

arbetet blivit uppfyllt.  

 

3.3 Genomförandet 

Samtliga intervjuer utfördes under en period av 3 veckor. Platsen bestämdes av intervjupersonerna och 

hölls antingen på deras kontor eller i ett grupprum på arbetsplatsen. 90 minuter fanns till förfogande men 

intervjuerna tog mellan 45 och 75 minuter. Intervjun inleddes med att jag berättade närmre om syftet 

samt om mig själv. Jag gick även igenom det rent tekniska förfarandet med bandspelare och hur jag efter 

utskrift skulle förstöra banden. Deras anonymitet försäkrades alltså och de informerades även om att 

skulle specifika citat eller händelser användas så skulle de först bli kontaktade via email för att få ge sitt 

godkännande. För att ytterligare försäkra mig om att deras identitet inte kan avslöjas väljer jag att inte 

peka ut kön eller andra kategorier på de olika informanterna i analysen förutom vid generella slutsatser. 

Intervjuerna var halvstrukturerade då jag använde mig av en intervjuguide som utgångspunkt men inte 

följde den strikt eller kronologiskt då ytterligare frågor kom upp i diskussionerna. (Finns som bilaga.) Då 

Region Skåne har ca 32 000 anställda totalt så svarar informanterna först och främst utifrån sin avdelning 

och kan sedan inte förväntas ha exakt kontroll på resten av organisationen utan uttalar sig så som de 

uppfattat det.  

 

3.4 Min roll 

Min utgångspunkt är att man som forskare inte objektivt kan stå utanför den situation man studerar utan i 

allra högsta grad är medverkande. I min analys lägger jag stor vikt vid intervjupersonernas självinsikt 

och det är min starka övertygelse att man först måste reflektera över sin egen bakgrund och sin egen 

identitet innan man kan försöka förstå andra människor. Att jag är vit, etnisk svensk, ung, kvinna, 

medelklass, utbildad, i ett heterosexuellt förhållande o s v påverkar naturligtvis både hur de mötte mig 
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och hur jag mötte dem.4 Betydelse har den information de fått om mig och mitt projekt, de föreställningar 

de haft om mig och min kunskap i området, de kommentarer och frågor jag ställde, samt kroppsspråk 

som kunde uppfattas som ledande eller markerande för tonen i samtalet. Utifrån allt detta har de anpassat 

sina ord och gett kommentarer som delvis är påverkade utav mig. Vidare har även sättet jag har lyssnat 

på deras berättelser och tolkat dem utifrån erfarenheter och teoretiska utgångspunkter fortsatt att skapa 

mitt analysmaterial. Som forskare inser jag min subjektiva roll och gör alltså inte anspråk på att 

framställa en objektiv analys av vare sig Regionens dokument eller intervjupersonernas utsagor utan vill 

föra en kritisk diskussion kring frågorna. Jag har dock strävat efter att utifrån mitt empiriska material 

förmedla en så representativ bild som möjligt utav intervjustunderna och att även rikta min kritiska blick 

emot mig själv.5 

  

3.5  Förutsättningar och begränsningar 

Min första intention var att intervjua och studera några människor på olika arbetsplatser inom Regionen 

som på något sätt ökade ”mångfalden”, enligt Regionens definitioner. Men jag insåg sedan att detta bara 

skulle öka fokus på ”de olika” och återigen ta bort ansvaret ifrån majoriteten; normen; makten, vilket är 

precis tvärtemot vad jag vill åstadkomma. Alltså anser jag att valet av mellanchefer var mycket lämpligt 

för min uppsats då dessa på flera sätt representerar normen inom Region Skåne. Som situationen blev nu 

tror jag att de intervjuade kände av en viss press att tala korrekt kring ämnet och att en slags 

”fenomenisering” skedde då deras berättelser i andra sammanhang, utanför arbetsplatsen, antagligen 

blivit annorlunda. (Widerberg 2002:159) Jag kan heller inte veta hur de i sin vardag verkligen agerar och 

relaterar till ”mångfald” och ”jämställdhet” utan det enda jag får tillgång till är deras tolkningar och hur 

de väljer att framställa detta. Vad är det som inte sägs i intervjuerna måste jag även fråga mig. Visst 

kändes det som att de ibland höll tillbaka och inte alltid pratade om ämnet som de ville. Alla utom en 

nämnde t ex kort det politiska partiet Feministiskt Initiativ men i de flesta fallen var det omöjligt att 

förstå vilken inställning de hade till det då de inte gick vidare. Kanske vågade de inte? 

Då jag valde att intervjua lika många kvinnor och män undrade jag om det skulle innebära någon 

skillnad och det inser jag att det gjort. Kvinnorna upplevde jag som mer förberedda och intresserade av 

ämnet än männen, med boktips och frågor, och intervjun blev mer som en pratstund. Detta kan ha att 

göra med att de kände sig mer bekanta med ämnet p g a att flera av dem känt sig diskriminerade för att 

de är kvinnor. Det kan också ha att göra med att de kände av diskursen att de är kvinnor, en utav de s k 

                                                 
4 Det sammanfattar naturligtvis inte allt om min person, men det är kategorier som de antingen kunde uppmärksamma, 
visste eller antagligen kunde ana sig till. 
5 Jag är mycket inspirerad av det ansvar som Beverly Skeggs tar i sitt forskningsarbete i boken  Att bli respektabel.(2000) 
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missgynnade kategorierna, och därför borde vara intresserade och pålästa. Jag är också återigen 

medveten om min egen roll här då jag som kvinna antagligen mötte kvinnorna på ett annat sätt än 

männen, och även blev bemött annorlunda. 

Om jag gått in i projektet och använt mig av mindre kritiska teorier och metoder, så hade jag 

naturligtvis tolkat deras svar annorlunda, antagligen som bevis på att arbetsplatsen var en mer öppen och 

accepterande plats. Med en kritisk ansats och diskursanalys har jag brutit ned deras ord och gått bakom 

det de sagt och lagt min tolkning på vad de underliggande åsikterna, syftena och meningarna egentligen 

varit. Det känns oundvikligt och självklart att vissa motsäger sig detta angreppssätt och att mina 

intervjupersoner skulle vilja protestera mot en del av mina slutsatser. Återigen så är detta min analys och 

jag anser att jag tagit mitt ansvar som forskare.  

 

4. Teori 
Inom detta kapitel kommer arbetets utvalda teorier att presenteras och till viss del anknytas till den 

kommande analysen. Först ut är poststrukturalismen, följt av diskursanalysen, postkolonialismen och 

intersektionalitetsperspektivet. Samtliga teorier bygger på varandra och är tätt samverkande. 

 
4.1  Poststrukturalism 

Detta arbete har sin utgångspunkt i den poststrukturella teorin. Det är ett tänkande som utgår ifrån att 

sättet vi ser på och upplever allting omkring oss är socialt konstruerat och bygger på och upprätthålls av 

diskurser. Även denna tolkning. Den teoretiska disciplinen poststrukturalism kommer ur post-

modernismen som motsatte sig den västerländska modernismen. Det blev en livsinställning som slog 

igenom i konst, kultur och vetenskap under sista hälften av 1900-talet. (Brante et al. 1997:8) 

Poststrukturalism är en kritisk motsats till den positivistiska skolan där egenskaper och fakta 

essentialiseras och där en verklighet i naturvetenskaplig anda anses existera. Det är inte längre vanligt att 

forskare utgår ifrån att universella sanningar om världen existerar men förkastade idéer på ett teoretiskt 

plan kan dock ändå förekomma i praktiken.  

 En av grundpelarna inom poststrukturalismen är hur språket skapar vår värld och att vi aldrig kan 

nå verkligheten bakom de orden vi satt att representera objekt. Filosofen Ferdinand Sausseres språkteori 

ligger till grund för strukturalismen och grundar sig på att ord är representationer utav företeelser i 

samhället men att det är en godtycklig relation och ingen verklighet som avspeglas. Detta har även 

poststrukturalismen tagit med sig. Människor har bestämt olika sätt att referera till det vi ser och upplever 

runt omkring oss med symboler och text och på det sättet skapas mening som förmedlas, vidareutvecklas 

och skapas mellan människor. Saussers språkteori går också ut på att ingenting får mening utan att det 
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relateras till något annat. Ordet ”tall” t ex får sin betydelse av att människor som talar svenska vet vad 

ordet refererar till och vad det står som symbol för, men själva ordet ”tall” har ingen koppling till 

verkligheten. Innebörden i vad ordet betyder ligger också i att vi vet att det inte är en ”gran” eller en 

”ek”. (Jorgensen & Phillips 2000:15-17)              

 Jazques Derrida menar vidare att flera av de binära oppositioner som finns i språket och som 

jämförs med varandra bär på ojämlikhet och innehåller dolda maktförhållanden. På detta sätt har 

begreppet ”man” varit överordnad ”kvinna” och ”vit” över ”svart” o s v. Dessa dikotomier skapar ett 

system där samhället således delas in på ett ”antingen-eller”-sätt där man inte tillåts att vara ”både och” 

eller ”inget av det”. (Eriksson et al.1999:18) Detta är mycket viktigt i den här uppsatsen då kategorier 

såsom t ex kön, ”ras”/etnisk bakgrund och sexuell läggning ligger till grund för analys, och där det inom 

intersektionalitetsteorin nedan konstateras att man måste få vara ”både och”, förenklat uttryckt. Om 

dolda maktförhållanden dessutom ligger bakom dessa ”olikheter” som man så positivt talar om i 

mångfaldsdiskursen så göms naturligtvis en stor fara i detta.  

 Strukturalismen anser att tecknen har bestämda platser inom systemet med bestämda förhållanden 

till varandra, medan poststrukturalismen har kritiserat detta och anser att tecknen inte har låsta platser 

utan kan ändra sig efter tid och rum och sammanhang. Därmed har poststrukturalismen också gjort 

förändring möjlig, något som inte kunde förklaras inom strukturalismen. (Jorgensen & Phillips 2000:18) 

Att någonting förändras, blir till och existerar först i relation till något annat ger sociologen Stuart Hall 

ett exempel på. Då folk pratar om hans hemland Jamaica som ett svart samhälle berättar han att han inte 

känner igen sig.  

I själva verket är det ett samhälle med svarta och bruna människor som har levat i tre eller fyra hundra år 
utan att någonsin kunna tala om sig själva som ”svarta”. Svart är en identitet som måste läras in och som 
bara var möjligt att lära in vid ett specifikt tillfälle. På Jamaica infaller detta tillfälle på 1970-talet.  (Ur 
Eriksson et al. 2005:43)  

 
 För att veta att man är svart, måste man alltså först veta att man inte är vit, och tvärtom. Det bestämda 

sättet att förstå ting och fenomen skiljer sig från olika samhällen och inom sociala grupper och förändras 

även historiskt; det beror på vilken diskurs som är den hegemoniska normen, alltså den kunskap som har 

makten att få kallas för självklar.6 Dessa olikheter som skapas och sätts upp emot varandra är tydlig inom 

"mångfalds”-diskursen då människor från andra länder får ”veta” saker om sig själva och var de ska 

passa in då de kommer till Sverige t ex. De får lära sig att i relation till etniskt svenska och alla 

konnotationer den diskursen har, så representerar de i många fall en spegelbild, precis som vi ska se i 

diskussionen om postkolonialism senare.  

                                                 
6 Antonio Gramsci använde och beskrev begreppet hegemoni som “organisering av samtycke” och maktens sätt att härska. 
(Jorgensen & Phillips 2000:39) 
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4.2  Diskursanalys 

Redan har ordet diskurs använts flera gånger och det kan ofta användas som ett ganska generellt sätt att 

förstå och analysera samhället. Det finns många olika riktningar av diskursteorier men diskursanalysen 

kan sägas vara det övergripande begreppet. Som jag använder det diskursiva redskapet får det även klara 

metodiska konsekvenser i mitt arbete och är således både teori och metod samtidigt. Gemensamt för de 

allra flesta teorier är att de på något sätt förhåller sig till Michel Foucault. Han var en föregångare inom 

området och intresserade sig för att få fram de underliggande förklaringarna till att ett samhälle håller 

vissa företeelser för sanna och andra för falska. (Jorgensen, Phillips, 2000:19) Foucault säger själv om 

diskursen att ”[d]en består av ett begränsat antal utsagor för vilka man kan definiera en mängd av 

existensvillkor”. (Foucault 1972:133)  

 En inriktning som på ett nära sätt bygger vidare på Foucaults idéer är Ernesto Laclau och Chantal 

Mouffes diskursteori, och även om jag inte på ett djuplodat sätt kommer gå igenom deras teori så ska jag 

kommentera några aspekter som kommer till användning i denna uppsats analys. Deras ansats ligger 

mycket nära den poststrukturalistiska teorin och anser att diskurser skapar den sociala världen och att 

betydelser aldrig kan låsas fast p g a att språket är så föränderligt. Olika diskurser strider för att uppnå 

hegemoni, då de blir erkända innehavare av rätten att få kallas för ”sanning” eller norm, och de skapas 

och förändras ständigt i kontakten med varandra. Detta är en kamp som aldrig upphör. (Jorgensen, 

Phillips, 2000:13,24) Liksom Foucault så menar Laclau och Mouffe att det är omöjligt att komma bakom 

diskursen till någon verklig ”sanning”, att allt är diskursivt och inga ”fördiskursiva baser” således 

existerar. Klass har t ex inte sin grund i något underliggande, någon ”verklighet”, utan är också en 

diskurs som verkar på ett sätt som om det vore fördiskursivt. Detta har de gemensamt även med Judith 

Butler som i Gender Trouble (1990) hävdar att kön inte existerar utanför de diskurser som konstruerats. 

