
LiU Norrköping 

Magisteruppsats från Utbildningsprogrammet för Samhälls- och kulturanalys 
 

ISRN: LiU-ISV/SKA-A--08/07--SE 

Författare 

Sophia Abusagr 

Synen på mångfald och 

jämställdhet vid Vägverket 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier - ISV 



 

 

 

Synen på mångfald och jämställdhet vid 

Vägverket 
 

Författare 

Sophia Abusagr 

 

 

 

Handledare: Susanne Urban 
 

 

 

D-uppsats år 2008 

 

ISRN: LiU-ISV/SKA-A—08/07--SE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Institutionen för samhälls -  

och vä l färdss tudier  



 
 Institution, Avdelning 

Department, Division 
Institutionen för samhälls- och 
välfärdsstudier 
Samhälls- och kulturanalys 

Datum 
Date 
2008-05-28 

Språk 

Language 
 
__X__Svenska/Swedish 
 
____Engelska/English 

Rapporttyp 
Report category 
 
______AB-uppsats 
______C-uppsats 
__X____D-uppsats 
______Examensarbete 
______Licentiatavhandling 
______Övrig rapport 
 

ISRN 
LIU-ISV/SKA-A--08/07—SE 
 
Författare Sophia Abusagr 
Author 
 
 
Handledare: Susanne Urban 

URL för elektronisk version 
http://www.ep.liu.se  
 
Titel  

Synen på mångfald och jämställdhet vid Vägverket 
Title 
Vison on diversity and equality by Vägverket (Swedish Road Administration) 
 
Abstract 
Research has shown that still today mostly men inhibit the managing director positions 

and jobs such as electricians, engineers, and road workers, which makes the work situation 

unequal among those work places. Another issue is that studies show that minority groups 

have fewer possibilities in comparison with majority inhabitants on the labour market. 

One reason can be that many companies and organizations lack when it comes to the 

recruitment process due to prejudices and the applicants for a job who has names such as 

Ahmed, Carlos and Ali are taken out of the process at first stage. 

The purpose of this research is to study how civil servants at Vägverket (Swedish Road 

Administration) discuss about diversity and equality. Whereas subjects such as ethnicity 

and gender will be illuminated.  
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Inledning/Bakgrund 
Under en längre tid har det studerats och gjorts olika forskning om jämlikhet och etnicitet 

inom arbetslivet. Det är viktigt att alla människor har lika möjligheter oavsett vad man har 

för nationalitet, kultur, sexualitet och religion med mera. Forskning har visat att 

minoritetsgrupper i samhället diskrimineras då det gäller deras utgångslägen på 

arbetsmarknaden.  Det förekommer att vissa arbetsplatser inte anställer personer med 

annan etnisk bakgrund än svensk, det kan bero på att de har ett namn som inte anses vara 

”typiskt svenskt”. Det kan exempelvis vara att arbetsgivaren inte anser att dessa individer 

inte behärskar det svenska språket i den utsträckning som dom kräver. Eller att det kan 

finnas en så kallad rädsla för vad som kanske anses vara annorlunda. Detta tankesätt är 

problematiskt och det behöver åstadkommas vissa förändringar och åtgärder bör tas. Vi 

behöver se de möjligheter som varje individ kan tillföra istället för att leta efter hinder och 

negativa aspekter. Företag och olika verksamheter bör således bearbeta dessa problematiska 

frågor, för att i sin tur kunna öppna upp sitt tankesätt och försöka bearbeta den rädsla som 

finns hos de anställda. Därför har jag i denna studie valt att undersöka hur tjänstemän vid 

Vägverket ser på jämställdhet inom sin organisation och begreppet etnicitet. Dessa aspekter 

är viktiga att lyfta fram, då det är svåra frågor att arbeta med.  

 

Väghållningens historia är lång, den sträcker sig ända tillbaka till medeltiden och fram till 

2000-talet, där vägarbetet är i en ständig utveckling. Idag arbetar Vägverket för at kunna 

skapa en god miljö både för medborgarna i samhället men även för näringslivet, detta kan 

bland annat vara transporter och resor som sker på vägarna runt om i Sverige. Vägverkets 

arbete ska leda till att vägtransportsystemet har god standard, att det är samhällsekonomiskt 

effektivt och tillgängligt för alla människor.1 I och med detta skall arbetet vara miljöanpassat, 

säkert och kunna bidra till att det finns en regional jämvikt. Vägverket är en statlig 

verksamhet och organisationen har olika arbetsuppgifter. Det är Riksdagen och regeringen 

som fastlägger vad dessa olika arbetsuppgifter ska innefatta. Det kan röra sig om de 

långsiktiga mål som finns för transportpolitiken i Sverige och det återkommande 

regleringsbrevet som kommer varje år från regeringen.2 Organisationen består av en 

styrelse, ledamöter som regeringen väljer ut, styrelsens uppgift är att ansvara för 

myndighetens verksamhet Vägverket. Vägverket delas in i ett huvudkontor, två nationella 

                                                
1 http://www.vv.se/templates/page2_2____3670.aspx, 2008-02-27, kl. 08.40 
2 Ibid, 2008-02-27, kl. 08.50 
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stöd- och utvecklingsenheter, sju regioner, tre affärsenheter och tre resultatenheter. Vid verket 

finns också en internrevision.3 

Problemframställning 
Projektarbetets fokus kommer att ligga på personer av annan etnisk bakgrund än svensk ser 

ut inom Vägverkets organisation, men även hur könsfördelningen ser ut. Vägverket har 

tidigare arbetat med frågor som berör och jämställdhet mångfald, vilket jag nedan kommer 

att presentera under empiri och analys. Jag finner detta ämnesområde intressant att 

problematisera och studera vidare utifrån litteratur, intervjuer, möten men även såsom 

skriftliga inlagor och e-post.  Jag har tidigare studerat integration i dagens samhälle i min c-

uppsats.4 Därför kan teorin och tidigare forskning i den uppsatsen komma till användning i 

denna studie, då etnicitet är ett centralt ämnesområde även här. 

Syfte 
I denna studie kommer fokus att ligga på hur tjänstemän som arbetar vid Vägverket ser på 

begrepp såsom etnicitet och jämställdhet Studien kommer även att belysa 

personalsammansättningen inom organisationen samt hur tjänstemän ser på Vägverkets 

nuvarande Jämställdhets och mångfaldsplan.  

 

Frågeställning 
Hur uppfattar tjänstemän, bland annat personalspecialister, på begreppet etnicitet samt 

Vägverkets Mångfald och jämställdhetsplan? 

Hur ser fördelningen svensk/icke svensk ut mellan de personalanställda på Vägverket? 

Disposition 
Föreliggande studie har disponerats enligt följande; inledningsvis presenteras utvald teori 

och tidigare forskning samt begreppsdefinition. Därefter följer det metodologiska avsnittet 

och forskningsetiska aspekter, sedan presenteras empirin och analysering av materialet. 

Avslutningsvis framförs en slutdiskussion där resultat och diskussion sker av uppsatsens 

syfte/frågeställningar och avslutas sedan med en sammanfattning om studien.  

                                                
3http://www.vv.se/templates/page2_2____3670.aspx, , 2008-02-27, kl. 09.05 
4 Sophia Abusagr, http://www.ep.liu.se/abstract.xsql?dbid=9338, 2007-12-22 
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Teori och Tidigare forskning 
För att stärka mina resonemang i analysen har jag valt att använda mig av en specifikt 

utvald teori, vilken är intersektionalitet. Detta urval har gjorts på grund av att teorin präglar 

frågor som berör minoritetsgrupper, där exempelvis maktperspektiv lyfts fram i uppsatsen 

samt hur tjänstemän konstruerar olika dikotomier såsom ”vi” och ”dem”. Det känns viktigt 

att lyfta fram detta då olika diskurser framförs i det empiriska materialet, såsom 

maktdiskurser och dikotomier. Bland annat diskuteras personer som pekas ut som 

annorlunda, vilket kopplas samman med dikotomierna vi, majoritetsbefolkningen, och de 

andra, minoritetsgrupper, i samhället. Således har den utvalda teorin och tidigare forskning 

en god koppling och relevans till kommande resonemang i analysen, för att således kunna 

förankra informanternas uttalanden ytterliggare.  

 

Intersektionalitet 
Paulina de los Reyes, docent i ekonomi historia, och Diana Mulinari, docent i sociologi, för 

en diskussion i boken Intersektionalitet- kritiska reflektioner över o(jäm)likhetens landskap där 

begreppet intersektionalitet utgår från epistemologi där individer, ideologier, vedertagen 

kunskap, diskurser och materiella villkor är involverade i en ständig konstruktion av makt och 

underordning.5 Med detta menas således att det kan väcka uppmärksamhet då det gäller det 

förgivet tagna handlingar som vi människor oftast gör i olika sammanhang. Vilket i sin tur 

leder till att människors handlingar lyfts fram och utrymme ges inom politiken. 

Författarna menar att detta är viktigt att föra fram då det exempelvis kan beröra olika 

projekt i samhället och där makt kan komma att beröras men likaså ett sätt till att försöka 

skapa jämlika förhållanden. 

 

Intersektionalitet har under senare tid uppmärksammats inom Sverige och begreppet är 

präglat av en historisk bakgrund. Tidigare låg fokus på att särskilja gränser mellan ”ras”-

/etnicitetsstudier och könsanalyser för forskare för att uppmärksamma kvinnors 

erfarenhet, mer specifikt handlade det främst av allt om rasifierade kvinnor.6 Begreppet har 

således kopplats samman med kvinnlighet och könsrelationer, där kön används som en 

vetenskaplig kategori då det gäller bland annat etniska och klassmässiga relationer. I boken 

framför De los Reyes och Mulinari Tillys en diskussion om efterlikning och anpassning. 

Dessa två begrepp använder sig Tilly av då han beskriver av hur underordnade grupper blir 
                                                
5 Paulina de los Reyes, Diana Mulinari, Intersektionalitet- Kritiska reflektioner över o(jäm)likhetens landskap, 

(Lund, 2005), s. 25 
6 Ibid, s. 27 
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sammankopplade med ojämlikhet vilket i sin tur skapar underordning. Begreppet 

efterlikning symboliserar exploaterings och utstängningspraktiker som i sin tur 

reproducerar olika grupper eller individer i samhället som kan exempelvis vara 

marginaliserade.7 Således kan detta begrepp ses som ett maktutövande perspektiv då det 

gäller underordnande grupper vilket i sin tur bidrar till olika dominansförhållanden menar 

författarna. Denna teori kan således tillämpas i min studie då olika maktförhållanden skall 

komma att studeras, men även olika grupper inom organisationen Vägverket som benämns 

som annan kulturell bakgrund i Jämställdhets och mångfaldsplanen. I och med detta har det 

postkoloniala tänkandet ett stort inflytande då det gäller maktförhållanden och politiska 

frågor.8 Således präglar intersektionalitet frågor som berör frågor om makt då det gäller 

olika gränser i feministiskt analys och på politiska arenan menar De los Reyes och 

Mulinari. 

 

Begrepp såsom kategorisering, atomisering och fragmentering är viktiga för att förklara 

konstruktion av ojämlika förhållanden människor emellan. Då kategorisering kan se av 

individer i samhället och att det sedan studeras på djupet för att kunna få ett resultat av 

varför det exempelvis råder ojämlika maktförhållanden mellan människor. Även länder 

och regioner är en del av den så kallade naturalisering av olika dominansförhållanden 

menar författarna men likaså ojämlikhet.9 Sammanfattningsvis syftar intersektionalitet 

enligt De los Reyes och Mulinari på maktens konstruktion på olika samhällsnivåer. Om 

man inte ser över olika maktfaktorer som exempelvis skapar individer kan det således 

medverka till att grupper eller familjer bland annat stigmatiseras i samhället, menar 

författarna.10 

 

Det har tidigare gjorts studier och olika projekt som berör hur olika organisationer ser 

på personer med annan etnisk bakgrund än svensk, då det gäller deras utgångslägen på 

arbetsmarknaden. Det har då visat sig att de oftast har sämre utgångsläge på 

arbetsmarknaden. Därför har jag i detta projektarbete valt olika rapporter och 

avhandlingar som har belyst ämnet som är relevant för min studie. En som för ett 

resonemang kring detta är Fredrik Hertzberg, , har studerat hur arbetsförmedlare 

försöker förstår etniskt segregerad arbetsmarknad i boken Gräsrotsbyråkrati och 
                                                
7 Ibid, s.36 
8 Paulina de los Reyes, Diana Mulinari, Intersektionalitet- Kritiska reflektioner över o(jäm)likhetens landskap, 

(Lund, 2005), s.127 
9 Paulina de los Reyes, Diana Mulinari, Intersektionalitet- Kritiska reflektioner över o(jäm)likhetens landskap, 

(Lund, 2005), s. 127f 
10 Ibid, s. 127   
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normativ svenskhet. En annan författare som för en diskussion i forskningsantologin 

Arbetslivets (o)synliga murar är Paulina de los Reyes som lyfter fram diskussionen kring 

diskriminering inom arbetslivet, vilket jag anser är viktigt inte minst då studien belyser 

hur tjänstemän vid Vägverket ser på begreppet etnicitet. Vidare kommer jag att 

presentera Marcus Johanssons resonemang kring dikotomierna vi och dem. Därefter 

kommer en definition av strukturell diskriminering och vad det innebär samt i vilka 

sammanhang begreppet används. Detta förespråkar Magnus Dahlstedt och Fredrik 

Hertzberg, likaså Masoud Kamali. Nedan följer således tidigare forskning gällande de 

urval jag valt att lyfta fram och diskutera utifrån, olika forskare och författare såsom 

Fredrik Hertzberg, Paulina de Los Reyes och Markus Johansson. 

 

Olika hinder i arbetslivet 
I forskningsantologin Arbetslivets (o) synliga murar lyfter Paulina de los Reyes upp ett 

bidrag angående diskriminering i arbetslivet. Hon menar att det fortfarande idag finns ett 

utanförskap på arbetsmarknaden, vilket i sin tur har resulterat i att vissa individer blir 

exkluderade i vissa arbetssammanhang som är på en institutionell nivå. Således menar 

författaren att denna problematik kan ses utifrån olika processer som åtskiljer arbetskraften 

i olika hierarkisk ordnade grupper. Metaforen om ”invandrarnas utanförskap” och invandrade 

svenskars tillträde till arbetsmarknaden” berör i själva verket en mycket vidare problematik, 

där såväl arbetslivets hierarkier som utsorteringsmekanismer på etnisk basis ständigt genererar 

en arbetskraft som befinner sig i arbetslivets utkanter. 11  Utifrån detta menar De los Reyes att 

de personer som har det svårt på arbetsmarknaden, i detta sammanhang, individer med 

annan etnisk bakgrund än svensk, redan förvärvsarbetar och försörjer sina familjer. Hon 

menar vidare att i och med det osynliggörs den så kallade etniska dimensionen då det gäller 

vissa svårigheter inom arbetslivet. Detta kan delvis innefatta obekväm arbetsmiljö, brist på 

kompetensutveckling och karriärmöjligheter. Således menar författaren att detta kan bidra 

till att vissa etniska skillnader uppstår och sedan vidmakthålls i arbetslivet.12 Ett av de 

problem det delvis kan grunda sig i är att det inte uppmärksammas i någon större 

utsträckning gällande arbetsvillkoren för personer med invandrarbakgrund menar De los 

Reyes. En möjlig faktor till detta kan vara att det inte har införlivats ett resonemang kring 

begreppet etnicitet inom arbetslivet. 

                                                
11 De los Reyes, P. (2006), Arbetslivets (o)synliga murar, i De los Reyes (red) Arbetslivets (o)synliga murar s. 11, 

SOU 2006:59 
12 De los Reyes, P. (2006), Arbetslivets (o)synliga murar, i De los Reyes (red) Arbetslivets (o)synliga murar s. 11, 

SOU 2006:59s. 11 
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Vidare menare författaren att mångfaldsdiskursen erkänner att det finns en så kallad olikhet 

såväl kulturellt som könsmässigt, då det gäller hierarkiska nivåer inom olika organisationer 

eller företag. I och med att dessa olikheter finns bland oss påvisar den även att det 

fortfarande råder olika maktförhållanden människor emellan, vilket kan medverka till 

ojämlika förhållanden mellan personalanställda. I och med att människor i samhället vet att 

det förekommer en viss etnisk uppdelning på vissa arbetsplatser, är det därför viktigt att 

poängtera att detta inte kan minska det så kallade utanförskap som råder, menar 

författaren.13 Därför är det viktigt att framföra vad som ligger till grunden för 

dikotomierna ”vi” och ”dem” samt titta på den strukturella diskrimineringen. Detta 

kommer jag nedan att presentera ytterliggare för att kunna få en klarare bild av vad dessa 

begrepp innebär samt vad de har för koppling till varandra, då det gäller denna 

problematik. Därefter kommer jag att lyfta detta till en högre grad i analysen, då det gäller 

problematisering av begreppen och utifrån intervjuerna. 

 

En annan författare som även resonerar kring liknande ämne som De los Reyes lyfter fram 

är Fredrik Hertzberg etnolog, som skriver i avhandling, Gräsrotsbyråkrati och normativ 

svenskhet Hur arbetsförmedlare förstår etnisk segregerad arbetsmarknad. Där är syftet att 

studera hur arbetsförmedlarna upplever olika problem eller svårigheter som kan uppstå då 

det gäller invandrarungdomars utgångslägen i arbetslivet.14 Hertzberg använder sig av en 

diskuranalytisk modell för att analysera sitt empiriska material, utifrån intervjuer, för att 

kunna se vilka begrepp och olika perspektiv som framförs i analysen Fredrik Hertzberg 

menar att ”gräsbyråkrater” har översatts till svenska av Michel Lipskys beteckning Street- 

Level Bureaucrats. 15 Detta begrepp omfattar med andra ord yrkesgrupper om det översätts 

till svenska menar Hertzberg. Dessa yrkesgrupper kan bland annat innefatta, 

arbetsförmedlare, socialsekreterare och poliser. Huvudsakligen är det tjänstemän som 

arbetar med välfärdspolitiska frågor.16 Vidare menar författaren att arbetsmarknadsverket i 

vid mening många gånger hänvisar till ”den andre” vilket i detta sammanhang symboliserar 

flyktingen, invandraren. Detta kan även ses som att Arbetsförmedlingen delar vissa tankar 

med nationalstatens byråkrati, där vi människor betalar skatt för att således underlätta 

                                                
13 Ibid, s. 11 
14 Fredrik Hertzberg, Gräsrotsbyråkrati och normativ svenskhet Hur arbetsförmedlare förstår etnisk segregerad 

arbetsmarknad, (Stockholm, 2003), s. 3 
15 Fredrik Hertzberg, Gräsrotsbyråkrati och normativ svenskhet Hur arbetsförmedlare förstår etnisk segregerad 

arbetsmarknad, (Stockholm, 2003), s.13 
16 Ibid, s. 13 
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olika avtal på den svenska arbetsarenan. Begreppet gräsbyråkrati kommer i detta 

sammanhang att syfta på det som ovannämns, där fokus kommer att ligga på hur 

tjänstemän vid Vägverket framställer olika minoritetsgrupper i samhället då det kommer 

att handla om annan etnisk bakgrund än svensk.  

I avhandlingen syftar författaren till att; 

 
Arbetsförmedlarna är gräsbyråkrater i den offentliga sektorn, och i kraft av denna 

position blir deras tal om ”de Andra” en del av en mer omfattande mängd tal; en diskurs 

som kan beskrivas som det officiella och offentliga Sveriges sätt att förhålla sig till de 

personer som inte räknas in i den etniska gruppen svenskar, men som på en mer eller 

mindre permanent basis befinner sig på nationalstatens territorium, oftast med svenskt 

medborgarskap.17 

 

Utifrån detta citat menar författaren att det officiella förhållningssättet sker i termer 

såsom ”vi” och ”de andra”, vilket innebär att ”vi” är majoritetsgruppen i samhället det 

vill säga svenskar och ”de andra” representerar gruppen icke svenskar. Vidare resonerar 

han om när arbetsförmedlarna skulle beskriva invandrarungdomarnas förutsättningar på 

arbetsmarknaden. Arbetsförmedlarna berättade om svårigheter med dessa ungdomar, det 

vill säga hinder, som de skulle stöta på under sina arbeten istället för att lyfta fram 

möjligheterna för dessa ungdomar.18 Utifrån de intervjuer som författaren genomförde 

med arbetsförmedlarna visade det sig att det framkom olika orsaker till varför dessa 

ungdomar till viss del har sämre utgångslägen på arbetsmarknaden. Informanterna menar 

att det delvis beror på arbetslivets underförstådda sociala koder, olika normer och 

värderingar som har koppling till genus och brist på behärskning av det svenska språket. 

Dessa koder innebär enligt författaren diskussioner kring om vad som anses vara 

svenskhet och icke svenskhet. Såldes kan Hertzbergs studie komma till användning i min 

uppsats då frågor såsom exempelvis etnicitet och svenskhet kommer att studeras utifrån 

personalarbetare vid Vägverkets syn på ämnet.  

 

Dikotomierna Vi och dem samt Strukturell diskriminering 
Då det gäller beslut över olika vägprojekt i samhället, är det oftast chefer som sitter på de 

beslutsfattande posterna och de som innehar makten. Det är även de personerna som oftast 

kommer till tals och här kan man se i hur stor utsträckning det är män eller kvinnor som 

                                                
17 Ibid, s. 41 
18 Ibid, s. 211ff 
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får sin röst hörd. Man kan även studera huruvida personer med annan etnisk bakgrund än 

svensk får plats här och hur dessa personers situation ser ut om de har sin arbetsplats på 

Vägverket. En som för en diskussion om detta är Markus Johansson doktorand i 

statsvetenskap, som jag hänvisar till i min c-uppsats.19 Han diskuterar kring makt i 

forskningsantologin Demokrati på svenska? Om man diskuterar makt på en djupare nivå 

kommer makt dels att handla om på vilket sätt människor konstruerar varandra i 

benämningar av ”vi” och ”dem”. Johansson nämner även gränser om individer som är mest 

utsatt/segregerad från den andre. Därefter diskuterar han hur man skall kunna lösa de olika 

samhällsproblemen med hjälp av framför allt politiska medel. Då diskussioner om makt 

diskuteras ingående handlar det främst av allt om olika perspektiv som kan beröra dolda 

och underliggande faktorer då det handlar om den generella maktfördelningen som finns i 

samhället. 

 

I forskningsantologin diskuterar författaren två olika perspektiv gällande makt. Det ena 

handlar om tankekontrollerad makt och det andra handlar om indentitetskapande makt. 

Den tankekontrollerade makten begränsar sig då det gäller att ha tillsyn för olika förslag, 

vilket kan innebära att det kan hjälpa eller hindra de som är inblandade att hitta olika 

lösningar på problemen. Den indentitetskapande makten som Johansson nämner har fokus 

på konstruktion och reproduktion då det gäller politiska identiteter. Vilket i sin tur kan 

bidra till en förmån eller belastning för de involverade.20 Dessa maktformer kan enligt 

författaren kopplas samman med dikotomierna inkludering/exkludering. Detta eftersom 

det finns en koppling till makt som kommer att handla om i hur stor utsträckning olika 

individer eller grupper i samhället kommer till tals eller kan få inflytande i olika 

samhällsfrågor och debatter. Johansson påpekar att majoriteten av svenskar använder sig av 

en politisk makt för att på så sätt kunna exkludera andra etniska gruppers påverkan i 

samhället. Detta kan i sin tur bidra till att det blir en inkludering av den egna gruppen. Då 

det kan inträffa inkludering inom den egna gruppen kan det även ske en maktuppdelning 

mellan grupper, vilket kan påverka politiska processer beroende på vilken situation eller 

sammanhang det handlar om.21  

 

                                                
19 Sophia Abusagr, http://www.ep.liu.se/abstract.xsql?dbid=9338, 2007-12-22 
20 Johansson, M. (2005), Inkludering av ”svenskar” i lokal realpolitik, i Dahlstedt & Hertzberg (red), 

Demokrati på svenska? Om strukturell diskriminering och politiskt deltagandes, s.40f, SOU 2005:112 
21 Johansson, M. (2005), Inkludering av ”svenskar” i lokal realpolitik, i Dahlstedt & Hertzberg (red), 

Demokrati på svenska? Om strukturell diskriminering och politiskt deltagandes, s.41, SOU 2005:112
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I och med de kategoriseringar som sker grupper emellan gällande ”vi” och ”dem” kan detta 

även komma att handla om strukturell diskriminering. Jag har tidigare lyft fram och 

beskrivit begreppet strukturell diskriminering i min C-uppsats vid namnet Den svenska 

integrationen – ett politiskt dilemma.22 Jag har därför valt att även koppla samman den 

teorin till denna studie, eftersom begreppet har stor relevans även för denna uppsats. I 

forskningsantologin Demokrati på svenska? diskuterar Magnus Dahlstedts, 

etnicitetsforskare, och Fredrik Hertzberg, etnolog, kring strukturell diskriminering. 

Begreppet diskriminering har en rad olika definitioner gällande dess innebörd, men i detta 

sammanhang har störst fokus lagts på den strukturella diskrimineringen. Författarna menar 

att strukturell diskriminering syftar till att olika grupper i det svenska samhället 

diskrimineras och marginaliseras då det gäller deras yttrandefrihet och rättigheter. 23 

Författarna hänvisar till Pincus i rapporten, där de menar att strukturell diskriminering 

kan delas in i tre olika fack, vilka är instutionell, strukturell och individuell diskriminering. 