(Martinsson 2005:37-38)   

 Foucault har också en enklare uttryckt version av hur man kan se diskurs: ”Ända sedan djupaste 

medeltid är dåren den vars diskurs inte får cirkulera som andras.” (Foucault 1993:8) Vem ”dåren” är i ett 

samhälle skiftar genom historien och han har bl a studerat de diskurser som följt vansinnet och 

sexualitetens historier i olika tider och hur samhällets syn har ändrats. Om man t ex ser på homo-

sexualitet så ändrades uppfattningen först ifrån internering till ett patologiskt beteende. I Sverige var det 

kriminellt att vara homosexuell fram till 1944, sedan klassificerat som en sjukdom ända fram till år 1979, 

för att senare bli mer accepterat då t ex lagen mot diskriminering i arbetslivet p g a sexuell läggning kom 

1999. (Roth, A-K 2004: 24-26)7 Man skulle också kunna byta ut ”dåren” i citatet mot någon utav de 

                                                 
7 Se Foucaults Vansinnets historia (1972) och Sexualitetens historia. (1984) 
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andra ”olika” som är under analys här, t ex en invandrad person som på många sätt ofta står utanför den 

hegemoniska diskursen. Diskurser är således föränderliga, som Laclau och Mouffe också hävdar. 

Foucault fortsätter sin förklaring om ”dåren” i samhället och konstaterar att 

[i]bland uppfattas hans tal som obefintligt, utan vare sig sanning eller betydelse… […] Ibland tillskriver 
man däremot den vansinniges tal, i motsats till alla andras, märkliga krafter som att kunna uttala dolda 
sanningar… (Foucault 1993:8) 
 

Detta leder oss in på diskussionen om postkolonialism och ”den andre” där dennes diskurs, eller tal, 

antingen är ”obefintligt” eller kan uppfattas som exotiska ”dolda sanningar”.  

 
4.3 Postkolonialism 

Det postkoloniala perspektivet är viktigt då man analyserar hur ett ”vi” och ”de” -tänkande fungerar, där 

olikheter baserat på s k kulturella eller ”ras”/etniska kategorier fokuseras. Sverige räknas ofta inte som 

något involverat land under kolonialismens dagar och t o m Sveriges biståndsminister Jan O. Karlsson 

uttalade sig år 2002 om att ”Sverige saknar kolonialt arv”. (Ur Catomeris 2004:13) Men historien som 

för de flesta är okänd visar annat. 1649 grundades det Svenska Afrikakompaniet och ifrån Ghana bedrev 

man slavhandel till Amerika. 1784 grundades den svenska kolonin på Saint-Bartélemy, en ö i 

Västindien, där handel med slavar och berättelser om tortyr finns dokumenterat. Då slavhandeln förbjöds 

i Sverige 1815 hade det redan varit förbjudet i 7 resp. 6 år i USA och England. Saint-Bartélemy fortsatte 

dock att vara en transitplats för slavar där svenska staten tjänade pengar på andras handel. (SOU:56: 93-

94) 

  Även utan denna koppling har Sverige varit mitt i och anammat den västerländska ordningen 

med dess övertygelse av överlägsenhet genom historien. Indelningen av industriella och icke-industriella 

länder i en värld som ser på utveckling utifrån en hierarkisk och linjär kurva, där syftet är att sträva efter 

att närma sig västvärlden, grundades redan under kolonialismens era och fortsätter idag i en postkolonial 

tid. Här ser vi en dikotomi, industriell/icke-industriell, där starka maktförhållanden knappast ens döljer 

sig bakom utan är synligt verksamma.  De diskurser som omger den s k tredje världen och alla länder 

som inte räknas till de västerländska, kretsar kring hur de förhåller sig till begrepp som intellekt, 

rationalitet, framgång, teknik, utveckling, ekonomi, kapitalism o s v och sätter dessa västerländska 

värden högst i hierarkin. (de los Reyes & Mulinari 2005:75-77, Said 1993:42-44) 

 I en diskussion kring postkolonialism måste Edward Said och hans verk Orientalism från 1978 

inkluderas. Orientalism räknas av många som själva grundtexten som i stort sett startade diskussionen 

om det postkoloniala perspektivet. Said var mycket influerad av Foucaults diskursteori och undersökte 

hur ”orientalismen” fungerar som en diskurs där österlandet ses som ”de andra”: en motsats till 

västerlandet. Han ger ett konkret exempel på vad hans tes handlar om i citatet som följer: 
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 Den paradox det innebär att en arab sitter och betraktar sig själv (På tv. Min anmärkning) som ”arab” av 
det slag som marknadsförs av Hollywood är bara det enklaste resultatet av det jag talar om. (Said 
1993:324)  

 

 Sensualism, irrationalitet och bakåtsträvande står för öst och då blir den västerländska motsatsen 

rationalitet, progressivitet och demokrati. (Ibid.) Genom att skapa ”de andra” skapar man också sin egen 

bild, en spegel man gärna vill fördjupa sig i för att försäkra sig om sin egen överlägsenhet. Detta skulle 

också kunna översättas till hur ”ras”/etniskt svenska och invandrade i Sverige sätts i perspektiv till 

varandra, i det binära samspelet. 

Frantz Fanon tar i sin Svart hud, vita masker upp Négritude, en antikolonial diskurs som istället vill 

uppvärdera särarten i det ”typiska” icke-västerländska, och låter den svarte mannen i boken vara först 

positivt inställd till denna inställning. 

På andra sidan den vita världen hälsade mig en magisk negerkultur. Negerskulptur!  Jag rodnade av 
stolthet. Var det räddningen? (1995:118) 

 

Men han ändrar sig då han får den vite mannens svar. 

Självfallet, ibland när vi tröttnar på livet i våra betongskrapor så vänder vi oss till er som till våra 
barn…oskuldsfulla….naiva…spontana. Vi vänder oss till er som till världens barndom. Ni är så äkta i er 
livsföring, det vill säga så lustiga. Låt oss för en stund lämna vår inrutade och väluppfostrade civilisation 
och ägna oss åt dessa förtjusande uppenbarelser, dessa så underbart uttrycksfulla ansikten. På sätt och vis 
försonar ni oss med oss själva. (1995:125) 

 

Detta försök till att vända på en historia märkt av förtryck och rasism och istället ta fram det genuina och 

värdefulla leder till ett särartstänkande. I föregående och i följande exempel kan vi skymta vad Foucault 

talade om då ”dåren” även kan ses som någon som har ”märkliga krafter” och kan ”uttala dolda 

sanningar.” I Det ohyggliga arvet beskrivs hur en generell och omöjlig beteckning som ”afrikansk dans” 

blivit populär i Sverige, främst i storstadsmiljö, och hur utövare beskriver det som att ”förvandlas” och 

återgå till något ”ursprungligt”. Författaren Catomeris översätter detta till ”kulturell shopping”. 

(2004:70-71) ”Mångfalds”-arbetet kan vara ett exempel på hur en negativ trend ska brytas och vändas. 

Vad som riskerar att hända är att man vänder rasism till exotism och kulturrasism där människor återigen 

riskerar att bli låsta i en bild av hur de förväntas vara. de los Reyes sammanfattar huvudargumentet i sin 

bok Mångfald och Differentiering med att ”...en diskurs som syftar till att uppvärdera olikhet(er) mellan 

människor, även medför en påtaglig risk att essentialisera dessa olikheter”. (2001:23) Att se ”den andre” 

som en likvärdig medmänniska kan tyckas vara en självklarhet i teorin, och de flesta ställer sig bakom 

sådana policys. Det är dock ofta en annan sak att göra en självrannsakan och granska hur man uppfattar 

och bemöter andra och vad man förväntar sig av människor. de los Reyes och Diana Mulinari skriver i 
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sin bok Intersektionalitet om hur en fackligt aktiv kvinna med invandrarbakgrund på konferens blir 

bortglömd och inte medräknad i sakfrågorna under dagen. Men på kvällen,  

..då kommer de och börjar med ”jag känner en tjej som känner en tjej från ditt land, känner du henne”?  
[...] och han börjar kalla mig Carmencita dit och Carmencita hit….De vill ha dig när det är dags för salsa, 
för musik och dans. (2005:97) 

  
Här råder således både sexistiska och rasistiska inställningar då hon inte räknas som en likvärdig 

deltagare, vilket de på konferensen antagligen inte själva är medvetna om.  

 Det postkoloniala perspektivet har blivit utsatt för kritik angående dess ensidighet och homogena 

bild av det koloniala väldet och den globala dominansen än idag. (de los Reyes, Mulinari 2005:73) Said 

har också blivit kritiserad för att hans beskrivning av öst och väst får de ”icke-västerländska” att framstå 

som svaga och ej kapabla att göra motstånd. (Eriksson et al. 2005:21) Med detta i tankarna, att 

verkligheten är mer nyanserad och heterogen än vad som framgår i den postkoloniala tanken, anser jag 

ändå att det är en mycket användbar teori att arbeta med och alltid bära med sig som ett kritiskt 

analysverktyg. Detta anser jag även gäller det intersektionella tänkandet vilket presenteras nedan. 

 
4.4 Intersektionalitet 

I den här uppsatsen görs en åtskillnad av de två begreppen "mångfald" och "jämställdhet" och detta är  

p g a att det framställs så inom Regionen. Många kategorier såsom kön, ålder, ”ras” /etnicitet, funktions-

hinder o s v nämns också och det är uppdelningar de flesta är vana vid. Enligt ett intersektionellt 

perspektiv är emellertid dessa kategorier inte fritt stående fenomen utan interagerar på ett 

multidimensionellt sätt simultant i tid och rum och som varken kan adderas eller subtraheras. De olika 

positionerna skapar och skapas av varandra. (de los Reyes et al. 2003:25) Det handlar om insikten att 

helheten är något annat än summan utav delarna.  

Intersektionalitet är ett poststrukturellt tänkande motsatt den positivistiska skolan där grupper och 

egenskaper essentialiseras. Tankar om uppställda kategorier som kön och "ras” /etnicitet väcker lätt ett 

särartstänkande där en stereotypisering av de föreställda medlemmarna sker. En kvinna som invandrat till 

Sverige kan inte tillhöra gruppen kvinnor ihop med ”ras” /etniskt svenska kvinnor i ena debatten och 

sedan med gruppen ”invandrare” med andra invandrade män i nästa.8 Man kan inte ”göra” kön utan att 

samtidigt ”göra” “ras”/etnicitet. I maktanalyser så måste ”ras”/etnicitet bekönas liksom kön måste 

rasifieras osv. (de los Reyes & Mulinari 2005:10) Lägg till detta även kategorierna klass och sexualitet t 

ex som formar en identitet, (Ibid:90) eller flera identiteter, beroende på hur man vill se det. Talar man om 

kön så innebär det i det västerländska samhället idag en outtalad självklarhet att det är utifrån en vit, 
                                                 
8 Här är det lämpligt att påpeka att begreppet ”invandrare” inte är en homogen grupp utan naturligtvis består av människor 
från många olika länder med olika sammansättningar av kulturer, religiös tro, klass o.s.v.  
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heterosexuell medelklass-position, om ingen annan specifik information ges. (Ibid:99) Dessa normer som 

tas för givna, innehar en hegemoni, d v s makten att få användas som självklar. Ursprunget till 

intersektionalitetsperspektivet kommer från början ur en kritik mot feminismen i västvärlden att vara 

hegemonisk vit (Crenshaw 1995) men man finner nu perspektivet utanför den feministiska teorin som ett 

tvärvetenskapligt fenomen. de los Reyes riktar kritik mot den feministiska traditionen i Sverige då hon 

konstaterar att ”kvinno- och genusforskningen har fastnat i samma fälla som den dominerande 

mansforskningen; den att vara normbildande och att etablera normen som vit och svensk”. (de los Reyes 

2003:44) 

 Istället för att fokusera på hur människor är olika är intersektionalitetsteorins viktigaste uppgift att 

kritiskt granska hur makten ser ut och varför det uppstår ”olikheter”. Perspektivet vill granska hur 

makten (historiskt, geografiskt och ekonomiskt olika), skapas och verkar genom och tillsammans med 

”olikhetskategorierna” och varför det uppstår ojämlika förhållanden i samhället emellan dessa. (de los 

Reyes & Mulinari 2005) Då olikheter diskuteras är det alltid relaterat till en ofta ej ifrågasatt hierarki. För 

att några ska vara olika krävs också att det finns någon att skilja sig ifrån, d v s normen: makten.9 

 
5. Bakgrund och sammanknytning 
I detta kapitel vill jag ge en djupare bakgrund i ämnena ”mångfald” och ”jämställdhet” där uppsatsens 

teorier till viss del även vävs in. Ämnen som tas upp är rasism i Sverige, ”jämställdhet” och kultur, 

”jämställdhet” och heteronormativitet, samt om olikheter. Detta blir en bredare inledning innan själva 

resultaten redovisas och analysen tar vid i nästa kapitel. 