Instutionell diskriminering uppstår när det handlar om institutionernas policy, när 

personer skall göra olika utförande i praktiken inom sin organisation, således kan denna 

diskriminering uppstå både inom den privata och den offentliga sektorn. De flesta 

institutionella praktiker är inte medvetet villiga att diskriminera etniska grupper, men dessa 

utföranden kan i sig vara diskriminerande och kallas därför enligt författarna för strukturell 

diskriminering. I och med detta kan det medverka till att vissa åtgärder bör vidtas då det 

gäller bearbetning kring den diskriminering som många gånger sker på arbetsmarknaden, 

detta kan vara att politiker utvecklar en ytterliggare kunskap inom detta ämnesområde, för 

att det skall kunna ske en förbättring inom arbetslivet för många individer.  Författarna 

menar att de visioner som många politiker har gällande detta skrivs enbart ner på papper 

och kommer aldrig till praktiska handlingar. När det däremot handlar om den individuella 

diskriminering handlar det om vardagliga ting, detta kan beröra individuella men även 

nationella handlingar, där huvudsyftet är att stärka och bekräfta de etniska hierarkierna 

som råder i samhället. 24 Sammanfattningsvis syftar strukturell diskriminering på att vi 

människor ska kunna få ett större perspektiv om vad begreppet diskriminering innebär, 

men många gånger används begreppet för att påvisa en negativ särbehandling då det gäller 

                                                
22 Sophia Abusagr, http://www.ep.liu.se/abstract.xsql?dbid=9338, 2007-12-22 
23 Dahlstedt & Hertzberg. (2005), Strukturelldiskriminering och politiskt deltagande, i Dahlstedt & 

Hertzberg (red), Demokrati på svenska? Om strukturell diskriminering och politiskt deltagandes, s. 22, SOU 

2005:112 
24 Dahlstedt, M. & Hertzberg, F. (2005), Strukturelldiskriminering och politiskt deltagande, i Dahlstedt & 

Hertzberg (red), Demokrati på svenska? Om strukturell diskriminering och politiskt deltagandes, s. 22f, SOU 

2005:112 
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personer som är ”invandrare”.25 Således används begreppet många gånger för underordnade 

grupper i samhället och därmed påverkas dessa individers kunskap. En annan författare 

som även resonerar kring begreppet strukturell diskriminering är Masoud Kamali, 

professor i socialt arbete. Han menar att både strukturell och instutionell diskriminering 

kan betraktas som underordning och stigmatisering av grupper i samhället, detta kan 

komma att handla om etniska eller religiösa.26 I och med detta menar författaren att det kan 

ses som en andrafiering, det vill säga att den strukturella diskrimineringen är präglad av en 

historisk bakgrund med syftet att majoritetssamhällets olika maktstrukturer bibehålls. 

Begreppsförklaring 
I nedanstående stycke kommer jag att presentera de begrepp som har betydelse för min 

studie och hur dessa sedan kommer att tillämpas då det gäller analysering av det emiriska 

materialet. De begrepp som jag har valt att definiera och förklara nedan är; Etnicitet, 

Invandrare och Svensk samt Mångfald. Dessa begrepp är viktigt att lyfta fram då de 

återkommer ofta i studien 

Etnicitet 
Den definition som Thomas Hylland Eriksen, professor i socialantropologi, använder sig 

av då han definierar etnicitetsbegreppet är, Etnicitet är en aspekt av sociala relationer mellan 

aktörer som uppfattar sig själva som kulturellt avskilda från medlemmar av andra grupper med 

vilka de har ett minimum av regelbunden interaktion. Etnicitet kan alltså också definieras som 

en social identitet baserad på en kontrast gentemot andra kännetecknad av metaforiskt eller 

fiktivt släktskap27 

Eriksens definition av etnicitet har en god relevans, då det grundläggande för etnicitet är en 

skillnad mellan grupper såsom ”oss” och ”dem”. När kulturella skillnaderna ständigt 

påverkar interaktionen mellan gruppmedlemmarna så finns det oftast etniska inslag, 

eftersom etniciteten skapas utifrån utvecklingen av de sociala relationerna i samhället. Det 

kan även kopplas till den definition Merry (professor i antropologi), förespråkar om att 

kultur kan ses som ett underförstått homogenetiskt integrerat system av, tro och 

värderingar kopplade till en relativt liten och isolerad grupp.28  

                                                
25 Ibid, s. 23 
26 Kamali, M. (2005), Ett europeiskt dilemma - strukturell och instutionell diskriminering, i De los Reyes & 

Kamali (red), Bortom vi och dom, s. 35f, SOU 2005:41   
27 Thomas hylland Eriksen, Etnicitet och Nationalism, (Falun, 1998), s. 22 
28 Merry et al (2001), Changing rights changing culture i (ed) Cowan Jane, Dembour Marie- Bénédicte & 

Wilson Richard, Culture and rights, s. 32 
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Författaren Charles Westin, professor i internationell migration och etniska relationer vid 

Stockholms Universitet, menar att en invandrare är en person som flyttat från ett land till ett 

annat för att bosätta sig där en längre tid eller permanent. 29 Begreppet invandrare har många 

gånger uppfattats som en negativ innebörd i sociala sammanhang och oftast syftar 

begreppet till minoritets/underordnade grupper i samhället. I denna studie kommer 

invandrare att syfta på personer med annan etnisk bakgrund än svensk, framförallt de med 

utomeuropeisk bakgrund. Begreppet kommer även att symbolisera det ”okända” vilket är 

en definition som informanterna använder för att benämna personer som anses vara 

invandrare. 

 

När ordet svensk nämns i studien avser detta personer som karaktäriseras av det typiska 

svenska utseendet ”blond” och ”blåögd vilket informanterna framställer som en ”typiskt 

svensk”. Det kommer med andra ord symbolisera det yttre hos en individ. Det finns ingen 

direkt definition om vad som betraktas och anses vara svensk, utan jag har valt att lyfta 

fram det som informanterna anses vara svensk i uppsatsen.  

Mångfald 
I den kommande studien kommer begrepp såsom mångfald att diskuteras, då bland annat 

Vägverket använder sig av detta begrepp i sin Mångfald och jämställdhetsplan. Därför har 

jag valt att presentera kort vad begreppet innebär och hur den kommer att tillämpas i 

uppsatsen. 

 

I en utvärdering vid namn Mångfald hemma resonerar Khalid Khayati, kring begreppet 

mångfald. Khayati menar att det inte finns någon direkt definition på vad som menas med 

begreppet mångfald, det kan beröra ålder, kön, utbildning, etnisk bakgrund, kultur, intressen, 

erfarenheter och värderingar. 30 Författaren menar att det oftast läggs störst betoning på 

etnisk och social mångfald, då det kan komma att handla om centrala aspekter såväl inom 

organisation och såväl i samhället. Khayati hänvisar till Wrench som menar att mångfald 

kan ses som en så kallad plan för att hindra ras och etnisk diskriminering i samhället. 

Begreppet kan således användas i olika sammanhang, men i denna studie kommer 

begreppet att beröra personer med annan etnisk bakgrund än svensk. 

 

                                                
29 Charles Westin, mångfald, integration, rasism och andra ord, (Stockholm, 1999), s. 98 
30 Khalid Khayati, Mångfald hemma; ett projekt vid Länsstyrelsen i Östergötland, (Linköping, 2003) 
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Metod och Material 
I nedanstående avsnitt kommer det metodologiska avsnittet att presenteras, därefter hur 

datainsamling kommer att behandlas och etiska överväganden. Uppsatsen baseras på en 

kvalitativ studie som bygger på intervjuer, vilket sedan kommer att utformas till en 

textanalys. I denna studie kommer jag att utgå från ett intersektionalitet perspektiv, vilket 

innebär att denna teori har influenser av socialkonstruktionistiskt syn. Jag har valt ett 

socialkonstruktionistiskt perspektiv då uppsatsen kommer att beröra, makt och etnicitet, 

vilket enligt mig, men även många författare, är socialkonstruerade begrepp. Jag kommer 

nedan att presentera kort vad socialkonstruktionism innebär enligt författaren Vivien Burr. 

 

Burr beskriver i boken Social Constructionism hur hon menar att den sociala världen, men 

även att vi människor, är en produkt av den sociala processen. I och med detta menar Burr 

att det inte finns någon kärna i människans natur som gör dem till vad de är, utan att 

människan är socialt konstruerad.31 Socialkonstrukionism insisterar även på att vi 

människor är kritiska då det gäller att förstå världen, men även oss själva. Den inbjuder oss 

till att vara kritiska om idén att observera världens problematik gällande dess natur till oss. 

Hon menar även på att den sociala världen, men även vi människor är en produkt av den 

sociala processen. Utifrån olika diskurser menar även Burr att det gör det möjligt för oss att 

kunna se världen i en säker väg, detta då diskurserna producerar vår kunskap om världen.  

 

För att kunna få tillgång till de fält som jag skulle studera, tog jag kontakt med 

huvudansvarig för storstadsregioner på Vägverket. Det var genom den kontakten som 

vägledde mig in på fältet och detta skulle kunna kallas för en ”gatekeeper” vilket kan 

översättas till grindvakt på svenska. Detta talar Martyn Hammersly & Paul Atkinson om i 

boken Ethnography; principiles practice där de menar att en så kallade ”gatekeeper” ger ett 

godkännande till fältet.32 Författarna menar att det många gånger är svårt att få tillstånd till 

ett fält utan att gå via en så kallad grindvakt. Det är således viktigt att kunna ha en sådan 

kontaktperson för att kunna få tillgång till nödvändig datainsamling.  

 

I denna studie har jag valt att intervjua fem stycken tjänstemän som arbetar vid Vägverket 

och som dels är personalspecialister men även insatta i personal och mångfaldsfrågor. Detta 

urval har jag gjort då dessa personer skulle gynna min uppsats mest då det gäller studiens 

syfte för att de är insatta i ämnet. Det är via min kontaktperson som jag har fått tillgång till 

                                                
31 Vivien Burr, Social Constructionism, (London, 2003), s. 4f 
32 M Hammersly. & P Atkinson, Ethnography: principlesin practice. (London, 1995/2004) s. 74ff   
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dessa informanter. Sammanlagt är det totalt fem informanter varav tre män i åldrarna 40-65 

år och två kvinnor i åldrarna 35-60 år. Dock är detta en ojämn siffra och det kan leda till att 

den dominerande siffran kan få ett övertag i uppsatsen, vilket jag väl är medveten om att 

det kan förekomma. Jag har valt att spela in intervjuerna på band för att kunna få en tydlig 

och klar bild av vad informanterna vill framföra för att sedan kunna transkribera dem. När 

jag har transkriberat har jag uteslutit visst talspråk men inte ändrat innehållet, utan bara 

förenklat ordvalen och skrivit det till en mer sammanhängande och förståeligare text. När 

jag genomförde intervjuerna använde jag mig av en semi-strukturerad intervjuguide, där jag 

utgick ifrån vissa teman vilka innehöll frågor samt några följdfrågor. Bryman menar att en 

semi-strukturerad intervjuguide kan bidra med att göra intervjusituationen mer flexibel.33 

Det innebär att forskaren har möjlighet, att tillsammans med informanter, skapa 

intressanta diskussionsämnen som går bortom strikta linjer. När jag granskade 

datamaterialet, ordna jag upp informanternas utsagor i olika kategorier som sedan kom att 

bli till olika teman, där jag analyserade olika diskurser som framkom ur kategorierna. Då 

jag analyserar mitt empiriska material har jag valt att benämna informanterna som kvinna 

eller man, detta kan bidra till att jag som forskare reproducerar könsskillnader, men jag är 

väl medveten om att det kan förekomma i studien.  

 

Den metod jag kommer att använda mig av då jag analyserar mitt empiriska material är 

diskursanalys, vilken jag ytterliggare kommer att presentera nedan, vad den innebär samt 

hur jag tillämpar den i min studie. Utifrån mina frågeställningar har jag valt att söka 

litteratur och andrahandskällor, för att således kunna besvara mina frågeställningar 

angående studien. Jag har i denna studie valt att använda mig av SOU rapporter, Statens 

Offentliga Utredningar. Det finns ett flertal olika rapporter som Staten har givit ut, där 

författare, forskare och professorer har deltagit på grund av ett uppdrag som staten vill att 

de skall utföra. Jag kommer att avgränsa mig då det gäller vissa rapporter för att kunna 

enbart fokusera mig på det som är relevant för denna studie, där exempelvis Arbetslivets (o) 

synliga murar kommer att lyftas fram. Denna rapport behandlar olika typer av 

diskriminering som kan förekomma i arbetslivet, vilket är relevant då det gäller min studie.  

Det finns både för och nackdelar då det gäller SOU rapporter. Det positiva är att forskare 

och författare tydligt och konkret visar vari problemen ligger då det exempelvis gäller den 

diskriminering som råder i arbetslivet, eller då det handlar om dikotomier såsom vi och 

dem. Det kan även vara en nackdel att använda sig av SOU rapporter då problematiken 

kring vissa områden många gånger visar en ensidig bild enligt mig, det kan ske en rad olika 

upprepningar. Författarna påvisar gång på gång olika fenomen som är problematiska. 
                                                
33 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, (Malmö, 2001), s. 127 
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Vidare kommer även metoder och teorier att styrkas med det empiriska materialet, vilket 

kommer att presenteras nedan utförligare.  