 
5.1 Rasism i Sverige 

En svensk självbild existerar angående att rasism och förtryck saknas i Sveriges historia. Detta kan 

man läsa om i den statliga utredningen SOU 2000:56 Det blågula glashuset och även i Det ohyggliga 

arvet utav Christian Catomeris, som redan nämnts. Förutom exemplen som gavs ovan angående svensk 

koloni och slavhandel så ryms även inslag av förtryck inom landet av t ex svarta, samer och romer. 

Sverige var först i världen med att inrätta ett rasbiologiskt institut i Uppsala 1913 och även långt innan 

dess hade bl a samer studerats och ansågs som en lägre stående ras än den germanska p g a deras 

kortskallighet. Forskarna var stolta över att kunna redovisa att det fanns fler ”långskallar” i Sverige än i 

Tyskland. Ännu lägre stående var ”negrerna” och rasblandning hävdades bidra till ”ohejdad själviskhet, 

tygellöst leverne och brottslighet” enligt forskaren Herman Lundborg. (Catomeris 2004:203-204). Tron 
                                                 
9 Viktigt att påpeka är att makten inte bara finns ”däruppe”, inom politik eller styrelser, utan verkar på alla nivåer i 
samhället, mer eller mindre hos alla, i sätt att tala och agera. Se Foucaults maktbegrepp i tex. Magnus Hörnqvists 
Foucaults Maktanalys 1996.  
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på den germanska överlägsenheten och rasismen i Europa ledde bl a fram till Andra Världskriget och i 

efterkrigstiden skulle allt sopas under mattan. Tron på att Sverige stod utanför den Europeiska rasistiska 

historien och var högre stående ur en moralisk synpunkt har gjort att förtryck och diskriminering varit en 

icke-fråga, och på många håll fortfarande är så idag. (SOU 2000:56:23-24) Samtliga följande citat är 

hämtade ur Catomeris Det ohyggliga arvet. (2004) 

Den svarte amerikanen Oliver som boxas mot svensken Olle Tandberg beskrivs som en ”jättelik gorilla” 
vars ”groteska” utseende endast utgjorde en del av hans ”rasmässiga handikapp”. Man tycker nämligen 
synd om den svenske boxaren som blivit ”märkbart trött då det var så otacksamt att banka på en 
negerskalle”.  (Ur Sydsvenska Dagbladet Snällposten referat från Olympiska spelen i Berlin 1936) 
(Ibid:57)  
 
[Afrikanerna] äro som barn hela sitt liv. (Ur Geografi för gymnasiet 1954.) (Ibid:58) 
 
”Zigenarpack! Dom har väl aldrig i livet gjort någon nytta. (Ur H.V. Nilsson i Söndags-Nisse/Strix 1954) 
(Ibid:285) 
 
Vi svenskar lever ju i en så oändligt mycket lyckligare lottad situation. Vårt lands befolkning är homogen, 
inte bara i fråga om rasen utan också i många andra avseenden. (Tage Erlander 1965) (Ibid. På 
försättsblad) 

 
5.2 ”Jämställdhet” och kultur 

Det existerar även en bild av att alla i Sverige sluter upp kring ”jämställdhetsidéen” och att Sverige 

skulle ha kommit längre än andra länder i denna fråga. Denna självbild används bl a för att distansera 

”svenskheten” gentemot andra länder och även gentemot invandrade människor inom landet. (de los 

Reyes 2001). Ett exempel är hur invandrade kvinnor i media ofta beskrivs som offer under det 

patriarkala förtrycket och traditioner de varit utsatta för i sina ursprungsländer och som förts hit av deras 

män och manliga släktingar. Sådana uppfattningar har använts i försök att hitta orsaker till det faktum att 

invandrade kvinnor i Sverige i stort antal är arbetslösa. ”Den låga sysselsättningsgraden kan vara 

kulturspecifikt betingad bland utomeuropeiska kvinnor.” (Ekberg & Gustavsson 1995, ur de los Reyes 

2001:90) “[M]an kan misstänka att kvinnorna inte vill förvärvsarbeta” (Ohlsson & Lundh 1994, citerat i 

los Reyes 2001:90) Dessa förklaringar hade inte accepterats som uttalanden angående ”ras”/etniskt 

svenska kvinnor. Det är naturligtvis enklare att förklara arbetslösheten med härledning till människors 

kulturer än att behöva erkänna att diskriminering på ett här intersektionellt sätt förekommer och ta till 

åtgärder.   

 Efterspelet till mordet på Fadime Sahindal kopplades även till en diskussion om kultur. Eva 

Reimers skriver i sin artikel En av vår tids martyrer – Fadime Sahindal som mediehändelse om hur 

mordet på Fadime, rubricerat hedersmord, gjordes till en kulturfråga där hennes familjs kurdiska 

bakgrund stod som förklaring till varför pappan mördade henne. Hon hade träffat en svensk pojkvän och 

beskrevs som en modern kvinna som tagit sig an den svenska kulturen och ville ta avstånd ifrån den 
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gamla. Istället menar Eva Reimers att det skulle kunna ha blivit en debatt om mäns våld mot kvinnor 

utan att ”göra Fadime till martyr för svenskhet”. (2005:155) Istället kopplas invandrade mäns våld mot 

kvinnor till att vara kulturellt bundet medan ”ras” /etniskt svenska mäns våld förklaras på en individuell 

och psykologisk nivå. Dessa föreställningar om ”de andras” problem blir då ”en täckmantel för rasistiska 

och patriarkala strukturer i Sverige.” (de los Reyes et al. 2003:25) Som exempel på olik rapportering 

kunde man i Aftonbladet 2005-10-03 läsa om ett ”ras”/etniskt svenskt par som med kniv misshandlat sin 

dotter så att hon fick missfall med motivet att de inte accepterade att hennes pojkvän var invandrare. Här 

nämns det inget om varken heder, den svenska kulturen eller traditioner som förklaringar, utan brottet 

konstateras bara som en specifik händelse utfört av individer utan kopplingar till något större. (Metro-

Aftonbladet) 

 
5.3 ”Jämställdhet” och heteronormativitet  

Begreppet ”jämställdhet” är också problematiskt då det handlar om förhållanden mellan män och 

kvinnor och det förutsätter ett heterosexuellt samhälle där kvinnor och män ska leva tillsammans under 

samma rättigheter och skyldigheter. I många olika sammanhang där ”jämställdhet” diskuteras, även i 

intervjuerna i denna uppsats, så kommer aspekter som föräldraförsäkring, uppdelning av sysslor i 

hemmet o s v upp och blir viktiga frontfrågor. Jämställdhetsdiskursen upprätthåller inte bara denna 

obligatoriska ordning, den heteronormativa hegemonin där män och kvinnor begär varandra och vill 

skaffa familj, utan upprätthåller också vad de olika könen ska ha för egenskaper. Ulrika Dahl skriver om 

detta i antologin Queersverige och tar bl a upp hur viktigt det var för deltagare i olika ”jämställdhets”-

projekt i hennes studie att få övertyga både sig själv och andra om sin heterosexualitet. En projektledare 

hävdar att ”[j]ag är absolut för jämställdhet, lika lön för lika arbete och så, men det får ju inte bli för 

mycket. Jag menar, jag gillar ju män!” ( 2005:57) På hemsidan www. jamstalldhet.com kunde man läsa 

att ”[b]ögskräcken, homofobin, går hand i hand med manligheten i vår kultur”, och att ”det är rädslan för 

att någon ska tro att du är en fjolla” som är en förklaring till varför ”jämställdhet” kan bli problematiskt 

för en del män. (2005:56) Resultatet av dessa citat blir att det antas att alla män som läser detta är dels 

heterosexuella, dels är rädda för att bli kallad ”bög” och att den homofobin är ett helt naturligt inslag i att 

vara manlig. Alltså säger det ganska mycket om hur både ”jämställdhet” och en man ska vara.10 Lena 

Martinsson skriver i artikeln Är klass en kategori bland andra? hur ”jämställdheten” gör lesbiska 

kvinnors situation osynlig och även invandrade kvinnors då de ”görs” till ”de andra”, till de icke 

jämställda. (2005:47) Detta gäller även för män som är homosexuella och/eller invandrade. 

                                                 
10 Se vidare om Judith Butlers begrepp ”den heterosexuella matrisen” och hennes teorier om detta. Även om hennes arbete 
kring performativitet och att kön är något som ”görs” och inte något man är.  
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5.4 Olikheter  

Det är oftast en outtalad självklarhet att då man talar om ”jämställdhet” eller om kön överhuvudtaget, så 

handlar det om kvinnor, inte män, (och då som sagt först och främst om vita ur medelklassen), och att då 

etnicitet och kultur tas upp är det automatiskt ”de andra” man talar om. Att det finns en svensk etnicitet 

och kultur är inte lika självklart i alla sammanhang. Samma sak inträffar då kategorin sexualitet står på 

agendan och det antas handla om problem eller rättigheter angående homosexuella, bi- eller 

transpersoner. Funktionshinder är för de flesta något som är knutet till personers existens, och inte till ett 

misslyckande av samhället att ta bort hinder för att alla ska kunna funktionera. I alla de här kategorierna 

av ”olikheter” så koncentreras fokus på deras egenskaper och att de är avvikande. Enligt 

intersektionalitetsteorin så strävar man snarare efter, som sagts tidigare, en fokusering på vad som är 

normen och vad som gör ”de olika” olika och ofördelaktigt positionerade utifrån den makten.  

 Denna ganska dystra bild av hur Sverige trångsynt har hanterat ”de olika” har dock utmanats 

starkare under de senaste decennierna genom att världen öppnats upp via bättre kommunikationer  

och migrations- och idéströmningar. Detta har lett till diskussioner om nationsgränser, medborgarskap 

och mänskliga rättigheter med en ökad medvetenhet, öppenhet och vilja till förståelse. Det står nu klart 

för de flesta att Sverige på många olika sätt, inte bara ur ”ras” /etnisk synpunkt, varken är, någonsin har 

varit, eller kommer att bli ett homogent land. ”Jämställdhet"- och ”mångfalds”-policys är en del utav 

denna medvetenhet som vuxit fram och ett försök till att förbättra situationen för alla inom samhället. 

Men som här ska analyseras så sker detta inte utan problem då det ofta finns underliggande stereotyper 

och fördomar kvar bakom de välmenta försöken. 

 
6. Analys 
Här följer nu analysen och redovisningen av resultaten i det här arbetet. Först analyseras Regionens 

policys och dokument gällande ”mångfald” och ”jämställdhet”. Endast kortare citat återges men 

dokumenten i sin helhet finns som bilagor. Därefter bearbetas intervjuerna och analysen är uppdelad i 9 

stycken delkapitel utefter de olika teman som kom upp. 

 
6.1 Policys och dokument 

6.1.1  ”Mångfald” 
 

 För oss i Region Skåne handlar mångfald om att se, förstå och ta tillvara kompetens- oavsett bakgrund 
såsom kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller 
ålder. För oss handlar mångfald om effektivitet, mervärde, kvalitet och utveckling- allt det som gör oss till 
en attraktiv arbetsgivare och arbetsplats där människor väljer att arbeta. 
 (Utdrag ur dokumentet ”Vilja välja mångfald och olikheter”) 
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För att spegla det samhälle som Region Skåne verkar i och för att kvalitetssäkra verksamheten ska 
mångfald i arbetslivet vara en självklarhet inom organisationen. Region Skåne ser mångfald som en styrka 
och värdesätter olikheter. 
 (Utdrag ur ”Övergripande Mångfaldsplan för Region Skåne” 2005-2007) 

 
Orden ”kompetens”, ”effektivitet”, ”mervärde”, ”kvalitet”, ”utveckling”, ”attraktiv”, ”kvalitets-

säkra”, ”styrka” och ”värdesätter” ger oss en ganska klar idé om vad grundtanken är och att den går i 

linje med ett ”business-tänkande” om att förbättra arbetsplatsen och bli mer lönsam. Diskursen 

”mångfald” verkar enligt denna policy handla om att allt bara kan bli bättre och om möjligheter till ett 

aktivt görande. Då alla har ett kön, en ålder och en etnisk tillhörighet o s v så lämnar den breda 

”mångfalds”-definitionen många frågor obesvarade, och dolda outtalda hierarkier och maktordningar 

ligger bakom. Kategorier som dessa kan dessutom sägas bidra till ett uppdelande i olikheter vilket inte 

leder till ett intersektionellt tänkande. Det gör inte heller uttryck som ”värdesätter olikheter” utan att ha 

med en diskussion om vad normen är och vad de relationerna innebär. 