 

Kvalitativ studie 
Den föreliggande studien är en kvalitativ forskning. Detta eftersom jag kommer att utföra 

djupintervjuer med fem tjänstemän vid Vägverket. Således kan informanten dela med sig av 

sina tankar och funderingar, vilket kan vara svårare om en kvantitativ metod skulle 

användas.34 Inom den kvalitativa undersökningen finns det sex viktiga nivåer som bör följas 

enligt Alan Bryman professor vid Loughborough University, som skriver i boken 

Samhällsvetenskapliga metoder. 35  Den första nivån berör generella frågor till studien, i 

denna uppsats kommer etnicitet att sättas i fokus. Det vill säga hur personalanställda ser på 

begreppet etnicitet och vad begreppet har för betydelse för dem själva som individer. Den 

andra nivån innefattar val av platser och undersökningspersoner, vilket i detta sammanhang 

kommer gälla personanställda vid Vägverket vilka är mina informanter till intervjuerna. 

Vidare kommer den tredje nivån att behandla insamling av material, vilket kommer att 

vara datainsamling från intervjuerna som genomförts men även tidigare forskning kring 

ämnet samt teorier. Därefter kommer den fjärde nivån att handla om tolkning av 

materialet, det är viktigt som forskare att förhålla sig kritiskt då det gäller denna nivå, att 

inte ta allt som sägs för givet utan ha olika perspektiv gällande ämnet. Att kunna ha ett 

kritiskt förhållningssätt till sig själv och sitt material är viktigt att ha i åtanke. Den näst 

sista nivån kommer att handla om begreppsligt och teoretiskt arbete. I denna nivå kommer 

ytterliggare bearbetning att ske utifrån frågeställningar samt teoretiska samband, för att 

kunna få ett större perspektiv rörande ämnet. Den sista nivån handlar om 

rapportskrivandet och vad studien har resulterat i men även vilka slutsatser forskaren 

åstadkommit.36 I denna nivå menar författaren även att det inte finns märkbara skillnader 

då det gäller kvantitativ och kvalitativ forskning. De personer som skall komma att läsa 

texten bör vara övertygade om de tolkningar och trovärdigheten som läggs fram i studien.37 

 

Diskursanalys 
Inom diskursanalysen finns det flera olika inriktningar, dessa kan vara diskursteori, kritisk 

diskursanalys och diskurspsykologi. Nedan presenteras vad diskursanalys innebär samt 
                                                
34 Lars Kaijser & Magnus Öhlander (red.), Etnologiskt fältarbete, (Lund, 1999), s. 60  
35 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, (Malmö, 2001), s. 252f 
36 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, (Malmö, 2001), s. 253f 
37 Ibid, s. 153f 
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vilka delar som kommer att tillämpas i studien. Detta med koppling till Michel Foucault 

som är en fransk filosof och har en framträdande roll inom diskursanalys. 

 

Mats Börjesson, professor i sociologi, menar i boken Diskurs och konstruktioner att 

diskursanalys är ”en utgångspunkt om att världen alltid tolkas genom kulturellt 

schabloniserade raster”.38 Detta innebär att när väl diskursanalys tillämpas i olika 

sammanhang behövs det enligt Börjesson en socialkonstruktionistisk grund. Det är även 

viktigt att ha ett reflexivt förhållningssätt beroende på vilka diskurser som påverkar 

forskaren. I och med att en forskare exempelvis använder sig av diskursanalys kan det på så 

sätt ge större perspektiv gällande ämnet och förstå sambandet ytterliggare.39 Vidare kan 

diskurser bygga upp exempelvis olika föremål men även sinnen och sociala relationer i 

samhället. Utifrån Börjessons syn på diskurser och hur de konstruerar ”verkligheten” anser 

jag att han har ett relevant synsätt då det gäller diskursernas funktion. Han beskriver dessa 

på ett tydligt sätt vilket gör att läsaren får en klarare bild om vad dessa innebär samt dess 

funktionella roll. 

 

Begreppet diskursanalys har under den senaste tiden fått allt större uppmärksamhet inom 

samhällsvetenskaperna, där diskursanalys används som teori eller metod.40 Innan 

diskursanalysen fick denna uppmärksamhet, har begreppet innefattat en 

forskningsverksamhet som berör de humanistiska disciplinerna. När man väl började 

använda diskursanalys inom samhällsvetenskapen namngavs begreppet för ”den språkliga 

vändningen”. 41 I och med detta låg fokus på att problematisera åskådarens språkliga 

användning, det vill säga dess funktionella roll, vilket i sin tur leder till en granskning av 

forskarens roll men även hur han tillämpar sitt material. En annan viktig poäng när det 

gäller begreppet den språkliga vändningen så menas det att diskurser kan avgränsa men även 

utesluta. Begreppet kan leda oss som forskare in på vad som kan vara sant eller anses vara 

relevant.42 Vidare kan detta således ha en viktig poäng då jag i min studie kommer att 

analyserar materialet som tjänstemännen har uttalat sig om, se ett samband men även 

jämföras deras åsikter om vad har talats i intervjun. Detta skulle kunna exempelvis vara att 

de kan ha samma syn på begreppet etnicitet, men de kan även betrakta begreppet olika 

beroende på vilken uppfattning de har om det. I och med detta kommer jag 

                                                
38 Mats Börjesson, Diskurser och konstruktioner, (Lund, 2003), s. 25 
39 Ibid, s. 25 
40 Mats Börjesson & Eva Palmblad (red.), Diskursanalys i praktiken, (Malmö, 2007), s. 9 
41 Mats Börjesson, Diskurser och konstruktioner, (Lund, 2003), s. 28 
42 Mats Börjesson & Eva Palmblad (red.), Diskursanalys i praktiken, (Stockholm, 2007), s.10 



 16

förhoppningsvis att kunna se ett samband om vilka diskurser det kan förekomma då 

materialet granskas. 

 

Börjesson hänvisar i Diskurser och konstruktioner till Michel Foucault. Foucault-

inspirerande frågor kan exempelvis vara; vem får tala? I vad ligger denna legitimitet? 43 

Börjesson menar att Foucault använder sig av denna så kallade begreppsapparat som 

innefattar olika sanningseffekter men även diskursiva former, detta kan vara begrepp som 

kopplar samman makt och vetande. I och med att Foucault studerat makt kommer hans 

teori även att tillämpas i min magisteruppsats, då det gäller att studera olika maktdiskurser. 

 

Michel Foucault, har i sina studier fokuserat på hur relationen mellan makt och vetande ser 

ut. Foucault menar att i och med att vi människor finns visar det på så sätt att diskursen 

finns inom lagarnas ordning och om denna diskurs skulle ha någon makt så är det vi 

människor som skapar och tilldelar denna makt menar han.44 I och med detta menar 

författaren att i vissa sammanhang kan det skapa en viss oro gällande diskursen om 

huruvida vi människor uppfattar den men även hur den är producerad för verkligheten. 

Detta i sin tur kan bidra till att en viss oro skapas i vardagen om hur exempelvis makten 

och dominansen ser ut mellan oss individer i samhället. Foucaults maktanalys kan därför 

vara till hjälp i min kommande magisteruppsats där jag kommer att resonerar utifrån 

Vägverkets Jämställdhet och mångfaldsplan. Där frågor om hur personalsammansättningen 

ser ut vilket enligt mig gör att Foucaults maktanalys lämpar sig till mitt material.  

 

Utifrån Foucault resonemang om makt, kommer hans teori att ha en stor plats i studien. 

Detta eftersom det kommer att undersökas hur personalsammansättningen ser ut men 

också om de tjänstemän som har intervjuats upplever att det är någon skillnad då det gäller 

kvinnor och mäns talan i olika sammanhang/beslutande poster. Författarens teori kommer 

även att vara givande då fokusering kommer att ligga på tjänstemännens syn gällande 

begreppet etnicitet. Foucaults maktteori kan därför vara givande i såväl min studie som i 

mitt metodval, och kan således vara en bra teori att förhålla sig till. 

 

Laclau och Mouffe har en betydande roll då det handlar om diskursteori. Inom 

diskursteorin har maktbegreppet en stark koppling till politik och objektivitet. 

Diskursteorins makt har således en koppling till Foucaults definition av makt. Denna makt 

                                                
43 Mats Börjesson, Diskurser och konstruktioner, (Lund, 2003), s. 34 
44 Michel Foucault, Diskursens ordning, (Stockholm, 1971), s. 6f 
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kan i sin tur skapa det sociala.45 Laclau och Mouffe menar att begreppet makt frambringar 

den sociala världen för människor vilket kan vara positivt för individen. Denna makt 

skapar kunskapen vi människor har om varandra då det gäller olika grupper eller individer 

i samhället. Begreppet makt kan man inte bortse från, menar författarna. Människor är 

ständigt präglade av att leva i en specifik social ordning vilket ofta har en koppling till 

makt. Med andra ord skapar makten en omvärld där individer oftast kan vara nöjda men 

den kan även bidra till att vissa möjligheter kan begränsas. 

 

Forskningsetiska reflektioner 
Då jag i denna uppsats kommer att genomföra intervjuer, har jag valt att följa 

Vetenskaprådets forskningsetiska principer som bygger på fyra huvudkrav. Kraven 

innefattar, informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet.46 Innan intervjuerna genomfördes informerade jag mina informanter om 

vad huvudsyftet med studie var. Detta gjordes genom ett så kallat informationsbrev, som 

skickades till varje informant. De kunde således ta del av vad mitt huvudsyfte med studien 

var, i och med detta kunde informanterna själva avgöra om de ville delta och därför själva 

samtycka till deltagandet. Vidare informerades informanterna om att de kunde avbryta 

intervjun om de själva inte vill besvara vissa frågor eller fullfölja intervjun. I 

informationsbrevet informerades de vidare om att allt som sägs i intervjun kommer vara 

konfidentiellt. De skall kunna känna sig trygga med att de inte kommer att bli ”uthängda” 

och ingen kommer att få reda på vem som har sagt vad i intervjun. När det gäller 

nyttjandekravet kommer endast datamaterialet att användas till denna studie och när 

arbetet sedan är genomfört kommer intervjumaterialet att förstöras. Detta för att 

materialet inte ska hamna i orätta händer. I min studie kommer jag att endast benämna 

mina informanter som kvinna eller man, då jag lyfter fram vissa delar utifrån intervjuerna 

som jag anser vara viktiga för studien. 

 

Forskarens roll 
När det gäller min roll som forskare under studiens gång, har jag försökt att inte ta något 

ställningstagande utan försökt ha en objektiv syn. Detta anser jag dock kan vara svårt då en 

forskare aldrig kan vara helt neutral vid tolkningen av det empiriska materialet. Dock är 

                                                
45 Ernsto Laclau and Chantal Mouffe, Hegemony and Socialist Strategy, (London, 2001), s. 105-122 
46Vetenskapsrådet, Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, ISBN:91-

7307-008-4 , http://195.17.252.28/vrshop_pdf/etikreglerhs.pdf, 2008-03-19 
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jag medveten om att jag som forskare kan ha påverkat informanten, då jag är präglad av en 

annan kulturell bakgrund än svensk. Vilket i sin tur kan ha bidragit till att andra svar 

kunde ha givits, om någon annan invid hade genomfört studien. Vidare kunde jag inte se 

några tecken på att detta påverkade mitt genomförande av intervjuerna, eftersom jag fick 

utförliga svar och jag upplevde att de inte var obekväma i situationen. 

 

Avgränsningar 
I studien har jag valt att fokusera på hur tjänstemän vid Vägverket ser på begreppet 

etnicitet men även vad det har för betydelse för dem själva, samt diskussion kring kön. Jag 

kommer att diskutera vidare om hur det kommer sig att det endast finns ett fåtal med 

annan etnisk bakgrund än svensk som arbetar vid organisationen. Dock har jag valt att 

bortse från klassperspektivet i analysering av det empiriska materialet, som även är en del 

av intersektionalitetsperspektivet. Vilket i sig kan bidra till att det blir ett bortfall, men jag 

anser att intersektionalitetsperspektivet i sig ändå kan vara applicerbart på mitt empiriska 

material. Detta skulle kunna innebära att alla aspekter inte lyfts upp till ytan helt, utan det 

blir en begränsning av de olika aspekterna. Jag har i och med detta valt att begränsa mig så 

att arbetet inte får ett för stort omfång då det kan vara svårt att fokusera på flera 

perspektiv. Det är enligt mig viktigt att diskutera på djupet gällande vissa aspekter som jag 

nämnt ovan, istället för att bara löst diskutera kring flera olika ämnen. Det har gjorts ett 

antal studier och forskningar angående hur arbetsförmedlare ser på individer med annan 

etnisk bakgrund. Några av dessa rapporter lyfts upp i tidigare forskning där jag presenterar 

olika studier som gjorts gällande liknande ämnesområden. 