 
6.1.2   ”Jämställdhet” 
 

Begreppet jämställdhet används om de formella och informella kraven på att inte missgynna någon av 
det ettdera könet framför det andra. Region Skånes grundinställning är människors lika värde. Detta 
innebär lika möjligheter, lika rättigheter och skyldigheter samt likvärdig behandling oavsett kön.  
”Vi har en ojämn maktbalans.” […]  [Region Skåne] ska därför arbeta med att synliggöra normer, 
värderingar och traditioner för att förändra och synliggöra ojämställdheten. […] Jämställdhet mellan 
könen är grunden för demokrati, rättvisa och värdighet i arbetslivet.  

           (Utdrag ur Övergripande mål för jämställdhetsarbetet i Region Skåne 2005-2007) 
 

Här är tonen en helt annan då vi genom ord som ”inte missgynna”, ”lika värde”, ”maktbalans”, 

”ojämställdhet”, ”demokrati”, ”rättvisa” och ”värdighet” förstår allvaret i denna fråga. Här handlar det 

om att ta reda på underliggande faktorer till att någon sorts orättvisa förekommer och krav finns på att se 

till att ingen diskrimineras. Diskursen ”jämställdhet” bygger upp en beskrivning av att det ska vara 

rättvist mellan män och kvinnor. Monica Boëthius inleder sin bok Jakten på Jämställdheten från 1993 

med orden:  

Det går inte att säga om jämställdheten är lönsam eller ej, lika litet som det går att säga om den allmänna 
rösträtten är lönsam eller inte. Jämställdhet är en naturlig del av demokratin och ska bedömas och behandlas 
som en demokratisk självklarhet. (Förblad) 

 
Hur kommer det sig att det är möjligt att prata om lönsamhet och inte om en demokratisk rättighet att 

inte bli diskriminerad p g a kategorier såsom ”ras”/etnicitet eller sexualitet o s v? Är ”mångfald” 

överhuvudtaget tänkt som den positiva motsatsen till diskriminering? Skillnaderna i de två 

beskrivningarna av viljeinriktningar genomsyrar tydligt tonen i de dokument som producerats utav 

Regionen, även om ordval som ”diskriminering” och ”trakasserier” nämns vid något enstaka tillfälle 
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även inom ”mångfaldsfrågan”. Den heterosexuella normativiteten, som diskuterades tidigare, gör sig 

också gällande i dokumenten då män och kvinnor ställs som självklara motspelare mot varandra. 

 
6.2  Analys av intervjuerna 

De intervjuade instämde till stor del i dokumentens definitioner av ”jämställdhet” och ”mångfald”, 

men på vissa punkter skiljde det sig. ”Jämställdhet” blandades t.ex. ihop med ordet ”jämlikhet”, som 

står för alla individers lika värde, (Nationalencyklopedin) och då ”mångfald” togs upp var det först 

och främst den etniska mångfalden som nämndes och diskuterades. Liksom i de ovan analyserade 

dokumenten var det tydligt att språket som användes även i intervjuerna om de olika begreppen talade 

olika budskap.  

 
Jämställdhet handlar om rättigheter och mångfald handlar om möjligheter kan man säga. (I.P. 1) 
 

 Här kommer jag nu att gå igenom några av de olika teman som diskussionerna kretsade kring i 

intervjuerna, både utifrån de frågor jag ställde men även utifrån vad de själva tog upp. 

 
6.2.1 Arbetet kring ”jämställdhet” och ”mångfald” 

Utav de åtta intervjuade hade fyra stycken, två kvinnor och två män, medverkat på en utbildningsdag om 

”mångfald” och ”jämställdhet” i höstas som ordnats utav personalansvariga. Enligt dem som deltagit 

pratades det mycket om statistik och situationen inom Regionen, och de ansåg att dagen varit givande 

och bra med livliga diskussioner. Hur de ska gå vidare hade deltagarna olika förslag på men de var 

överens om att det behövdes fortsatt dialog. 

Det är ju jätteviktigt att prata om varför, jag tror inte egentligen att vi gjorde det den dagen, [...] varför vi 
skulle förbättra statistiken. (I.P.2) 
 
Jag tror inte att det någonsin finns läge att slå sig till ro. (I.P.7) 

 
Diskurserna som omger ”jämställdhet” och ”mångfald” är laddade med en stor dos av vad vi kallar 

politisk korrekthet, d v s de är diskurser med starka regler i samhället för vad man får och inte får säga 

och detta är informanterna mer eller mindre medvetna om. I stort sett samtliga var eniga om att detta var 

frågor som var viktiga och att man var villig att lägga ner mer tid på att fördjupa sig. Om de verkligen 

ansåg detta eller bara utgick ifrån det rätta sättet att förhålla sig till ämnet kan jag inte veta säkert men 

jag har vägt in det i analysen. Det fanns otydligheter då de uttryckte sig motsägelsefullt vid några 

tillfällen, vilket leder till en misstanke om att det accepterade diskursiva sättet att prata om dessa frågor 

gick automatiskt ibland. Ett exempel är uttryck som används ofta och som inte säger mycket: ”Mångfald 

skapar dynamik!” (I.P. 1)  
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  En informant uttryckte en frustration över olika policys som kom uppifrån och som denne tyckte 

saknade förankring i organisationen. ”Ibland är det ju en ren politisk beställning att nu ska vi ha en 

jämställdhetspolicy.”(I.P.3) Densamme menade att diverse projekt som utbildningar och 

affischkampanjer i korridorerna var onödiga och att de anställda varken tog till sig budskapet eller hade 

tid för det. Informanten hade inte deltagit på utbildningsdagen som erbjudits. Senare i intervjun 

förklarade dock samme intervjuperson att ”mångfalds”-frågan var viktig att arbeta med och att denne 

kunde ha förståelse för att det måste komma uppifrån i organisationen via policys och sedan sippra ner. 

Men på frågan om hur det skulle ske så hade denne inget svar.  

 Jag kan inte säga att vi diskuterar varenda policy som kommer. Det beror ju lite på vad det är för frågor 
också och vilket behov man har…. jag har inte känt något behov. […] Vi kan ju inte sitta hela dagarna och 
diskutera den här typen av frågor, det tar ju alldeles för mycket tid. (I.P.3) 
  

Liknande tankar hade andra respondenter som också först sa sig tycka att det var viktiga frågor att arbeta 

med men som sedan även hade andra tillägg. 

..[A]tt man liksom hela tiden måste gå och tänka på liksom, det är ju onaturligt va. […] ..det är de andra 
som är avvikande och inte tvärtom. (I.P. 8) 
 
..det sipprar inte så långt för att komma till mig va, men hur det sen sipprar längre ner det kan man fråga 
sig!  (I.P.4) 
 

Den sistnämnde deltog inte heller på utbildningsdagen som erbjöds och tyckte sig inte vara i behov av 

någon. ”Vi är inte så många här så det kan kvitta egentligen.” (I.P.4) Så frågan om hur detta 

”nedsipprande” ska ske består. 

Dessa några av cheferna framställde det alltså som ett valfritt projekt vilka policys var och en 

tycker är viktiga att arbeta vidare med. Det tycktes vara så att de kunde känna igen problem på andra 

platser och hos andra men ogärna hittade dem hos sig själva eller i sin direkta omgivning. Att erkänna ett 

problem kan vara en sak så länge det inte ändrar på ens egen vardag eller när man måste ta tid för att 

tänka och diskutera kring frågorna. Och den tendensen dyker upp hos alla, med varierande styrka, både 

när det gäller ”mångfald” och ”jämställdhet”.  

Alla var ense om att ansvaret för att arbeta med dessa frågor låg hos samtliga inom Regionen men 

främst och ytterst hos ledningen, samt att det också var de personalansvarigas roll att styra detta arbete. 

Många underströk vikten av en dialog och inte bara en ensidig information som flera upplevt skedde 

ibland där ledningen inte verkade öppen för diskussioner. För att kunna förändra måste man först och 

främst förstå varför och prata mycket om de värderingar och fördomar som finns och vad ”mångfald” 

och ”jämställdhet” betyder för de olika medarbetarna. Ett lärande måste till menade flera. 

Dom här tankarna måste ha gått in och vänt i den enskilda människan. (I.P.5) 
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Våra förhållningssätt och grundläggande värderingar handlar ju om respekt och framåtsyftande och 
öppenhet och allt det här, men det är ju bara ord. Frågan är liksom vad det betyder för oss och vad det 
betyder för den enskilde medarbetaren och där måste det finnas någorlunda samstyrning. (I.P.1) 
 
Jamen, lära sig lite, alltså insikt i andras… förutsättningar och realiteter. Att man inte bara kör på 
stenhårt som man kanske gör i gamla vanor, utan att ta lite ansvar.  (I.P.2) 
 

Hur, var, och när detta forum för diskussion skulle ske var många fundersamma över men ett tips var t ex 

att ha en slags anslagstavla på Internet där diskussioner och förslag kunde bollas mellan de anställda. En 

av informanterna uttryckte en saknad av just detta då en incident inträffat angående, som denne upplevt 

det, nedsättande klotter på en affisch i korridoren. 

 
Och jag liksom, jag kokte lite så. Men jag hittade liksom ingen riktigt bra väg för dialog i den frågan. 
(I.P.2) 
 

Några var dock inte övertygade om att några direkta åtgärder var tvungna att ske i dagsläget eller att det 

var något som de själva egentligen kunde arbeta med. Följande citat kan kopplas till ett uppdelande i 

grupper och avståndstagande däremellan med ganska liten förståelse för ”de andra”.  

 
..[K]anske genom att man fick träffa en funktionshindrad som fick berätta hur det fungerar. 
…personliga möten. Genom att man fick följa någon under en tid. Det behöver ju inte vara här, man 
kan ju göra studiebesök.  (I.P.6) 
 
Sen måste man ju självklart ha en dialog om det i arbetsgrupper när man väl får in några nyanställda då 
med utländsk bakgrund.  (I.P.2) 

 

Samtidigt skulle ”studiebesök i verkligheten” och andra förslag som ovan även kunna leda till ärliga och 

kritiska debatter och få till stånd en större förståelse och just ett sådant lärande som några efterlyste. 

 
6.2.2  Var och varför behövs ”mångfald”? 
 
De var alla överens om att den viktigaste platsen inom Region Skåne där ”mångfald” behövs mest är 

inom vården, och flera nämnde även kollektivtrafiken. ”Det är ju där det är som synligast.”(I.P.2) 

Orsaker som nämndes var att Region Skånes främsta ansvar handlar om ”patienten i centrum” (I.P.4), 

och att allteftersom patientgruppen ändrar sig måste även personalstyrkan och kunskapen ändras för att 

man ska kunna möta alla. Viktiga aspekter menade de var språket, en förståelse för andra kulturer och 

religioner med värderingar och traditioner.  

Även de som var minst positiva till ”mångfald” och varför det behövdes speciella policys för detta 

hade dock tagit till sig av diskussionen gällande vikten av att “spegla” samhället och detta begrepp 

användes av samtliga. Man pekade på Regionens statistik att 14 procent av Skånes befolkning är födda 
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utomlands och att 4 procent är födda i Sverige som har båda föräldrarna utlandsfödda, och att det då 

borde visa sig även i personalstyrkan inom Region Skåne. (Hur har det gått i Skåne? 2004:66)11 

Ett vanligt förekommande argument som togs upp i anslutning till befolkningen var även det 

förestående behovet av arbetskraft vid pensioneringen av 40-talisterna och att man då blir tvungen att ta 

till vara på alla resurser som finns. ”C]itera mig inte nu, sen klär man det i snygga ord va.  (skratt) (I.P. 

4) Här ska tilläggas att informanten tillade att det dock var viktigt med ”snygga ord” som rättesnöre. 

Dennes känsla av tveksamhet inför den verkliga bakomliggande intentionen med ett ställningstagande 

för en ”mångfald” står dock klar. Vissa av cheferna var ibland ännu mer försiktigt inställda till 

”mångfald”. Det fanns skäl till eftertanke angående vad ”ras”/ etnisk ”mångfald” egentligen skulle 

innebära menade en informant och talade om ytterligheterna ”total integration” och att ”bejaka allt”. 

”Hur stor ska mångfalden bli?”, frågade sig denne. (I.P.5), 

           
6.2.3  Var och varför behövs ”jämställdhet”? 

                        Jag har alltid gillat den principen. (I.P. 8) 
 

Även om de flesta ansåg att ”jämställdhet” var mer eller mindre en viktig fråga i sig så varierade det 

även här huruvida de själva eller den egna avdelningen behövde arbeta med detta perspektiv. Här är det 

värt att göra en uppdelning i männens och kvinnornas inställning då det skiljde sig ganska så markant. 

Männen visade ett större motstånd till att tycka att "jämställdhet" var något som berörde dem och deras 

avdelningar idag. 12 

…[V]i är ju privilegierade på det sättet att de flesta hos oss är högutbildade, och där är det, det är mer 
ingången i systemet som avgör lönen.  
 
Men vi…eller många upplever det nog inte som en jättefråga [... ] det är ju specialister, folk här på olika 
sätt och här finns ej…[…] Hos oss så är det ju oftast högutbildade med specialkunskap.[…]  ..när det 
gäller dom som har så att säga eftergymnasial utbildning och så, där har väl ändå jämlikheten varit lite 
större eftersom man faktiskt har, ja, man har ju presterat saker. 

 
Ordvalen i dessa citat visar på en uppfattning att diskursen ”jämställdhet” inte skulle vara en aktuell 

fråga inom avdelningarna med högre utbildade. Detta säger egentligen mer om var det är respondenterna 

menar att ”jämställdhet” behövs, nämligen på arbeten och platser för lägre utbildade där de enligt den 

citerade intervjupersonen inte har ”presterat saker”, enligt den citerade intervjupersonen. Exempel gavs 

                                                 
11 Ann-Katrine Roth konstaterar efter rapporter att det i Sverige år 2015 kommer vara 27 procent mellan 18 och 64 år med 
utländsk bakgrund. (2004: 9) En relevant fråga att ställa sig är hur länge denna indelning av människor kommer att fortsätta; 
hur länge förblir man ”invandrare”?  
 
12 I citaten som följer kommer jag inte att sätta ut källor då detta skulle avslöja könen på intervjupersonerna. 
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på grupper som undersköterskor och bilmekaniker. En annan menade att det var så självklart med 

”jämställdhet” att han därför inte tyckte sig se någon anledning till att perspektivet behövdes.  

 
Jämställdhetsfrågan tycker jag är….egentligen en icke-fråga, däremot mångfaldsfrågan är ju viktigare…  

 

Som redan nämnts tidigare så tryckte även flera på vikten av ”jämställdhet” som en rättighet och menade 

att det var av stort behov att arbetas med även inom Regionen då det kom till löneskillnader, 

föräldraledighet och att ha samma möjligheter till utveckling o s v. De uppfattningarna hölls alltså 

starkast utav kvinnorna som även kunde ge egna exempel på då de själva blivit berörda, vilket vi ska se 

senare.  

 
6.2.4  Lönsamhet och ett tillvaratagande av kompetenser 

...[J]ag vill gärna se det från den positiva sidan att om man vänder på det och ser värdet av det så blir det 
lättare att jobba med det... (I.P.7) 

 

Föreställningen om ”mångfald” som en slags lönsamhetsdiskurs genomsyrade inte bara dokumenten utan 

även deras berättelser. Om konceptet är ett positivt budskap som bidrar till ökad kompetens istället för 

ett bekymmersfullt uppvaknande av att diskriminering och rasism råder i korridorerna så blir 

inställningen och åtgärderna en annan.  

...[V]iktigast av mångfald är att kunna suga ut, nä man får inte säga så, suga ut kompetens va. Det 
 är ju, alltså, all annan erfarenhet kan man ju ha nytta av va’... (I.P. 4) 
 
…[D]et kan säkert höja nivån på mycket. (I.P2) 

 
Om ”mångfald” handlar om att ta tillvara på kompetens, att öka effektiviteten på företaget och att allt 

bara kan bli bättre så borde det betyda att det trots allt fungerar ganska bra som det är och skulle kunna 

fortsätta så.   

Alltså, jag tycker att det fungerar, även om vi nu inte har några utlänningar, eller särskilt många. (I.P.3) 
 

Den återkommande och ständiga frågan är dock för vem det ska fungera? I Ann-Katrine Roths 

Mångfaldsboken. Från teori till praktik berättar hon att den offentliga sektorn inom en snar framtid 

kommer att behöva tillsätta mycket nya tjänster och nämner att diskriminering alltför ofta står i vägen för 

många människor. Men frågan hon ställer leder tillbaka till lönsamheten och vem det är som ska tjäna på 

det: ”Har vi i detta läge råd att avstå från kompetens på grund av kön, utländsk bakgrund, trosuppfattning 

eller ålder?” (2004:9) En relevant fråga att ställa är om arbetsgivarens ansvar först och främst handlar om 

att deklarera vad som ska göras, eller om att istället sätta upp ett koncept för vad som inte skall ske, 

ifråga om särskiljande och diskriminering t ex? 
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6.2.5  De andra/De olika 

…[D]et är de andra som är avvikande och inte tvärtom. (I.P. 8)   

Informantens uttalande uttrycker en klar uppdelning mellan grupper. Här kan vi se hur bilden av ”de 

andra” inom de poststrukturella binära oppositionerna ”vi-de” kommer fram.  Det är bara den 

normerande positionen som kan tala om att ”de andra” är ”avvikande”. Det blir ett avståndstagande 

emellan grupper även om det inte är menat så.  

…[A]tt ha nå’n typ utav integrationsplan så att vi inte håller några grupper utanför och…och 
samtidigt som vi konserverar våra egna värderingar i det egna landet. (I.P.5) 
 
 [Region Skåne måste] informera om folk med andra kulturer… (I.P.6) 

 
När informanterna pratar om andra kulturer så ligger det i den diskursen en inställning av att det bor 

människor i Sverige som är vandrande symboler för ”sina” kulturer som är homogena och ej blandade 

med olika influenser, som t ex boendet i Sverige. De är helt enkelt inte ”vanliga” människor med alla de 

olika identitetskategorier som ”svensken” bär på, utan där är kultur, traditioner och religion det som 

framställs som de viktigaste aspekterna. Hela gruppen ”invandrare” får också här ett homogent ansikte. 

Det blir en bild av tydligt avgränsade grupper med essentialiserade egenskaper där informanterna talar 

om det positiva utav ett ”blandande” och att diskussionen skulle bli fattig annars. 

Att man ser att det är ett mervärde i att blanda grupperna…(I.P. 7.) 
 
Sen tror jag att det kan bli väldigt berikande på annat sätt. Så kulturellt, vad man har med sig i bagaget, i 
diskussioner och belyser saker, det kan säkert höja nivån på mycket.(I.P. 2) 
 

En av informanterna funderar på vad en person som är född utomlands men som bott länge i Sverige 

egentligen bidrar med. 

...[M]en på nåt vis så, så… hon känns ju helsvensk... [.. ] på något sätt tror jag nog att hon tillför nåt lite 
annorlunda perspektiv men annars är det i stort sett ett helsvenskt perspektiv.  (I.P.7) 
 

Detta särartstänkande av människor gör att förväntningarna följer de stereotyper som är uppbyggda kring 

”de olika”. Här ser vi återigen de postkoloniala tankarna som finns om människor från andra länder. Man 

får inte komma in i organisationen enbart som en anställd utan förväntas ”berika” och komma med 

bidrag bortom det ”helsvenska perspektivet”. Samtidigt upplevs de ”ras”/etniskt svenska att vara 

individer och helt enkelt ”vanliga”. Fenomenet är att man inte ser sina egna glasögon med vilka man 

betraktar världen igenom, slipade med erfarenheter, traditioner, kultur och fördomar. de los Reyes 

konstaterar att:  

Insikten om den egna kulturen i de flesta fall är begränsad och kulturellt kodat beteende oftast omedvetet. 
Båda är aspekter som förleder till att betrakta egna värderingar, föreställningar och handlingar som 
naturliga. (2001:35)   
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6.2.6  Finns diskriminering? 
 

Vi är ju bara svenskfödda nästan här va’. […] …vad ska man säga, det har väl bara blivit så…(I.P.4) 
 
Då diskriminering kom upp som ämne skiljde det sig från de tidigare diskussionerna som mest handlat 

om positiva möjligheter, och det visade sig vara ett svårare begrepp att ta ställning till. Att 

diskriminering har starka konnotationer som skrämmer och gränsar till rasism och andra allvarliga 

anklagelser är tydlig, och man vill gärna hålla sig borta från sådana uttalanden. de los Reyes och Irene 

Molina diskuterar i sin artikel Kalla mörkret natt (2003) just denna rädsla för att använda begrepp som 

dessa, och även den farliga omedvetenheten om att rasism inte bara är en del utav det förgångna. 

Informanterna tog lite olika vägar som kan jämföras med Ann-Katrine Roths beskrivningar av 

tillvägagångssätt. Antingen använder man sig av ”strutsmentaliteten” och ser inte att några problem 

finns, eller ”färgblindhet” där man varken vill eller kan se någon skillnad på grupper och inte tycker att 

några åtgärder är nödvändiga. Eller så kan man göra som en del av informanterna och till viss del notera 

att diskriminering existerar. (2004:13)  

Informanterna hade delade meningar angående representationen av kvinnor och män på olika 

positioner inom Region Skåne men de var överens om att det blivit bättre då antalet kvinnliga chefer 

ökat de senaste åren. Samtliga var dock eniga om att inom de övriga kategorierna så var representationen 

sämre, speciellt när det kom till ”ras” /etnicitet då knappt någon kunde erinra sig ens ha sett någon med 

annan än ”ras”/etniskt svensk bakgrund i korridorerna. Sexuell läggning var det endast en informant som 

överhuvudtaget nämnde och det var för att konstatera:  

…[O]ch det här med olika sexuell läggning, det är väl inget som jag överhuvudtaget funderar över…(I.P.4) 
 
Exempel på personer med funktionshinder var det några stycken som tog upp och det gällde då både 

medarbetare och andra som antingen blivit diskriminerade utav andra eller presterat något speciellt. De 

fann det sedan lämpligt att till berättelsen lägga till formuleringarna: ”Men han är genial” (I.P.5), 

”vederbörande är då en utav de mest allmänbildade och klipskaste” (I.P.2), och ”dom var dessutom 

väldigt duktiga.” (I.P.7), som för att försäkra både sig själva och mig att personerna med funktionshinder 

var kompetenta och att vi möjligtvis utgått från att så inte var fallet. Ålder som kategori var närvarande 

då problemet med den höga medelåldern inom Regionen kom upp och även då sammansättningen i deras 

respektive avdelningar diskuterades. Där tyckte de att det var relativt utspritt.  

Vid förfrågan om orsaken till denna homogenitet svarade de flesta att låg omsättning och 

anställningsstopp låg till grund, samt även att väldigt få med t ex annan ”ras”/etnisk bakgrund sökte 

jobben. Ordet ”diskriminering” var det ingen som nämnde förrän de blev tillfrågade specifikt, men de var 
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skeptiska till att använda ordet och att det skulle existera inom Regionen. Istället var det flera som höll en 

stark tro till att det var andra faktorer som styrde. Flera påpekade att kategorier inte var viktiga att dela in 

människor i. Samtidigt kunde de inte förklara varför det var så homogent i staberna och trots att de sagt 

att Regionen borde bli bättre så visar flera tecken på ”färgblindhet”. 

 
Jag tänker inte i dom termerna. [...] Det är frågan om kompetens och hur man uppträder i jobbet och om 
det sen är en man eller kvinna har väl ingen betydelse. (I.P. 3) 
 
Alltså, jag tycker det fungerar, även om vi nu inte har några utlänningar, eller särskilt många, så är det 
inte det vi tänker på. Vi tänker inte att nu ska vi ha en svensk eller...utan det faller sig så.(I.P. 3) 
 
 Är man ingenjörsutbildad inom nåt visst område, då har det inte så j-la stor betydelse om man kommer 
från ditten och datten. (I.P.8) 

 
En chef hade stark tilltro till att de rekryterande inom vården inte sållar bort ansökanden efter namn utan 

att ”där har man koll på nåt sätt vilka som söker va’, man känner dom redan innan”. (I.P.4) Detta kan 

jämföras med en annan som var ganska säker på att anledningen till att en bekant inom Regionen fått 

arbete sist utav alla i klassen på vårdskolan berodde på hennes utländskt klingande efternamn. Två utav 

informanterna sträckte sig till att konstatera att: 

 [v]i kanske har förutfattade meningar om vad det är vi vill ha för människor i vår administration. 
(I.P.1) 
 
[d]et är säkert nå’nting sån't precis som jag sa att män rekryterar män, man vill ha en sån som liknar sig 
själv, man är kanske rädd för det okända, jag vet inte. (källa borttagen) 

 
När sistnämnde respondenten funderade vidare om varför det blir en så pass homogen grupp som anställs 

och givit ut bakläxor åt olika håll inom organisationen kom denne ändå fram till att: “[s]en märker man 

ju det att det inte alltid är den personligheten som passar in i gruppen heller”. (källa borttagen) Ja, vems 

personlighet är det som passar in egentligen och vem bestämmer det? Är det inte det som är frågan, och 

problemet? 

 

6.2.7 Kvotering och kompetens 

När intervjupersonerna blev tillfrågade om kvotering skulle behövas vid rekryteringar så var endast en 

positivt inställd. Denne motiverade detta med att det kanske behövdes för att ”alla tänker inte som jag”! 

(I.P. 5) Resten pekade på att det var för tvångsrelaterat och att en behövd ”mångfald” inte skulle behöva 

komma som ett direktiv uppifrån. De trodde också att det skulle skapa en otrevlig stämning bland 

medarbetarna och att det var orättvist mot de inkvoterade.  