 

Empiri och Analys 
I nedanstående avsnitt kommer empirin att lyftas fram och analyseras utifrån vissa utvalda 

teman som utgår från ovanstående frågeställning. Jag kommer inledningsvis att presentera 

Vägverkets Jämställdhet och mångfaldsplan därefter följer de specifika områdena kommer att 

beröra; Synen på begreppet etnicitet och svenskhet, personalsammansättningen inom 

organisationen Vägverket (affärsenheten och myndighetsdelen), I hur stor utsträckning kommer 

personalanställda till tals gällande olika beslut och möten inom organisationen, Bilden av den 

nuvarande Jämställdhet och mångfaldsplanen. Dessa fyra områden kommer att analyseras 

och problematiseras utifrån det empiriska materialet som har insamlats under arbetets gång 

samt tidigare forskning, teori och metod för att således kunna lyfta fram informanternas 

syn gällande dessa teman.  



 19

 

Jämställdhet och mångfald 
 

Vägverket har skrivit en Jämställdhet och mångfaldsplan och den senaste versionen är från år 

2007, där utgångspunkterna är att öka den inre effektiviteten, öka den yttre effektiviteten inom 

verksamheten, underlätta kompetensförsörjning samt främja lika behandling.47 Vidare då 

mångfaldsarbete kommer att utövas ska dessa frågor vara målinriktade men även 

integrerade i hela verksamheten och därmed uppföljas med den övriga 

verksamhetsplanering. Vägverkets mångfaldsarbete innefattar även jämställdhetsarbete, 

som har sin utgångspunkt i de lagar och förordningar som finns i det svenska samhället. 

Dessa mål förespråkar bland annat att alla medborgare ska ha lika rättigheter och ska 

behandlas lika oavsett bakgrund.48 Dessa långsiktiga mål som Vägverket har skall dels 

innebära att ingen medarbetare ska eller att någon arbetssökande till Vägverket inte ska 

utsättas för exempelvis kränkande särbehandling, eller olika trakasserier. De personer som 

har kontakt med Vägverket ska inte riskera att utsättas för en sådan behandling. Vägverket 

som verksamhet ska kunna se över individers förutsättningar då det gäller olika önskemål 

och krav som individerna har. För att sedan kunna se ett resultat om hur jämställdhet och 

mångfaldsarbetet har fungerat utvärderas detta bland annat genom statistik, som visar hur 

personalsammansättningen ser ut gällande kön, ålder, utbildningsnivå samt kulturell 

bakgrund. 

 

Den nuvarande rapporten gällande personalsammansättningen från årsredovisningen 2007, 

visar att generellt sätt så är majoriteten män som arbetar vid vägverket. Detta gäller bland 

annat högtuppsatta positioner, såsom chefsjobb.49 Det är en intressant fråga varför 

Vägverket är en så pass mansdominerad arbetsplats. Hur ska en ökat intresse väckas hos 

kvinnor, för att det ska kunna bli alltmera jämnfördelad arbetsplats. Jag anser att det är 

oerhört intressant att kunna få tillgång till mer information gällande hur man ska öka ett 

intresse bland kvinnor då det gäller en arbetsplats som vägverket. Då det gäller mångfald, är 

det även där en minoritet bland arbetsdeltagarna vid Vägverket som har annan bakgrund än 

svensk. I statistiken kan man se att det finns en grupp som benämns som personer med 

annan kulturell bakgrund. Där kan man läsa att de nuvarande siffrorna från 2006 visar att 

5,6 procent inte har svensk bakgrund, 2,6 procent av dem är från de nordiska länderna. 1,7 

                                                
47 Vägverkets Jämställdhets och mångfaldsplan, Riktlinje 2007, e-post, 2008-03-05 
48 Vägverkets Jämställdhets och mångfaldsplan, Riktlinje 2007, e-post, 2008-03-05 
49 Vägverkets Jämställdhets och mångfaldsplan 2007, e-post, 2008-03-05 
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procent är från andra europeiska länder. Den procentsiffran som var minimal var de 

personer som hade utomeuropeisk bakgrund det vill säga 1,3 procent.50  En fråga som 

väcktes hos mig var att det inte skrivs ut hur könsfördelningen ser ut bland dessa personer, 

detta hade även varit intressant att se. Denna mångfald och jämställdhetsplan kommer att 

problematiseras och diskuteras ytterligare i analysen nedan. 

 

Synen på begreppet etnicitet och svenskhet 
 

Många gånger kan det uppfattas som att tjänstemän vid olika organisationer i dagens 

svenska samhälle vet exakt vad begreppet etnicitet innebär, om de inte använder sig av 

olika forskares definition gällande begreppet. Begreppet kan kopplas samman med 

minoritetsgrupper i samhället det vill säga personer med annan etnisk bakgrund än svensk. 

Detta kan i sin tur leda in på vad begreppet svenskhet symboliserar, i vissa fall kan det 

komma att handla om personens yttre identifikation, det vill säga ”blond” och ”blåögd”. 

När denna fråga ställdes till informanterna besvarade de flesta att, de kopplar samman 

etnicitet med personer som har annan etnisk bakgrund än svensk. De menar att det handlar 

om ursprung, kultur, annan religion, kulturell bakgrund, personer som är födda någon 

annanstans eller har föräldrar som är födda på andra ställen än i Sverige. Två informanter 

varav en kvinna och en man menar att etnicitet innefattar ursprung eftersom denna 

definition är inrotad i oss människor. Kvinnan menar att; 
 Jag tänker snabbare på etnicitet när jag ser en person som är från Irak, än om jag jämför 

med William som kanske är från Skottland. Jag tänker inte lika snabbt på etnicitet när 

jag ser William, som när jag tänker på vissa andra personer, så är det ju. Utseendet spelar 

en stor roll, rent intellektuellt kunskapsmässigt så vet jag vad etnicitet är, men om jag går 

ner på ryggmärgsreflexs så kommer etniciteten på vad jag ser, det tror jag.51  

 

Detta citat kan tolkas som att det yttre speglar människan och har personen ifråga ett så 

kallat europeiskt utseende och ett namn som inte anses vara annorlunda eller ovanligt ses 

inte denna individ som något ”utstickande”. Utan som en i mängden, någon som tillhör 

majoritetsbefolkningen. I detta sammanhang är exempelvis landet Irak mer kopplat till 

etnicitet menar kvinnan än vad Skottland är. Detta kan knytas samman med Eriksens teori 

gällande etnicitet, där han menar att etniciteten kan spegla den sociala identiteten. Vilket 

kan komma att skapa den bild som människor har av varandra.52 Detta resonemang kan 
                                                
50 Ibid, e-post 
51 Intervju med kvinna, 2008-03-03, kl. 11:00 
52 Thomas Hylland Eriksen, Etnicitet och Nationalism, (Falun, 1998), s. 22 
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således stärka intersektionalitets perspektivet gällande att etnicitet kan komma att skapa 

ojämlika maktförhållanden, där kategorisering av olika grupper sker. I detta sammanhang 

handlar det om den yttre identifikationen som speglar människan.  

 

Mannen menar att etnicitet syftar till att varje individ har ett ursprung, det kan vara en 

svensk, kurd, arab, irakier eller en palestinier.53 Med andra ord ses begreppet i detta 

sammanhang som något som har en relation till nationalitet.  Vidare säger han; Alla som är 

utanför Sveriges gränser, men om man tittar på ett konkret exempel, så tar man inte upp det 

som en skillnad då det gäller etnicitet om man kommer från närliggande länder eller från 

Europa54 Under samtalets gång med informanterna upplevde jag som forskare att de flesta 

ser begreppet etnicitet som svårdefinierat. En som för ett resonemang kring detta är De los 

Reyes som diskuterar ämnet i forskningsantologin Arbetslivets (o) synliga murar.55 Hon 

menar att en orsak till detta delvis kan grunda sig i att det inte har uppmärksammats allt 

för mycket gällande etnicitetsbegreppet inom arbetslivet. Begreppet bör uppmärksammas 

så att en ökad kunskap om vad det innebär kan fås. I och med att denna kunskap ökas kan 

det bidra till en förbättring då det handlar om exempelvis utgångslägen för personer med 

annan etnisk bakgrund på arbetsmarknaden. Det kan delvis bero på okunskap och 

förutfattade meningar om personer som exempelvis inte anses vara ”svenska”. Således kan 

det vara viktigt såsom De los Reyes menar att öka kunskapen inom arbetslivet för att få ett 

större perspektiv på begreppets innebörd. Vidare kan även detta kopplas samman med 

Foucault syn på makt, där det finns olika sanningsmekanismer, eftersom det är vi 

människor som skapar makten att uttala oss om vad som exempelvis är etnicitet. 

Sammanfattningsvis kan jag utifrån detta resonemang tolka det som att informanterna 

syftar på att de diskurser som har en framträdande roll gällande etnicitet har en kopplig till 

individens nationalitet. Därför anser jag som forskare att det är viktigt att ifrågasätta om 

etnicitet enbart har en koppling till personers nationalitet. Det behöver som sagt inte alltid 

spegla personer som härstammar utanför Sveriges gränser.  

 

Utifrån ovanstående resonemanget kring begreppet etnicitet, väcks tankar på frågan om 

vad som anses vara svenskt. Denna fråga kan i många avseenden upplevas svår att besvara 

och i andra sammanhang lättare. Vad är egentligen svensk/svenskhet? Vad gör en människa 

svensk? Är personen mer svensk om denna heter Andersson än en Abdallah som har levt 

                                                
53 Intervju med man, 2008-03-03, kl. 13:00 
54 Intervju med man, 2008-03-03, kl. 13:00 
55 De los Reyes, P. (2006), Arbetslivets (o)synliga murar, i De los Reyes (red) Arbetslivets (o)synliga murar s. 11, 

SOU 2006:59 
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och bott i Sverige hela sitt liv? Jag kan tolka att om en person har ett efternamn som 

exempelvis en arbetsgivare inte känner igen, kan detta anses vara något okänt och 

annorlunda. När denna fråga ställdes till informanterna var de flesta tveksamma till en viss 

början om vad svenskhet innebar. De menade att det är ett komplext begrepp som kan 

innebära olika saker beroende på dess sammanhang. En man uttalade sig enligt följande;  

 
Enligt mig är svenskhet alla som lever i det här samhället och att vi lever på samma 

villkor som alla andra medborgare i ett samhälle. Om jag får utveckla detta så har jag 

bott i Sverige i över 20 år, är en 15 årig svensk som heter Svensson och är blond och har 

två föräldrar från det här landet mer svensk än vad jag är? Jag bör ses av samhället som 

etnisk svensk men jag är inte det på grund av mitt ursprung är från ett annat land än 

Sverige. Jag har andra rötter och det är just där som det spelar roll i hur man tolkar 

jämförelsen 56  

 

Detta ovanstående citat syftar till att det kommer att handla om den yttre identifikationen, 

där ”blondhet” representerar svenskhet enligt mannen. Detta kan tolkas som att det är vi 

människor som konstruerar vad som anses vara typiskt svenskt, vilket kan kopplas till det 

som Burr diskuterar kring socialkonstruktion.57 Hon menar att det är viktigt att vi 

människor ifrågasätter varför det är på ett visst sätt och vad som i detta sammanhang 

karaktäriserar svenskhet? Det är olika diskurser som gör att vi människor påvisar att det 

finns något som kallas för svensk/svenskhet. Därför bör vi vara alltmer kritiska till vad 

som sägs och tolkas eftersom det är genom diskurser vi får kunskapen att uppfatta och 

förstå vår omvärld. Via dessa olika diskurser som finns i samhället representerar en del den 

normativa svenskheten, detta kan exempelvis vara att individen har ett efternamn som 

Andersson. I och med att vi människor kategoriserar grupper, påvisar det i sin tur ojämlika 

förhållanden mellan oss människor menar De los Reyes och Mulinari.58 Detta kan i sin tur 

skapa diskriminering av grupper, där exempelvis en ”invandrare” inte har samma 

rättigheter som en svensk. Sverige representerar ett land där vi har yttrandefrihet och ingen 

individ skall kränkas på grund av sin bakgrund. I vissa avseende kan det ske en viss 

diskriminering då det handlar om personer som inte representerar det som anses vara 

svenskt. Det kan kopplas till resonemanget som Kamali för gällande strukturell 

diskriminering, där han menar att den strukturella och instutionella diskrimineringen kan 

ses som en underordning och stigmatisering av grupper i samhället. I detta fall kan det 

                                                
56 Intervju med man, 2008-03-03, kl. 13:00 
57 Vivien Burr, Social Constructionism, (London, 2003), s. 4f 
58 Paulina de los Reyes, Diana Mulinari, Intersektionalitet-  Kritiska reflektioner över o(jäm)likhetens landskap, 

(Lund, 2005), s. 127 
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handla om människor med annan etnisk bakgrund än svensk, där invandraren 

representerar minoritetsgruppen.59 Detta kan således ses som andrafiering menar författaren 

jag tidigare nämnt, vilket har sin grund i ett historiskt sammanhang, där huvudsyftet är att 

bibehålla majoritetsamhällets struktur, vilka berör olika maktförhållanden. Det är vi 

människor som har denna makt, vill vi fortsätta att skapa ytterliggare kategoriseringar? 