 
Att man är kvoterad in i ett sällskap hade inte jag själv upplevt som positivt. (I.P. 6) 
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Nu kan man diskutera vem som kanske redan indirekt är inkvoterad med tanke på den norm som pratats 

om och med tanke på hur svårt det kan vara att komma in för ”de avvikande”, som en respondent 

uttryckte det. Samtidigt som de var negativa till direkt kvotering så hade ändå flera använt sig av 

önskemål om speciella ansökanden i annonser och i tankar när de rekryterat. T ex så berättade en chef att 

de vid ett tillfälle bestämt sig för att anställa en kvinna då de hade haft ett överskott på män i gruppen. 

Hade de då inte redan anammat en slags kvotering?  

Några av cheferna uttryckte en mer direkt skepticism till ”mångfald” angående både kön och 

”ras”/etnicitet där man bl a uttryckte rädsla för att kompetensen inte kom först och för att Regionens, och 

även landets värderingar på något sätt var hotade, som en uttryckte det ovan. Otaliga gånger påpekades 

detta kompetenskrav utav i stort sett samtliga, att den som var ”rätt för jobbet” måste få det. När de väl 

konstaterat att ”mångfald” var viktigt så verkade de tycka att det behövdes ett tillägg om att det inte fick 

gå till överdrift utan att man fortfarande var tvungen att hålla sig inom ramarna och anställa den mest 

lämplige.  

Enskilda individen och dess kompetens, det är det som är det viktiga. (I.P.1) 
 
Det går inte och ha nå’n så Rosengårdssvenska, det går inte. […]  Sen kan, du kan ju vara född i Sverige. 
Och du kan vara svart och ha fullständig svensk utbildning, och vara så att säga svensk va, och det är ju 
klart att det går ju helt ok va. (I.P.8) 

  
Den oundvikliga frågan blir vilken diskursiv konstruktion kompetens egentligen är och vem som har 

makten att få bestämma vad som räknas som de viktigaste erfarenheterna? Tankar fanns också om detta i 

gruppen. 

Men, jag kan också själv känna att man är fast lite i det här tänket, att det i första hand är det ju då 
liksom den teoretiska kravspecifikationen som man går på… […] Men jag försöker mer med att jobba 
med det här att man vill ha, att man måste också titta på vad är det för social kompetens. (I.P.1) 

 
 

6.2.8  Faror och bakslag 

Då de kort blev introducerade till en del av den kritik som existerar gentemot lönsamhetsprincipen och 

den essentialisering av egenskaper som ett ”mångfalds”-arbete kan föra med sig så hade de flesta inte 

funderat så mycket i de banorna. Flera kom återigen in på diskussionen om kvotering och menade att 

detta ytterligare underströk hur dålig den idén var utifrån ett särartstänkande och försökte fundera på hur 

andra och även de själva skulle vilja bli behandlade. 

Jag tror inte att dom människor som är invandrare vill bli sedda som invandrare utan dom vill bli sedda 
som -jaha, här sitter ”så och så”… (I.P. 1) 
 
...[D]å sitter man där och försvarar sin färg på nå’t sätt. (I.P.5) 
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Några av informanterna ville tydliggöra hur de såg på frågan om vad ”mångfald” var och verkade få mer 

insikt i sina egna uppfattningar ju längre intervjun led, och detta gällde även andra som vidgade 

begreppet efter ett tag.  

Alla har nå’nting särskilt att bidra med, sen kan det vara att just den som är född i ett annat land har just 
nå´nting att bidra med som har en anknytning till det men den personen kan ju likväl ha nå´n anknytning 
från nå´t annat jobb. Och det ska vara liksom upp till den att …lyfta fram det i så fall.  (I.P.7)   

 
…det här med att ha olika erfarenheter, olika bakgrunder, inte bara etnisk, men alltså vi har ju dom som 
har vårdbakgrund men också dom som har rena teknikbakgrunder. […] Jag vet inte om det är rätt.. men 
för mig är det en sorts mångfald. (I.P.4) 

 
Att få diskutera och prata högt om ett ämne kan ge en klarare blick för vad man står för och en starkare 

insikt i sig själv. Stunden för intervjun kan ses som en sådan tid för reflektion som många av dem 

efterlyste ifrån Region Skåne.  

 

6.2.9  Självinsikt 

[H]ela ens personlighet, hur jag är som då speglas utav (räknar upp flera personliga kategorier.)[…], och 
vilka erfarenheter det ger…det påverkar ju mötet. (I.P.1) 
 

”Gnothi seauton” är grekiska och betyder ”känn dig själv” och står inskrivet på Apollontemplet i Delfi. 

(Nationalencyklopedin.) I litteratur och forskning inom ”mångfald” nämns detta visdomsord ibland 

angående företag som uppmanas bli medvetna om sina värderingar och normer på arbetsplatsen och 

inrätta policys och lagar för att göra en heterogen organisation möjlig. (Gonäs & Knocke 2004:12) Jag 

vill bryta ned det till nästa plan, den individuella, och menar att ett förändringsarbete som startar någon 

annanstans än där inte kan vara förankrat. I metodkapitlet diskuterade jag min roll som intervjuare och 

nämnde att det i min analys läggs stor vikt vid intervjupersonernas självinsikt. Eftersom dessa frågor om 

”mångfald” och ”jämställdhet” är förknippade med kategorier såsom kön, ålder, ”ras” /etnicitet, 

sexualitet o s v så borde det inte vara främmande att själv först ha reflekterat över vilka kategorier eller 

sociala positioner som man bär på, innan man kan sortera in andra människor i fack och förstå deras 

situation.  

På frågan om informanterna någonsin känt sig diskriminerade inom arbetsvärlden så svarade tre 

kvinnor att de känt så vid flera tillfällen. Bl a gavs exempel som vid löneförhandlingar då t ex en chef 

antytt att informanten var gift och att hennes man stod som försörjare och därför inte behövde lika 

mycket i lön. Hennes respons var då att mannen kunde dö, vilket inte borde vara en kvinnas skäl till 

högre lön inom Region Skåne. Andra diskrimineringar som kom upp rörde sig om nedsättande tonläge 
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och namnkallning, såsom ”lilla gumman” och liknande (inte nödvändigtvis alla på nuvarande positioner), 

samt att ha fått kämpa för att vara småbarnsförälder och chef samtidigt.13 

Det var en manlig chef som var pappaledig ett antal månader och det talades väldigt mycket om det, 
att det var så fantastiskt positivt… 
 

En informant berättade hur hon upplevde det som att män och kvinnor behandlades olika då t ex vissa 

mäns arbetsuppgifter bedömdes som mer värdefulla än andras och att det fanns en större tolerans 

gentemot dem. Hon själv kände det som att hon sågs som ett hot ibland och hade även blivit utskälld 

offentligt, en behandling hon menade männen inte utsattes för. Hon sammanfattar sin diskussion med:  

En manlig hierarki tycker jag det är.       
 

Samma chef berättade dock att hon inte gjort något direkt för att motverka detta och förklarade: 

 Jag.., på nå’t sätt har jag lärt mig att man får det i nacken för man blir besvärlig. Så min strategi är väl att 
försöka…parera. (skratt)               

 
Både de som känt sig diskriminerade och de som inte gjort det använde sig dock av en teknik för att 

avskärma sig något ifrån det tunga begreppet ”diskriminering”. Ett alternativ när människor känner sig 

ofördelaktigt behandlade kan vara ett slags självförsvar tar vid p g a att man inte vill känna sig som ett 

offer. Om man ändrar förutsättningarna så att man själv har kontroll över situationen är det lättare att 

förknippa skeenden med faktorer man faktiskt kan ändra på och göra något åt.14 

 
Min åsikt är att man blir respekterad om man liksom gör ett gott jobb och liksom, äh, tillför någonting. 
[…] Sen är jag nog rätt så tuff och krävande själv också.        

 
Denna kvinna behövde övertyga sig själv om att hon som individ styrde. Som i Ulrika Dahls studier om 

”jämställdhet” behövde hon vidare försäkra både sig själv och andra om att hon var en ”normal” kvinna, 

d v s inte lesbisk, manshatare eller för feministisk, utan heteronormativ till både uppförande och sexuellt 

val. I en diskussion angående ett brev till ett företag angående deras brist på ”jämställdhet” i styrelsen 

konstaterade hon först att hon aldrig skulle ”beblanda” sig med sådana som var med i det politiska partiet 

Feministiskt Initiativ och fortsatte sedan:  

 
Och samtidigt där så kände jag att nu tror dom ju att det är en sån här rabiat kvinnosakskvinna som 
skriver detta så, så jag var tvungen att liksom skriva det att jag är inte en sån egentligen.  (skratt) För att 
tror dom att det är en sån så lyssnar man ju inte.    
 

Det är alltså möjligt att gå för långt i att vilja ha rättvisa och den diskursen som omger ”jämställdhet” 

visar tydligt vad det kan få för konsekvenser om man korsar gränsen för vad som anses lagom, genom att 

man kan bli uppfattad som en ”rabiat kvinnosakskvinna”. 
                                                 
13 Återigen sätter jag inte ut källor efter citaten då detta skulle avslöja könen på intervjupersonerna. 
14 Se t ex Knocke & Hertzberg  Mångfaldens barn söker sin plats. 2000:kap.9. 
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På samma sätt som man vill ha kontroll då det gäller diskriminering vill man också ha kontroll när 

det kommer till frågan om privilegier, och kanske ännu mer då. Förklaringar till framgång hittas gärna 

hos en själv och här var det ingen skillnad mellan män och kvinnor. Naturligtvis är ingen på sin post 

enbart p g a sina sociala positioner men det kan antagligen vara värt att fundera över om det faktum att 

man inte är ”alltför olik” har hjälpt en på vissa plan. Det är dock enklare och mer definierbart för de 

intervjuade att ständigt komma tillbaka till frågan om kompetens och lägga sin tro i att det verkligen är 

det som styr.  

 Nej, [...] utan jag har råkat hamna där p g a min bakgrund. (I.P. 2) 
 
Det beror ju på vilken position man har, rent allmänt på nåt vis i hierarkin.(I.P.8) 
 

 Flera av respondenterna förstod inte frågan om de hade blivit privilegierade på något sätt. Andra tänkte 

till över sin situation även om det inte ledde till några direkta förändringar i de svar de gav. 
 ”Ja, vad menar, vad lägger du i ordet privilegierad?” (I.P.6) 

Fast det är man ju på nå’t sätt när man jobbar här, och är chef. […] Men, ja, samtidigt så är det inte bara 
privilegier, det är en hel del hårt arbete också va’.. (skratt)…så nej. (I.P. 4) 

 

Då de intervjuade tillfrågades angående sin egen roll som chefer och om de trodde att de diskriminerat 

eller gett privilegier så trodde och hoppades de inte det.  De var mycket skeptiska till att använda just de 

laddade orden utan ville hellre säga att de ”tog hänsyn”, ”ömmade för de svaga” och försökte ”utjämna 

olikheter”. I uppfattningen om vad som skulle konstituera ett exempel av att inte diskriminera andra 

människor skiljde sig en informant markant från de andra då denne konstaterade att: 

Nej, jag har faktiskt vänner som har haft en svart, äh, person anställd, om man ska säga…(skratt) […] 
så att vi springer på varandra lite då och då och har lite kontakt, så att… nej.(I.P. 8) 
 

Anknytningen till den postkoloniale ”andre” kan knappast bli starkare än i detta citat, då avståndet 

emellan ”vi och de” är oändligt stort. Det fanns dock de som funderat över problematiken att möta 

människor som individer men ändå vara medveten om kategoriers ojämna villkor som chef, i 

rekryteringar t ex. 

Men sen säger man ju att man ska möta människor där dom är men då befäster man ju bara sina 
förutfattade meningar. (I.P. 1) 

 
Det handlar om att titta på hela den människan som är ett paket utav olika erfarenheter och kunskaper och 
värderingar och …. Ja det är ett moment 22 på nåt sätt va’…. Men …man får tänka mer så här att ok, vad 
har den här människan för erfarenheter och kunskaper i förhållande till den andre utan att egentligen 
tänka att det är en invandrare eller kvinna. Det är svårt att se förbi dom. (I.P. 1) 
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7. Diskussion och slutsatser 
Ett moment 22 verkar vara en god sammanfattning utav situationen. Hur uppmärksammar man vissa 

grupperingar som är underrepresenterade eller helt uteslutna på arbetsmarknaden utan att sätta människor 

i låsta fack med tillskrivna egenskaper?  

 Jag anser att jag har behandlat och visat resultaten på de problemformuleringar som fanns med i 

mitt syfte för denna uppsats. Först byggdes en bred bakgrundsbild upp med olika geografiska och 

historiska inslag och en teorigenomgång förde oss fram till analysen. Genom arbetet har jag visat på hur 

begreppen ”mångfald” och ”jämställdhet” konstrueras och upplevs. Även hur informanterna berättar om 

att frågorna används på arbetsplatsen, samt hur de skrivna dokumenten appliceras. De intervjuade 

förhåller sig på många olika sätt till de policys som Regionen satt upp och då de oftast ställer sig bakom 

innebörden så avviker de även ibland då intentionerna och de olika begreppen diskuteras. Ett vanligt 

förekommande perspektiv är att det är viktiga frågor att arbeta med men att informanterna inte kan se 

behovet allra närmast, antingen hos sig själva eller på avdelningen. Ur detta kommer några chefers 

visade uppfattningar att olika policys är frivilliga projekt att ansluta sig till. De tydliga skillnaderna i 

inställningarna till arbetet kring de två områdena ”mångfald” och ”jämställdhet”, som framkom i 

Regionens dokument, fanns också att hitta i talet hos informanterna. Ett lönsamhetsperspektiv vs. ett 

rättviseperspektiv ger mycket olika utgångspunkter. 

Då ”mångfald” ses som ett lönsamhetsprojekt menar jag att det riskerar att resultera i bakslag. Den 

bakväg som bygger på ett optimistiskt tillvägagångssätt att gå vidare med de positiva delarna kan tendera 

till att de negativa aspekterna hamnar i skuggan, målet blir suddigt och orsakerna bakom åtgärden glöms 

bort. de los Reyes som ställer sig frågan varför det fortfarande är så homogent på arbetsplatser menar att 

om ”mångfald” ska vara motsatsen till diskriminering så måste detta begrepp och dess policys bli 

tydligare. (2001) Om man tror att man redan behandlar alla människor lika, trots statistiken, så kommer 

det antagligen fortsätta att vara så att det ”råkar bli” de hegemoniska diskurserna som fortsätter råda och 

medarbetarna fortsätter se likadana ut. 

 Det är en paradoxal situation då man för en diskursiv kamp och vill uppvärdera ”de andra” för då 

har man både accepterat normens position och det faktum att de alternativa diskurserna är just alternativa 

och annorlunda, och detta förstärker egentligen bara normens makt. Om man vill kämpa för de 

homosexuellas rätt i samhället så ter det sig nästan omöjligt att göra detta utan att acceptera 

heteronormativiteten och utgå ifrån den. Och om ”mångfalds”-arbetet går ut på att acceptera ”de 

annorlunda” så utgår och stärker även detta bara ”de vanligas” hegemoni mer. 

En legitim fråga när man analyserar begreppen ”mångfald” och ”jämställdhet” är varför denna 

uppdelning överhuvudtaget har gjorts och om det inte skulle kunna vara en hopslagen fråga med en 
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policy? Kategorin kön finns ju med under båda begreppen. En oro som några av informanterna kände, 

och som ”mångfalds”-konsult Nilsson Fägerlind också tar upp som ett skäl hon ofta hört på arbetsplatser, 

är att ”jämställdhets”-arbetet är överordnat och inte kan ingå och bli en del i ”mångfalds”-arbetet. Detta, 

menar man, skulle underminera det man hittills åstadkommit och det skulle försvinna in i det luddiga 

begreppet ”mångfald”.  (2004:96) “Mångfalds”-begreppet anses då tydligen så stort och innefattande så 

mycket att det faktiskt inte ses lika seriöst som ”jämställdhet”, eller åtminstone inte leder till så mycket 

konkreta förslag och förändringar. En fara är då uppenbarligen att talet om ”mångfald”, och det man 

säger sig stå för och lovar ska ske, skapar ett hyckleri då man gömmer sig bakom policys och stora ord. 

Frågan finns med på dagordningen men vad görs egentligen?  

En process tar tid och måste kanske ta sig igenom vissa stadier, men utvecklingen kunde vara 

snabbare och effektivare om alla fick göra sin egen röst hörd och få representera sig själv. De kvinnor 

som berättade om hur de upplevt diskriminering inom arbetslivet kan möjligtvis tycka att arbetet mot 

diskriminering är viktigare och ha en djupare förståelse för hur hierarkiska system fungerar. Att förändra 

ett företags värderingar och inställningar kan bli möjliga då olika erfarenheter blir representerade på 

arbetsplatsen, vilket leder till frågan vilkas röster som inte blir hörda och vilkas röster som räknas och 

bedöms som viktigast?  Dock kan jag inte nog poängtera vikten av att inte låta stereotypiserade krav på 

att en individ ska vara representant för en hel kategori med säregna förväntade egenskaper styra, utan en 

individ måste få vara en person och bestämma själv. 

Jag anser att ett första steg inte kan vara något annat än att lära känna sig själv och sin situation och 

förutsättningar. Endast därefter kan man gå vidare och inse att man är så involverad i systemet där 

diskriminering och privilegier är inbäddade att det är oundvikligt att stå utanför detta. Om några drabbas 

negativt genom diskriminering måste även några andra drabbas positivt genom privilegier. Kategorierna 

och relationerna emellan sociala positioner hänger ihop med acceptans, status och välfärd i vårt samhälle, 

och diskriminering och privilegier är tyvärr inslag och farligare om det inte uppmärksammas eller 

erkänns. Tendensen att peka åt andra håll än hos sig själva då dessa problem och åtgärder diskuterades 

fanns mer eller mindre hos samtliga intervjuade. Då rasism mest förknippas med nazister, som kom på 

tal med en informant, så kommer privilegierade människor undan ett ansvar. (SOU:31) Att vara 

medveten om sina handlingar gäller för både individen, företaget och Sverige som land att inse vilka de 

”tillåtna rösterna” är.  

Men även normer förändras och inkluderar idag fler än vad som vid en snabb definition ofta 

porträtteras som en vit, medelålders man. Vem som är ”dåren” i byn ändras som sagt och den 

traditionella bilden av kvinnan som låginkomsttagare ersätts t ex med den invandrade kvinnan, eller den 

ensamstående kvinnan från arbetarklassen. Dessa hierarkiska mönster kan inte ges rättvisa i simplifierade 
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försök till förklaring, men måste ges uppmärksamhet p g a de orättvisa relationer och verkligheter som de 

fortfarande skapar. Här tror jag på intersektionalitetsperspektivet som på ett mångdimensionellt vis kan 

knyta samman de komplext invävda identiteterna och diskursiva kamperna.  

John Wrench, professor vid Syddansk Universitet i Esbjerg, har forskat mycket kring hur arbetssättet 

med utgångspunkt i ett lönsamhetsargument kommit ifrån USA, och hur det tagit sig in på den 

europeiska kontinenten. Han diskuterar om allt inom “diversity management” är förkastligt och kommer 

fram till att det inte behöver vara så.   

It is important that the version which predominates is not the free-market, individualizing, `let’s-
celebrate-multiculturalism´ type. Diversity management should not be allowed to become a Trojan 
horse that facilitates the undermining of gains already made in anti-discrimination measures, or those 
still necessary for the future. Equality measures and anti-discrimination strategies can, and must, be 
central components of diversity management, not replaced by it. 
(2005:83) 
 

I detta instämmer jag och liksom i slutsatsen i utredningen Det Blågula Glashuset så anser jag att ”en 

trappa ska städas uppifrån” och att rättigheter och skyldigheter och en skärpt anti-diskriminerings-politik 

måste stå som grund och i fokus.  (SOU:33) Det är inte längre möjligt att prata om uppdelade kategorier 

och förminska och förvandla ett arbete som borde handla om att motverka diskriminering till ett slags 

spännande projekt där alla är ”ok”. 

 
8. Framtida forskning. 
Som nämndes i början av uppsatsen så är ”mångfald” fortfarande ett relativt nytt fält för 

forskningsvärlden och det finns inte mycket kritisk forskning med ett intersektionalitetsperspektiv 

angående ”mångfald” och ”jämställdhet” på arbetsmarknaden. Jag har i mitt försök till granskning inom 

området tagit mig an en förvaltning inom Region Skåne som arbetsplats att undersöka, om än i mycket 

liten skala, och anser att det är mycket viktigt att denna slags forskning fortsätter. 

Intersektionalitetsteorin är fortfarande på ett nybörjarstadium och behöver utvecklas för att på mer 

konkreta sätt hitta vägar att främja ett sådant perspektiv i teori och praktik. Hur kan en medvetenhet om 

strukturell diskriminering komma till stånd och en förändring i hegemoniska diskurser som verkar i 

samhället ske, och hur tar man sig ur ett ”moment 22” och hittar lösningar till diskriminering utan att 

paketera människor i förutbestämda låsta fack? Det är forskarvärldens ansvar att gå vidare med. 

Jag känner mig mycket privilegierad att ha fått möjligheten att arbeta med denna uppsats och bidragit 

med en liten del.  
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10  Bilagor  
 
10.1   Intervjuguide 
 
• Informera om arbetet. Syfte. Anonymitet. 

• Vad är din position inom Region Skåne? 

• Hur har du kommit i kontakt med begreppen ”mångfald” och ”jämställdhet”?  

• Tala lite om att orden är hämtade ur Region Skånes policies. 

• Har du fått utbildning inom frågorna ”mångfald” och ”jämställdhet”? 

• Vad lägger du för innebörd i begreppen?  

• Är det viktigt? Varför?   

• Vem är olik? Norm? 
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• Diskrimineras det på din avdelning inom Region Skåne?  

• Tror du på kvotering? 

• Vems ansvar är det att arbeta med frågorna? 

• Ditt eget ansvar? 

• Var kommer de här perspektiven ifrån, varför i ropet? 

• Pratas det om begreppen för mycket, på fel sätt etc. i media och inom Region Skåne? 

• Nämn kritik som finns om fara med att peka ut olikheter och förstärka skillnader inom ”mångfald”. 
Kommentarer? 

 
• Ska/Kan Region Skåne göra några förändringar, strukturella m m, för att förbättra situationen med 

tanke på dessa frågor? 
 
• Vill/behöver du ha fler utbildningar etc. inom ”mångfald” och ”jämställdhet”? 

• Har du blivit diskriminerad eller privilegierad p g a dina kategorier/identiteter? 

• Har du/Tror du att du diskriminerat eller privilegierat andra p g a sina    
      kategorier/identiteter?   
 
• Har du några tillägg, något du funderat på? 
 
 
   10.2    Mångfaldsdokument, policys. 
          (Avskrivet utan några ändringar.) 
    
10.2.1     Övergripande Mångfaldsplan för Region Skåne 2005-2007    
 
Region Skånes roll     
Idag ser sammansättningen av Skånes befolkning annorlunda ut än tidigare. Kraven på Region Skåne har 
därmed förändrats. För att stärka organisationens attraktionskraft bland medborgare och medarbetare 
måste Region Skåne bli bättre på att spegla samhällets sammansättning. Det är av största vikt att Region 
Skåne också aktivt bidrar till att förändra normer. En effektiv metod för detta är att i alla sammanhang 
beakta mångfaldsperspektivet. 
 
Grundinställning 
Region Skånes grundinställning är människors lika värde. Detta innebär likvärdig behandling, lika 
möjligheter, lika rättigheter och skyldigheter oavsett bakgrund såsom ålder, kön, etnicitet, 
funktionshinder, religiös tillhörighet och sexuell läggning. Alla medarbetare, oavsett bakgrund, ska ha 
samma förutsättningar då det gäller arbete, utvecklingsmöjligheter samt anställnings- och andra 
arbetsvillkor. 
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Viljeinriktning 
För att spegla det samhälle som Region Skåne verkar i och för att kvalitetssäkra verksamheten ska 
mångfald i arbetslivet vara en självklarhet inom organisationen. Region Skåne ser mångfald som en 
styrka och värdesätter olikheter. Medarbetare, såväl som medborgare, känner igen sig och känner sig 
välkomna i organisationen oavsett bakgrund. Mångfald finns i hela organisationen och på alla nivåer och 
bidrar till vår verksamhetsutveckling. För Region Skåne handlar mångfald om effektivitet, mervärde, 
kvalitet och utveckling- allt det som gör organisationen till en förebild och en attraktiv arbetsgivare där 
människor väljer att arbeta. 
 
Varför mångfald- våra drivkrafter 
Den viktigaste drivkraften är ett effektivt och professionellt bemötande av medborgare/patient och att 
garantera likvärdig behandling. En del av detta uppnås genom att säkerställa de olika kompetenser som 
behövs och efterfrågas. Ytterligare drivkrafter är viljan att spegla samhället, att satsa på kompetens- 
försörjning, att öka kreativiteten samt att öka språk- och kulturkompetenser. Allt detta i syfte att förbättra 
kvaliteten och effektiviteten i verksamheten, och för att bidra till trygghet, inflytande och delaktighet. 
Genom att vara en attraktiv arbetsgivare där människor väljer att arbeta och att stanna kvar, kan Region 
Skåne vara med i konkurrensen om arbetskraft i framtiden. 
 
Övergripande mål för mångfaldsarbetet 
För att kvalitetssäkra mångfaldsarbetet är det viktigt att arbeta med mätbara och konkreta mål. Region 
Skåne har tagit fram tre övergripande mål. 
 

1. Öka antalet medarbetare och chefer med annan bakgrund än  
                           den som är norm idag.  