Eller kan vi människor bryta vissa inrotade mönster. Denna fråga är svår att besvara, finns 

det något som egentligen är svenskhet, är det inte individen själv som har skapat vissa 

förhållanden, det vill säga att det är socialtkonstruerat. 

 

En kvinna besvarade frågan enligt följande när hon definierande vad svenskhet för henne 

innebar;  
Det är inte bara så enkelt att svenskhet är svenska föräldrar eller så, eftersom du kan ha 

integrerat att du är svensk, fast du rent begreppsmässigt inte är rent svensk per definition 

så. Annars är oftast svenskhet lätt och säga om du heter Andersson och Carlsson, då är 

du liksom svensk på något sätt. När jag växte upp har jag alltid sagt jag är svensk, men 

jag är svensk, men har ett annat ursprung bakåt så att säga. Sen när jag blev äldre har folk 

sagt, jaha men är du gift med en utlänning, det har gjort min identitet, men jag är inte 

gift med någon utlänning. Det är ju mitt namn och det har ju påverkat det här med 

svenskhet, jag är svensk men har ett annat namn.60 

 

Detta citat påvisar likheter med det tidigare nämnda citatet av mannen då det gällande 

synen på svenskhet. De diskurser som framförs i denna informants resonemang visar att 

namnet har en betydande roll ifråga om svenskhet. Oavsett om en person har ett namn 

som symboliserar något främmande och känner sig själv som svensk kan namnet få en 

betydande roll i samhället, både i offentliga men även privata sammanhang. Namnet kan ha 

en betydande roll för människans identitet, där sociala relationer kan påverka människors 

syn på varandra. Vidare kan även detta kopplas samman med dikotomier såsom ”vi” och 

”dem”. Där ”vi” syftar till majoritetsbefolkningen som i det här fallet innefattar svenskar 

och ”dem” till minoritetsgrupper det vill säga inte svenskar. Oftast har personer som inte är 

svenskar, det vill säga ”dem”, sämre utgångslägen i arbetslivet. Detta kan vara på grund av 

att namnet känns främmande om det är någon som heter Bajan eller Shoukran. En orsak 

till detta kan enligt Hertzberg vara att det handlar om arbetslivets sociala koder, det vill 

                                                
59 Kamali, M. (2005), Ett europeiskt dilemma - strukturell och instutionell diskriminering, i De los Reyes & 

Kamali (red), Bortom vi och dom, s. 35f, SOU 2005:41   
60 Intervju med kvinna, 2008-03-03, kl. 11:00  
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säga språkets funktionella roll, normer och värderingar som arbetsgivaren har.61 Detta kan 

vara ett exempel på vad svenskhet representerar vilket i sin tur gör en uppmärksam på vissa 

frågor. En av dessa kan vara, vad är arbetsgivaren rädd för, när exempelvis en person som 

söker ett arbete har ett namn som inte anses vara svenskt? Det kan finnas en sorts rädsla 

som påverkar beslut och får konsekvenser för individer som ses som annorlunda. Återigen 

kan det handla om diskriminering och ojämlika maktförhållande i samhället. Det kan vara 

så att vi människor gärna vill känna en viss trygget när en individ skall beträda en 

arbetstjänst. Vi vill oftast ha ett säkert kort och där kan namnet många gånger ha en 

betydande roll. 

 

Utifrån detta resonemang kan jag tolka det som att om en person har ett namn som inte är 

det ”typiska svenska” kan denna ses som avvikande. Oavsett om personen känner sig själv 

som svensk och har bott här i princip hela sitt liv spelar det ingen roll eftersom denna 

individ på grund av exempelvis sitt namn eller utseende inte tillhör majoritetssamhället. 

Det kan handla om underordning där människor inte vill se möjligheter utan hinder och 

problem om personen har annan etnisk bakgrund än svensk. Frågan kring svenskhet är 

problematiskt eftersom det inte finns någon direkt definition gällande begreppet. En av 

informanterna, en man, menar att svenskhet handlar om folkhemmet, den så kallade gamla 

bondekulturen, och den utveckling som skedde under 50-60 talet. En annan kvinna menar 

på att det handlar om kultur och människans liv. Dessa två informanter menar på att det är 

svårt att säga exakt vad svenskhet representerar men de tror att det har med kultur att göra. 

Det som väckte intresse hos mig var när en man uttalade sig på följande gällande svenskhet;  

 
Det är allt och inget, jag menar det värsta jag vet är när man börjar kategoriserar, man 

måste se varje individ för vad de är. Problemen uppstår när man väl börjar kategorisera, 

jag menar jag kan aldrig ha fördomar mot dig som individ, det är om jag grupperar in dig 

med unga tjejer eller någonting annat, jamen då vet jag hur de är. Allt bottnar i varje 

individ, någon slags etnocentrism, en sorts rädsla för något som inte är som jag, något 

som jag inte känner igen. Det kan vara utseende, ålder, utbildning, sätt att tänka och 

närma sig. Allt jag har i min ryggsäck gör mig till en unik individ, både det genetiska och 

erfarenhetsmässiga.62 

 

Detta citat stärker en diskurs om att det finns fördomar om det som inte är likt oss själva. 

Det kan handla om den rädsla mannen poängterar kan finnas för något som anses vara 
                                                
61 Fredrik Hertzberg, Gräsrotsbyråkrati och normativ svenskhet, Hur arbetsförmedlare förstår etnisk segregerad 

arbetsmarknad, (Stockholm, 2003), s. 41 
62 Intervju med man, 2008-03-05 kl. 10.00 
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okänt. Utifrån mannens resonemang kan man se att när vi väl börjar kategoriserar 

exempelvis minoritetsgrupper kan detta resultera i något negativt. I och med att vi påpekar 

att det är skillnader mellan en invandrare och en svensk stärks denna diskurs och påvisar 

att vi människor är olika. Varje individ är unik precis som informanten menar och därför 

är det viktigt att vi lyfter fram både likheter och olikheter för att se det som positivt istället 

för att söka efter hinder och olika problem. De kategoriseringar som finns i samhället 

stärker den diskriminering som råder. Oavsett om människan är blond, mörk, eller inte 

har någon utbildning gör inte detta honom/henne mindre värd än någon annan. Vidare 

kan detta resonemang kopplas samman till det som De los Reyes och Mulinari lyfter upp 

gällande Tillys teori om efterlikning och anpassning. Dessa två begrepp handlar om att 

vissa grupper, minoritetsgrupper, är underordnade gentemot majoritetssamhället.63 Detta 

kan i sin tur komma att handla om den rådande ojämlikhet som finns, det finns en tendens 

att marginalisera grupper även om det inte är medvetet. Således kan detta komma att bli 

något negativt i länden, det är därför upp till samhällets invånare samt politiker att lyfta 

upp denna fråga på den politiska agendan.  

 

Personalsammansättningen inom organisationen Vägverket 
(affärsenheten och myndighetsdelen) 

 

I nedanstående avsnitt kommer tjänstemännens syn på personalsammansättning inom 

organisationen Vägverket att presenteras och problematiseras. Denna fråga har jag valt att 

lyfta fram eftersom Vägverket är en mansdominerade arbetsplats utifrån statistiska siffror 

från bland annat deras nuvarande Jämställdhet och mångfaldsplan. Det är viktigt att lyfta 

fram denna fråga utifrån informanternas syn på hur de ser på sin arbetsplats gällande 

könsfördelning och mångfald. 

 

Samtliga informanter anser att det är jämlikt mellan män och kvinnor inom 

myndighetsdelen. Tidigare har det varit fler män än kvinnor som arbetat där menar 

informanterna, men det har numera skett en förändring och det finns en balans mellan män 

och kvinnor. En man menar på att Vägverket har jobbat mer med rekryteringen inom 

myndighetsdelen mer än vad det gjorts inom affärsenheten. Informanterna nämner att 

Vägverket är ett gammalt verk och att ojämlikheten dels kan grunda sig i det och att det 
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därför inom affärsenheten är flest män som arbetar. Informanterna menar att när det 

handlar om chefer, specialister, kvalificerade handläggare och assistenter är det inte alls 

jämnfördelat. Att Vägverket är en gammal organisation och ämbetsverk kan vara ett hinder 

och göra det svårare att få igenom dramatiska förändringar gällande könsfördelningen. När 

denna fråga ställdes till informanterna uttalade sig en kvinna såhär gällande frågan;  

 

Det är mindre kvinnor på affärsidan, då det ligger inom produktion och det är ju mer 

traditionella manliga områden. Man kanske inte har lyckats, eller jag vet inte, man 

kanske inte har jobbat aktivt med att öka andelen kvinnor, det vet jag inte. Att man får 

in kvinnor på högre befattningar, så det är ju en förskjutning på gång. Det är ett arbete 

som har påbörjats, men det tar tid men det är väl en trend som man kan se. Jag tycker 

det är viktigt, eftersom de blir andra frågor som blir belysta.64  

 

Detta citat stärker en diskursiv ordning om att affärsenheten fortfarande ses som en 

mansdominerade arbetsplats. Hon visar även en viss osäkerhet med att uttala sig gällande 

frågan, men hon visar även tecken på att det är en skillnad mellan myndighetsdelen och 

affärsenheten. Vidare menar kvinnan att det är en process att arbeta med dessa frågor, det 

är inget som sker över en dag eller en natt. Jag tolkar detta som att det har arbetats med 

myndighetsdelen för att kunna få en alltmer jämnare könsfördelning och det har lyckats 

menar de flesta informanter.  

 

Detta resonemang skulle även kunna tas till en högre nivå, där personalarbetare diskuterar 

och resonerar om hur det kommer sig att det endast är ett fåtal kvinnor inom 

affärsenheten. Min syn på detta är att oavsett vilken organisation eller vilket företag det än 

gäller, råder denna problematik. Vi vet att det än idag oftast är män som sitter på de högst 

uppsatta positionerna, exempelvis kan det vara cheferna i detta fall. Det har skett en 

betydlig förändring jämfört med för 10-20 år tillbaka. Paralleller kan från detta resonemang 

dras till det som Foucault talar om gällande maktperspektiv. I och med att det finns en så 

kallad makthierarki inom Vägverket påvisar denna makt att det är från oss människor den 

makten kommer. 65 Det är vi människor, kvinnor och män, som tillåter att det finns en viss 

dominans, i detta fall är det männen som har den makten och innehar fler högre positioner 

än kvinnorna inom affärsenheten. Det märks tydligt att den makthierarki som råder har 

förändrats, men fortfarande finns den kvar. Denna makt bör förändras ytterliggare 

eftersom alla bör ha lika villkor oavsett kön, etnicitet, nationalitet eller religion. Skall makt 
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och dominans tilldelas vissa personer som har en framträdande roll inom sitt yrke? Är det 

jämlikt om vi människor har detta tankesätt? Makt kan skapa en viss social ordning i 

samhället men den kan även medverka till att skapa negativa konsekvenser som är svåra att 

upptäcka ensam. Vidare resonerar en annan kvinna på följande sätt;  

 
Jag kan nästan bara egentligen svara för region Stockholm, som jag befinner mig i just nu 

och som jag har störst grepp om. Det har blivit betydligt bättre, det går framåt. Tidigare 

var det mycket mansdominerat. De senaste fem åren har det hänt väldigt mycket 

faktiskt, dels har ju region Stockholm en ledningsgrupp som är snedfördelad åt det andra 

hållet, mest kvinnor är vi i denna grupp och det arbetades mycket aktivt med att få in 

fler kvinnor. Jag anser att det är viktigt att organisationen speglar samhället liksom och 

nu har det kommit in fler kvinnor på de här typiska mansdominerade platserna, vilket 

jag anser är väldigt bra. 66 

 

Informantens resonemang kan tolkas som att det, enligt henne, har skett en del 

förändringar inom organisationen gällande könsfördelningen. Vilket är till det positiva, 

men att det också, som kvinnan säger, istället kan bli mer kvinnor än män som fallet verkar 

vara i ledningsgruppen. Kvinnan nämner även att denna fråga är något hon inte direkt 

reflekterar över. Naturligtvis är det positivt att Vägverket speglar samhället, men hur 

kommer det sig att så pass få kvinnor som arbetar inom affärsenheten? Vägverket som är en 

igenkänd organisation av många samhällsmedborgare bör vara mer jämnfördelad, hur 

kommer det sig att det ser ut som det gör och främst av allt inom affärsenheten. Samtliga 

informanter är eniga om att det bör vidtas olika åtgärder men det är svårt att säga exakt 

vilka menar de. Vidare hade en annan informant, man, en synpunkt på varför affärsenheten 

ser ut som den gör;  
 

Ja, vi är ju ett gammalt verk som kommer från det här med militären och så vidare. Det 

var väldigt mycket menat att det är så. Och tittar man på affärsenheten så ser man att i de 

branscherna, de som finns kvar, är 13 procent kvinnor så att säga. Det är inte Vägverkets 

problem utan det är ett bransch problem alltså, väg och vattenbyggnads bransch, när det 

gäller väg och vattenbyggnad. Det är ju till skolorna man måste göra reklam, för att sen 

få fler kvinnor att söka till naturvetenskapliga ämnen, och gör man inte det, så kommer 

det inte dit någon, nej, det är ju inte ett Vägverkets problem.67 
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Även denna informant menar att Vägverket är ett gammalt verk, vilket stärker den 

mansdominerade diskursen. Vidare kan detta kopplas samman till intersektionalitet 

perspektivet, där kategorisering av kön i sin tur skapar konstruktion av ojämlika 

förhållanden mellan människor.68 

 

Vidare kan jag utifrån detta resonemang tolka att mannen menar att det bör göras mer 

”reklam” och information i skolor, främst av allt högstadiet och gymnasiet. Där intresset 

kan väckas hos ungdomar gällande vägarbeten men även olika projekt som berör samhället. 

Det är viktigt att försöka nå ut med information till ungdomar för att de således i sin tur 

kan komma att vilja arbeta med frågor som berör Vägverket. Statistik visar som sagt att det 

är en hög medelålder inom organisationen och det är därför viktigt att väcka ett intresse 

hos dagens ungdomar. Detta eftersom det är dessa personer som kommer att överta 

Vägverkets personalanställdas arbetsplatser. I och med att information lyfts fram i skolor 

och universitet kan det medverka till att fler ungdomar lockas till att möjligtvis vilja arbeta 

inom Vägverket. Informanten poängterar ytterliggare detta, då han säger; Vi har ju som ett 

av våra mål framöver att vi ska mäta andelen förstahandssökande till skolutbildningar som 

leder till arbeten inom Vägverket så att säga. Vi är i alla fall intresserade av detta.69 I och 

med att informanten vill att organisationen skall undersöka detta, kan det således skapa ett 

gott rykte hos dagens ungdomar i samhället, att få dem att vilja söka vissa utbildningar som 

exempelvis, samhällsplanerare eller civilingenjör.  

 

Majoriteten av informanter arbetar inom myndighetsdelen och är väl insatta i den, men 

personerna har åsikter om affärsenheten där de menar att de bör ske en förändring. En 

annan informant, man, stärker åsikten om den mansdominerade diskursen som råder inom 

affärsenheten.  

 

Affärsenheterna ligger efter alltså, tar man exempelvis vägarbetare, finns det kanske 

någon enstaka kvinnlig arbetare. De som projekterar, ja där kommer det ju tjejer, 

civilingenjörer som strömmar in, där tror jag att på sikt blir det inte några problem. 

Vägarbetare är det lite svårare, redan på 1980-talet, hade vi någon utbildning som 

försökte få tjejer till att bli vägarbetare. Vi hade ett gäng på 20 stycken som var 

intresserade och som prövade på och vara ute. Efter ett halvår var ingen utav dom kvar 

längre.70 
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Utifrån detta kan jag tolka det som att citat ovan stärker en viss negativ syn på kvinnan 

inom affärsenheten. Det har vidtagits vissa åtgärder, men dessa har brustit menar mannen. 

Vidare menar han att det under en lägre period varit män som arbetat med vägarbete och 

det har varit svårt att locka till sig kvinnor inom detta yrke. Det är därför viktigt att dels 

personarbetarna vid Vägverket men även samhället i sig, ser över arbetssituationen gällande 

könsfördelningen inom vägarbete. Vi människor bör ändra dels synen men även 

tankesättet gällande olika yrken som betraktas som ”mansdomenerande”. Detta kan i sin 

tur grunda sig i ett socialkonstruktionisktiskt perspektiv som vi människor har skapat. 

Således kan människan ses som en produkt av den sociala världen, vilket kan medverka till 

att vi individer bör kritisera och framförallt problematisera denna arbetssituation. Det är 

som sagt vi människor som skapar den så kallade mansdiskursen om att vägarbetare oftast 

skall representeras av män. I och med att detta fortskrider kommer fördomar att fortsätta 

reproduceras gällande vad som anses vara manliga och kvinnliga yrken.  

 

Utifrån det ovanstående resonemanget ställde jag en följdfråga till informanterna om de 

upplevde några skillnader när det gäller personer med annan etnisk bakgrund än svensk 

inom organisationen. Fyra informanter hade en del synpunkter då det gäller denna fråga, 

dock var det en som inte ville kommentera detta, varav en kvinna. Detta eftersom hon 

anser att all personal som arbetar vid organisationen är kompetent och att det inte 

förekommer några skillnader oavsett etnicitet. De resterande hade delade meningar 

gällande detta. En informant, man, hade en synpunkt som väckte ett intresse hos mig 

gällande denna fråga, han uttryckte sig enligt följande;  

 

De är så jävla få, vårt största problem är ju att de inte kommer igenom rekryteringen. 

Står det Mohammed, så, man är ju rädd för det som är olikt än själv. Jag menar, ska vi 

göra någonting åt detta på riktigt så måste vi göra någonting åt rekryteringsprocessen. Så 

att folk inte plockas bort i det första skedet så att säga. Nu är vi ju på väg och få ett nytt 

verktyg till det här med rekrytering, som gör att vi kan göra ansökningar hemliga, alltså 

vi numrerar dem istället för namn så att säga. Verktyget kommer också att göra grov 

gallringen alltså genom att man svarar på frågor, så det blir mindre tillfälle för 

handläggare att plocka väck. Jag har ju suttit och rekryterat med många chefer som är 

rädda för kvinnor och människor med annan etnisk bakgrund skratt… man är inte van 

och man är reserverad för det som är annorlunda. 71 
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Utifrån informantens resonemang går det att läsa att han menar att det är för pass få med 

annan etnisk bakgrund än svensk som arbetar vi Vägverket. Vidare menar mannen att det 

bör vidtas åtgärder då det gäller den rekryteringsprocess Vägverket i dagsläget använder sig 

av. Informanten tar ett manligt namn som ett exempel, det vill säga Mohammed, vilket är 

ett muslimskt namn, han tror att det handlar om en viss rädsla för det som är olikt än själv. 

Det som behövs göras menar mannen är att förändra rekryteringen, den kommer att 

förändras menar han, då alla ansökningar skall förbli anonyma. Således blir det färre som 

sållas bort på grund av annat än brist på kompetens i det första skedet menar informanten, 

vilket i sin tur gör att de som söker ett jobb får samma möjligheter att gå vidare till nästa 

etapp.  

 

I en del företag i Sverige har chefer såsom informanten menar en viss rädsla för det som 

anses vara annorlunda en själv. Denna rädsla kan stärka dikotomierna ”vi” och ”dem” som 

jag lyfter upp i den tidigare forskningen i studien. Johansson som för en diskussion kring 

detta menar att det kan komma och handla om i hur stor utsträckning individer eller 

grupper kommer till tals eller hur stort inflytande människor har i samhället.72 I detta 

sammanhang berör det etniska minoritetsgrupper, där exempelvis en man med ett namn 

som Mohammed, blir diskriminerad på grund av sitt namn. Vilket i sin tur kan grunda sig i 

en okunskap som finns hos människan och vilket kan leda till en viss rädsla. Detta kan 

även leda till att det sker en inkludering/exkludering mellan ”vi” och ”dem”, där ”vi” ses 

som majoritetsbefolkningen och ”dem” som minoritet. I och med denna uppdelning kan 

det ske en diskriminering av etniska minoritetsgrupper som i detta fall inte har namn som 

”typiskt svenska”. En sådan uppdelning i samhället kan öka den diskriminering som råder 

då det gäller bland annat invandrargrupper. Vidare kan detta kopplas vidare till det som De 

los Reyes resonerar kring, att mångfaldsdiskursen kan stärka att det finns vissa olikheter 

både kulturellt och könsmässigt när det talas om olika hierarkiska nivåer inom bland annat 

företag.73 Således kan det bidra till ojämlika maktförhållanden mellan personalanställda. 

Detta kan i sin tur leda till att den strukturella diskriminering stärks då de flesta 

institutionella praktiker inte medvetet vill diskriminera etniska grupper men dess 

handlingar i sig kan vara diskriminerande. Ett exempel på detta kan i den manliga 

informantens resonemang gälla rekrytering av nyanställda.   
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SOU 2006:59 
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Sammanfattningsvis gällande detta resonemang om hur personalsammansättningen ser ut 

inom organisationen, kan jag dra slutsatsen om att myndighetsdelen har en jämn 

könsfördelning och att det bör arbetas mer med affärsenheten. Vidare kan det handla om 

det som en manlig informant uttalade sig om att det handlar om ett branschproblem. Där 

oftast män sitter på chefspositionerna, vilket kan ha sin grund i en historisk bakgrund, där 

män haft dels en dominerande roll inom familjen men även i arbetslivet. Inom en snar 

framtid borde det ske en förändring då det gäller könsfördelningen inom yrken som är 

dominerade av män. Detta eftersom vi redan idag ser att en utveckling har skett såväl inom 

den offentliga som privata sektorn. Kvinnor har tagit för sig mer, och de har samma 

kompetens som män inom samma yrken. Jag tror att det kan finnas en rädsla hos 

människan som gör att på vissa arbetsplatser vill man inte byta ut om det alltid varit en 

man som haft en viss arbetsposition. Detta kan även gälla det få antalet personer med 

annan kulturell bakgrund inom organisationen. Vilket i sin tur kan skapa en viss oro och 

kan tyda på att individer är rädda för en förändring. Vi människor bör se till den 

kompetens en individ har och inte till dess kön. Denna fråga kan sedan komma att beröra 

ett resonemang om huruvida personalanställda får sin röst hörd på sin arbetsplats. 

 

 

I hur stor utsträckning kommer personalanställda till tals gällande 
olika beslut och möten inom organisationen 
 

I det här avsnittet kommer jag att presentera och analysera informanternas syn på i hur stor 

utsträckning män och kvinnor får utrymme att säga sin åsikt på olika möten som hålls men 

även hur de kan påverka beslut som ska fattas inom organisationen. Jag anser att denna 

fråga är intressant att lyfta fram, eftersom det är viktigt att se över om all personal som 

arbetar inom Vägverket får utrymme att uttrycka sina synpunkter och påverka sin 

arbetssituation. Nedan följer problematisering och analysering kring denna fråga. 

 

När olika beslut ska tas eller möten skall hållas på en arbetsplats kan det oftast finnas en 

person eller flera som utövar mer makt än andra. Det kan handla om beslut som ska fattas 

eller något annat som ska diskuteras. Många gånger kan det vara svårt att lyfta fram alla 

individers röster kring olika ämnesområden eller problem som berör ett företag eller en 

organisation. Vilket därför i vissa sammanhang kan leda till att det är en som har en viss 

makt och som är mer dominerande än andra. Detta kan således kopplas samman med det 

som Foucault menar om att utifall det finns någon makt inom lag och ordning, så kommer 
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denna makt från oss människor.74 I och med detta stärker vi människor den maktdiskurs 

som råder bland oss, även om vi möjligtvis inte kan eller vill erkänna det. Även Laclou och 

Mouffe menar att denna makt kan skapa vår sociala omvärld vilken gör att vi inte kan 

bortse den. Detta kan medverka till att vissa individer kan vara nöjda med sin omvärld, 

men denna makt kan även begränsa vissa möjligheter.75 Vidare kan jag tolka det som att 

makt kan bidra till en ojämlikhet bland personanställda oavsett etnicitet eller kön 

 

När denna fråga togs upp med samtliga informanter var det två av fem som ansåg att de 

inte upplever någon större skillnad på hur män och kvinnor har möjlighet att lyfta fram 

sina synpunkter på sin arbetsplats. Däremot hade de resterande informanter flera olika 

synpunkter gällande i hur stor utsträckning män och kvinnor kommer till tals men även då 

det gäller personer med annan etnisk bakgrund än svensk. Informanterna menar att det är 

viktigt att få sin röst hörd både i offentliga och privata sammanhang, det ska inte finnas 

någon skillnad oavsett om individen är man eller en kvinna. Nedan följer en manlig 

informants syn kring detta;  
 

Jag har ju så lång erfarenhet, min erfarenhet där männen alltid har varit chefer och så 

vidare. Och det är klart de breder ut sig och pratar och så vidare, Det blir ju bättre och 

bättre, nu när vi har rekryterat mycket utbildade kvinnor, lika många som männen 

alltså, innebär ju det att andelen kvinnor ökar hela tiden bland specialister och tunga 

handläggare och chefer. Och då rättar ju det här till sig, men fortfarande finns det 

inrotade gamla grupperingar. De är ju lika dåliga oavsett det handlar om manliga eller 

kvinnliga grupper. Vi har ju haft en lönesektion där det bara finns kvinnor, det är ju 

ingen bra miljö det inte alltså, precis som vägarbetarkulturen där det bara finns killar.76 

 

Med ovanstående citat tolkar jag att informanten genom sin arbetslivserfarenhet inom 