2. En arbetsmiljö som passar alla. 
3. Alla arbetsplatser ska vara fria från trakasserier. 
4. Mångfald som ett kunskapsområde. 

 
Alla verksamheter ska bryta ned de övergripande målen till detaljerade och mätbara delmål samt upprätta 
handlingsplaner i syfte att nå dessa. 
 
Mål 1 
Öka antalet medarbetare och chefer med annan bakgrund än den som är norm idag. 
 
För att utveckla arbetsmiljöer och arbetsvillkor som är bra för alla medarbetare oavsett bakgrund måste 
Region Skåne kvalitetssäkra de personalpolitiska processerna ur ett mångfaldsperspektiv. För att öka 
antalet medarbetare med annan bakgrund än den norm som råder idag måste Region Skåne synliggöra 
attityder, värderingar och normer på arbetsplatsen. 
 
Region Skåne ska: 
 

• Utbilda personalspecialister och chefer i rekrytering med   
Mångfaldsperspektiv  

• Alla verksamheter ska kvalitetssäkra sina rekryteringsprocesser. 
• Alla förvaltningar ska ha inkluderande annonstexter 
• Alla förvaltningar ska utbilda chefer och personalspecialister inom 

diskrimineringslagarna 
• Alla förvaltningar ska se över och öka språk och kulturkompetensen 
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Mål 2 
En arbetsmiljö som passar alla 
För att organisationens ledarskap och arbetsorganisationer ska lyckas åstadkomma kvalitet och 
effektivitet i mångfaldsarbetet måste Region Skåne granska de mallar/normer som formar våra 
arbetsplatser. 
 
Region Skåne ska: 
  

• Vid tillsättning av arbetsgrupper, projektgrupper m.m. säkerställa  
Mångfaldsperspektivet 

• Vid tillsättning av chefstjänster säkerställa att mångfaldsperspektivet   
     finns med 
• Utbilda alla chefer i mångfald 
• Lägga till frågor om mångfald vid arbetsmiljökartläggningar 
• Lägga in mångfaldsperspektivet i alla arbetsmiljöutbildningar 
• Skapa dialog vid olika forum kring vikten av olikheter på arbetsplatsen 
• Motverka lönediskriminering 
• Flexibel inställning till medarbetarnas önskemål om ledigheter vid andra högtider än de 

valigt förekommande 
 
Mål 3 
Alla arbetsplatser ska vara fria från trakasserier  
 
För at utveckla arbetsmiljöer och arbetsvillkor som är bra för alla medarbetare oavsett bakgrund ska 
Region Skåne se till att alla medarbetare känner sig välkomna och trygga på sin arbetsplats. Region 
Skåne ska också säkerställa att ingen medarbetare trakasseras på sin arbetsplats. 
 

• Utbilda chefer och personalspecialister i diskrimineringslagarna 
• Alla ska känna till mångfaldsvisionen, -policy och riktlinjer 
• Utarbeta handlingsplan om trakasserier inträffar 
• Alla ska känna till handlingsplanen 
• Vid introduktion ska mångfaldsplanen, policy och riktlinjer tas upp 
• Vid anmälningar till DO, HomO och HO ska anmälan följas upp och analyseras i syfte 

att förhindra diskriminering framöver 
 
Mål 4 
Mångfald som ett kunskapsområde 
 
För att bidra till trygghet, inflytande och delaktighet samt för att öka kreativiteten, språk- och 
kulturkompetens behöver Region Skåne säkerställa kunskapen om mångfald bland chefer och 
medarbetare. 
 
 
Region Skåne ska: 
 

• All personal ska öka kunskapen inom mångfaldsområdet 
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Utbildning och kommunikation 
 
Region Skåne ska ha en öppen attityd och kommunicera mångfaldsfrågor till alla medarbetare och även 
till berörda samverkanspartners. Medarbetarens kunskap, insikt och handlande är grundläggande för att 
mångfaldsarbetet ska lyckas. Alla inom Region Skåne, både chefer och medarbetare, har ett ansvar för att 
förmedla Region Skånes inställning till mångfald. Därför ska mångfaldskompetensen utvecklas. 
 
Ansvar och uppföljning 
 
Ansvaret för mångfaldsfrågorna och dess finansiering har förvaltningschefen. Alla medarbetare ska 
känna till Region Skånes mångfaldsarbete och dess betydelse. Medarbetarnas engagemang och 
delaktighet ska spegla arbetet och ligga till grund för fortsatta revideringar och förbättringar. 
Förvaltningarnas arbete och resultat ska redovisas i de gängse verksamhetsuppföljningarna. 
 
De fyra övergripande målen ska vara uppnådda 2007 då mångfaldsplanen ska revideras. 
 
Framtiden och mångfalden 
 
Region Skåne har ett samhällsansvar genom att som offentlig arbetsgivare verka som förebild och 
normpåverkare. Organisationen ska därför föregå med gott exempel genom att visa att likabehandling är 
en själklarhet och olikheter en styrka. Målet är att alla som arbetar i Region Skåne nu och i framtiden ska 
må bra och kunna utvecklas på sin arbetsplats. 
                      
 

 
  10.2.2  Vilja välja mångfald och olikheter 
            (Ett utdrag ur) 
 
En viljeriktning för Region Skåne  
 
Vår vision om mångfaldens betydelse 
 
För att spegla det samhälle som vi verkar i och för att kvalitetssäkra vår verksamhet, är mångfald i 
arbetslivet en självklarhet inom Region Skåne. Vi ser mångfald som en styrka och värdesätter olikheter. 
Alla, medarbetare såväl som medborgare, känner igen sig och känner sig välkomna hos oss oavsett 
bakgrund. Mångfald finns i hela organisationen och på alla nivåer och bidrar till vår 
verksamhetsutveckling.  
För oss i Region Skåne handlar mångfald om att se, förstå och ta tillvara kompetens- oavsett bakgrund 
såsom kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,  funktionshinder, sexuell läggning 
eller ålder. För oss handlar mångfald om effektivitet, mervärde, kvalitet och utveckling- allt det som gör 
oss till en attraktiv arbetsgivare och arbetsplats där människor väljer att arbeta. 
  
10.3   Jämställdhetspolicy 
  
 Övergripande mål för jämställdhetsarbetet i Region Skåne 2005-2007 
 
 Region Skånes roll 
Genusordningen är en stark drivkraft i samhällets fördelning av makt och resurser. Vi har en ojämn 
maktbalans mellan kvinnor och män i vår organisation. Region Skåne som en attraktiv arbetsgivare ska 
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därför arbeta med att synliggöra normer, värderingar och traditioner för att förändra och synliggöra 
ojämställdheten. Jämställdhetsarbetet är en tillgång och en könsblandad miljö berikar alla nivåer i 
organisationen. Detta innebär att jämställdhetsperspektivet ska vara integrerat i alla de beslut och 
processer som styr vårt arbetsliv. Region Skåne ska vara en förebild, dit människor söker sig och vill 
stanna. 
 
Grundinställning 
Begreppet jämställdhet används om de formella och informella kraven på att inte missgynna någon av 
det ettdera könet framför det andra. Region Skånes grundinställning är människors lika värde. Detta 
innebär lika möjligheter, lika rättigheter och skyldigheter samt likvärdig behandling oavsett kön.  
Viljeinriktning 
Jämställdhet mellan könen är grunden för demokrati, rättvisa och värdighet i arbetslivet. Vårt arbete 
präglas av ett kompetent och medvetet förhållningssätt till kvinnors och mäns villkor. I Region Skåne är 
jämställdhet mellan kvinnor och män en gemensam och accepterad organisationskultur. Därför är Region 
Skåne ett attraktivt alternativ när kvinnor och män väljer utbildning, yrke och arbetsgivare.  
 
Varför jämställdhet- våra drivkrafter  
Den viktigaste drivkraften är att vara en attraktiv arbetsgivare för både kvinnor och män. En organisation 
präglad av jämställdhet bidrar till professionellt bemötande av medborgare/patient och garanterar 
likvärdig handling oavsett kön. Ett jämställt förhållningssätt skapar trygghet och inflytande.  
Övergripande mål för jämställdhetsarbetet  
För att kvalitetssäkra jämställdhetsarbetet är det viktigt att arbeta med mätbara och konkreta mål. Region 
Skåne har tagit fram tre övergripande mål. 
 

1. Jämställdhet som ett kunskapsområde. 
2. Jämställdhetsperspektiv ska finnas med där normer skapas. 
3. Jämställdhetsarbetet ska bedrivas så att Region Skåne framstår som ett gott 

exempel 
 
Alla verksamheter ska bryta ner de övergripande målen till detaljerade och mätbara delmål samt upprätta 
handlingsplaner i syfte att nå dessa. 
 
 
Mål 1 
Jämställdhet som ett kunskapsområde 
 
För att utveckla arbetsmiljöer och arbetsvillkor som är bra för både kvinnor och män och för att 
säkerställa goda arbetsvillkor och utvecklingsmöjligheter som på ett tydligt sätt förhindrar att ojämna 
villkor uppstår mellan kvinnor och män, behöver vi öka kunskapen om jämställdhet 
 
 
Region Skåne ska: 
 

• Utbilda alla chefer och personalspecialister i genuskunskap 
• Jämställdhetsaspekten ska ingå i all utbildning 
• Jämställdhetsaspekten ska införas i arbetsmiljöutbildningen 
• Jämtställdhetsaspekten ska tas upp vid medarbetarsamtalen 
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Mål 2 
Jämställdhetsperspektiv ska finnas med där normer skapas 
 
I Region Skåne ska kvinnor och män ha lika stort inflytande över viktiga beslut kring organisation, 
arbetsmetoder och arbetsvillkor. Därför ska såväl kvinnors som mäns kunskap, erfarenheter, engagemang 
och nytänkande styra och utveckla våra arbetsorganisationer och våra verksamheter. För att detta 
perspektiv ska kunna implementeras i verksamheten ska jämställdhetsperspektivet och betydelsen av 
denna finnas med där normer och värderingar skapas. 
 
Region Skåne ska: 
 

• Kvalitetssäkra de interna processerna såsom chefsnominering och tillsättning av  
      Chefer arbeta för en jämn fördelning av kvinnor och män i ledande positioner 
• Kvalitetssäkra rekryteringsprocessen så att den ger en likabehandling då det gäller 

bedömning av män och kvinnors kompetens och lämplighet 
• Utveckla könsneutrala lönekriterier  
• Motverka utebliven karriär på grund av kön 
• Kartlägga och analysera strukturer och fördelning av resurser och representation inom 

arbetsgrupper/ledningsgrupper 
• Förhindra löneskillnader på grund av kön 
• Kommunicera Region Skånes inställning till jämställdhet vid tillsättning av ny 

medarbetare  
• Alla chefer och medarbetare ska känna till Region Skånes viljedokument kring 

jämställdhet 
 
Mål 3 
Jämställdhetsarbetet ska bedrivas så att Region Skåne framstår som ett gott exempel 
 
Region Skåne ska: 
 

• Varje förvaltning ska ha jämställdhetsplaner samt kartläggning och analys av  
      löner som ska revideras och följas upp årligen. Dessa handlingsplaner ska  
      innehålla de krav som JämL ställer, §4- §11 
• Utbildning i V.I.R.S (Värderings Instrument Region Skåne ) för alla lönesättande chefer 

samt personalspecialister och löneförhandlare 
• Ta fram goda exempel på hur arbete kan bedrivas för att motverka och upptäcka 

könsrollsbundna mönster 
 
 
Utbildning och kommunikation 
 
Region Skåne ska ha en öppen attityd och kommunicera jämställdhetsfrågor till alla medarbetare och 
berörda samverkanspartners. Medarbetarens kunskap, insikt och handlande är grundläggande för att 
jämställdhetsarbetet ska lyckas. Alla inom Region Skåne, både chefer och medarbetare, har ett ansvar för 
att förmedla Region Skånes inställning till jämställdhet. 
 
Ansvar och uppföljning 
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Förvaltningscheferna har ansvaret för jämställdhetsarbetet och dess finansiering. Alla medarbetare ska 
känna till Region Skåne övergripande mål för jämställdhetsarbetet. Medarbetarnas engagemang och 
delaktighet ska spegla arbetet och ligga till grund för fortsatta revideringar och förbättringar. 
Förvaltningarnas arbete och resultat ska redovisas i de gängse verksamhetsuppföljningarna. 
 
De övergripande målen ska vara uppnådda 2007 då de övergripande målen för jämställdhetsarbetet ska 
revideras. 
 
Framtiden och jämställdheten 
 
Region Skåne har ett samhällsansvar genom att som offentlig arbetsgivare verka som förebild och 
normpåverkare. Organisationen ska därför föregå med gott exempel genom att visa att jämställdhet är en 
självklarhet. Målet är att alla som arbetar i Region Skåne nu och i framtiden ska behandlas lika och 
kunna utvecklas på sin arbetsplats. Framtidens arbete för jämställdhet bör riktas in på inflytande, makt, 
delaktighet samt fysisk och psykisk miljö. 
 
 