Vägverket menar att männen alltid haft den dominerade yrkesrollen. Då det kan finnas en 

rädsla att alltfler kvinnor besitter chefspositioner. Detta kan i sin tur skapa ojämlika 

maktförhållanden. I detta sammanhang kan intersektionalitetsperspektivet stärkas 

ytterliggare när det gäller kön.77 Detta då det påvisar att mannen har en historisk bakgrund 

då det gäller makt, vilket kan leda till att det tar tid att bearbeta dessa maktförhållanden. Vi 

människor reproducerar denna sociala konstruktion av både mannen och kvinnan. Nu 
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under senare år har det däremot rekryterats in kvinnor och det har således blivit en 

jämnare balans inom organisationen menar informanten. Detta resonemang som mannen 

för kan kopplas till maktutövande, det vill säga Foucaults resonemang som jag tidigare 

framfört i teoriavsnittet.78 Den maktdiskurs som finns inom organisationen har således 

skapats av personalanställda som upprätthåller den diskursiva ordningen. Det kan därför 

vara svårt att bryta vissa mönster, men informanten menar att det har skett en förändring, 

trots att det fortfarande är fler män inom vägarbete och där menar han att det bör arbetas 

mer för en jämnare könsfördelning. En informant, kvinna, hade liknade synpunkter 

gällande personanställdas synpunkter på möten eller när beslut skall fattas inom 

organisationen. Citatet nedan informantens syn kring detta;  

 

Jag upplever nog att alla kommer till tals, dels det här med kvinnor/män, men sen så har 

du befattningar hög/låg. Alltså jag menar, är du en kompetent expert kvinna, så kommer 

du till tals. Då kanske du gör det, istället för den som är lägre i hierarkin, du har den 

hög/låg hierarkin. Sen har vi kvinnor/män, så det finns många olika, du kan bryta på 

många olika sätt tänker jag. Sen tror jag rent generellt, kan tänka vilka möten som helst, 

beredningsgruppen eller vad det är, så skulle man sätta sig och klocka så får nog män 

större utrymme, så är det nog.79 

 

Ovanstående citat kan tolkas att informanten upplever att alla oavsett kön kommer till tals, 

men att det kan finnas skillnader beroende på vart i arbetshierarkin individen befinner sig. 

Återigen kan detta handla om ojämlika aspekter, där personer som har lägre befattning inte 

har samma möjligheter som de med högre befattning. En författare som för en diskussion 

om detta är Markus Johansson som jag tidigare nämnt i teoriavsnittet. Han menar att när 

diskussioner kring makt och olika maktförhållanden förs ligger fokus främst av allt på 

dolda och underliggande faktorer i samhället.80 Detta resonemang kan tolkas som att det 

sker en uppdelning mellan män och kvinnor. Det vill säga att det råder en viss ojämlikhet 

gällande könsfördelningen när det gäller möten i exempelvis beredningsgruppen som 

kvinnan nämner och att män till viss del har mer makt och utrymme. Vilket därmed 

stärker den intersektionella diskursen som finns, det handlar dels om klassmässiga 

relationer och kategorisering av grupper. Citatet nedan visar hur en informant, man, 

beskriver män och kvinnors positioner inom Vägverket; 
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Ja, om vi tar chefer, där har vi jobbat så mycket med det här så nu tycker jag att vi har 

fått upp det på myndighetssidan så att säga. Det finns ju några reservat kvar, men totalt 

sätt GD (general direktören) har sett till att kvinnor är väl rekryterade. Och där kommer 

de till tals så där är det inte, och han är ekonom, GD alltså, så det har ju också betydelse, 

tidigare när han började så sa han att det här är ju Kungliga tekniska högskolan 1964 och 

det hade visat sig att av 8 stycken så hade 4 stycken gått på Kungliga tekniska högskolan 

1964. Det var liksom same, same, och de var ju ingenjörer, tekniker och GD var ekonom 

och han har ju fått kämpat med dom grejerna, men det är klart att han måste förstå så att 

säga de tekniska villkoren i organisationen. 81 

 

Informanten ovan menar att det har arbetats en hel del med kvinnor och mäns deltagande 

då det gäller myndighetsdelen. Dock finns det fortfarande vissa positioner inom 

organisationen som man bör arbeta ytterliggare med. Vidare menar informanten att det 

tidigare under 1960-talet var många arbetare som hade studerat på Kungliga tekniska 

högskolan, där majoriteten var män. Vilket kan tolkas som att det var männen som hade 

makten då det gällde olika beslut inom organisationen och på möten som hölls. Det 

positiva menar informanten är att Generaldirektören har arbetat med att rekryterat in 

kvinnor inom myndighetsdelen och således finns det inga märkbara skillnader då det gäller 

att få sin röst hörd oavsett om du är man eller kvinna.  Dock menar mannen att det bör 

bearbetas inom vissa olika positioner i organisationen. Citatet kan således stärka 

misstanken om att det fortfarande råder en viss mansdominerade diskurs när det gäller 

chefspositioner eller ”typiska mansyrken” det vill säga ingenjörer och ekonomer. Detta kan 

återigen kopplas till det intersektionalitetsperspektivet som jag lyfter fram i teoriavsnittet, 

som visar på att det fortfarande råder vissa klasskillnader mellan kön inom organisationen 

Vägverket. Dock har en förändring skett, men det finns fortfarande en tendens av att det 

förekommer ojämlika förhållanden. Därför är den fråga viktig att bearbeta och lyfta till en 

högre grad, så att det inte alls förekommer diskriminering på grund av personens kön 

ifråga.  

 

Bilden av den nuvarande Mångfalds och Jämställdhetsplanen 
 

I detta avsnitt kommer jag att belysa informanternas syn gällande den nuvarande 

Jämställdhet och mångfaldsplan Vägverket har. Som jag tidigare nämnt i detta avsnitt, där 

lyfter jag fram de mål och visioner Vägverkets har gällande sin Jämställdhet och mångfald. 

Jag har valt att resonera kring denna plan, eftersom studien bygger på etnicitet och 
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jämställdhet. Vilket gör det intressant för mig som forskare att analysera informanternas 

utsagor gällande detta, för att kunna se om de uppfyller sina mål och visioner eller inte. 

Nedan följer informanternas syn kring detta.  

 

Under samtalens gång med informanterna fick de berätta lite kort om hur de uppfattar 

Jämställdhets och mångfaldsplan och hur de upplever att Vägverket uppnår dessa mål. En 

av informanterna var en kvinna som inte hade läst den planen överhuvudtaget av ingen 

speciell anledning. Därför kunde hon inte besvara frågan om Vägverket uppfyllde dess mål 

eller inte. De resterande informanter menade samtliga att den plan som nu finns gällande 

mångfald och jämställdhet har utvecklats till det positiva och medfört en förbättring 

jämfört med tidigare. En av informanterna, man, uttalade sig enligt citatet nedan gällande 

sin syn på deras Mångfald och jämställdhetsplan;  
Ja den är ju primär än så länge, internt fokuserad kan man säga, man talar ju om 

jämställdhetsintegrering, man skulle kunna tala om mångfaldsintegrering, då måste du få 

in det här externa perspektivet. Det här kundperspektivet, man har svårt att tala om 

mångfald, pang det tar ni hand om på personalsidan, och då blir det ju internt, då gör vi 

naturligtvis en analys över hur det ser ut, mot bakgrund av alla dessa bakgrundsfaktorer. 

Och sen vad vill vi för någonting, den skrev vi redan 1997 och det skulle jag vilja påstå 

att det ligger kvar, om varför man ska överhuvudtaget jobba med mångfald. Men är man 

två stycken som tänker lika, så är man kanske en för mycket, det måste ju gnissla annars 

rör det sig inte, att man bryter åsikter. Någon slags inre effektivitet alltså, att vi driver 

vår verksamhet på ett effektivare sätt. Sen är det ju åldern, vi måste vara en attraktiv 

arbetsgivare och jag tror mångfalden i bejakande i det avseendet är viktigt, för att man 

ska rekrytera. Man får inte vara en mossig institution utan man måste ha öppenhet i dem 

här frågorna. Sen ska vi självklart inte diskriminera. Vi måste diskutera, varför vi 

behöver mångfald?82 

 

Citatet ovan tyder på att informanten menar att den nuvarande planen är fokuserad först 

och främst internt och det finns svårigheter med att nå ut till kunderna angående mångfald. 

Sedan har ansvaret gällande mångfald legat på personalsidans ansvar, vilket inte har varit till 

en fördel menar mannen. Utan det är viktigt att ansvaret ligger på hela organisationen för 

att således kunna bearbeta frågor såsom mångfald och jämställdhet men även när det skall 

rekryteras nyanställda till organisationen. I detta sammanhang menar mannen att det bör 

finnas en variation på ålder, att den yngre generationen blir delaktig inom organisation, då 

det i dagsläget är en hög medelålder bland medarbetarna. Vidare menar informanten att de 

som arbetar vid Vägverket inte får bortse från frågor som berör mångfald och jämställdhet 

utan bör ha dessa i åtanke i sin arbetssituation. Enligt Vägverkets Mångfald och 
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jämställdhetsplan bör ingen diskrimineras eller särbehandlas, inte heller då det gäller 

arbetssökande, vilket även den manliga informanten poängterar i citatet. Statistik i den 

nuvarande planen visar att Vägverket är en mansdominerade arbetsplats och att det är fler 

män än kvinnor som har arbetspositioner såsom chefsyrken.83 Informanten anser att dessa 

frågor är svåra och han menar att det bör föras mer diskussioner kring mångfald och om 

varför det är viktigt att införliva det mer inom organisationen och ut till kunderna.  När 

det kommer till måluppfyllelse med denna plan uttalade sig mannen enligt nedan;  

 
Arbetsmiljömässigt så är det ganska bra, för det har vi jobbat med en hel del. Jag tror inte 

att vi jobbbar med en medveten diskriminering, men vi har ju det omedvetna, där kan 

jag inte svara för alla chefer som rekryterar. Det kan vara bekvämare om jag vet att du 

har pluggat här eller där, och jag vet vad det är och så vidare, med att det skulle finnas en 

rädsla utan, det kan ju vara bland svenskar på samma sätt, diskriminering i så fall. Jaha, 

har du gått den linjen, jamen då vet man vad du kan. Du värderar utifrån en annan 

aspekt. Vi bedriver en verksamhet utifrån en kompetens och då gäller det ju att beskriva. 
84 

 

Detta citat tolkar jag som att informanten är nöjd med sin arbetssituation då det har 

arbetats en hel del med arbetsmiljön. Dock kan jag se att vissa mönster bör arbetas vidare 

med, bland annat rekryteringen, främst då det handlar om personer med annan etnisk 

bakgrund än svensk som söker. Visst kan det enligt informanten finnas en rädsla både hos 

svenskar som hos andra, men i grunden menar han att verksamheten utgår från den 

kompetens individen har och inte dess bakgrund. Detta kan handla om en viss rädsla som 

finns hos människan gällande det som anses vara okänt än själv. Informanten menar att det 

inte förekommer avsiktlig diskriminering, men därmed inte sagt att det inte sker en form 

av strukturell diskriminering.85 Detta eftersom institutionella praktiker i sig kan vara 

diskriminerade även om exempelvis de som har hand om rekryteringen vid Vägverket inte 

har den avsikten. Vilket i sin tur kan innebära att en form av strukturell diskriminering 

förekommer även om personalen inte är medveten om det.  

 

Vidare menar en kvinna att denna nya Jämställdhets och mångfaldsplan, som kom ut 2007, 

har utvecklats och att det har gett positiva effekter inom organisationen. Hon menar att 

tidigare låg ansvaret på personalanställda som hade hand om personalfrågor och därför är 

det en förändring nu när organisationen har tagit mer ansvar. Informanten menar även att 
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målsättningen är att vi inte ska ha det här mångfald och jämställdhets sidospåret, som en 

personalarbetare som jag ska driva, utan det är alla. Det ska in i chefsleden, in i verksamheten 

och varje medarbetare ska leva frågorna eller vad jag ska säga.86 Informanten anser att det har 

skett en förändring, men att det måste arbetas med ytterliggare eftersom det är stora frågor 

som tar tid innan de uppfylls. När det kommer till måluppfyllelse gällande denna plan 

anser informanten att organisationen bör se över rekryteringsprocessen som den 

informanten, mannen, tidigare uttalade sig om. Kvinnan menar att Vägverket är en 

mansdominerad arbetsplats och att det behövs en jämnare könsfördelning. Det bör även 

finnas en större mångfaldsaspekt poängterar kvinnan, där mångfalden kan influera 

organisationen. Detta stärker den mansdominerade diskursen som jag tidigare talade om 

och intersektionalitetsperspektivet synliggör de ojämlika maktförhållandena som 

förekommer i detta sammanhang. Vilket handlar om köns och klasskillnader, som i sin tur 

kan handla om olika dominansförhållanden.87 Om dessa faktorer ses över kan det komma 

att bli en alltmer jämnare könsfördelning och ett större mångfaldsperspektiv både då det 

gäller affärsenheten och myndighetsdelen.  

 

Vidare uttryckte sig en informant, man, sig enligt nedan citat gällande sin syn på 

Vägverkets Jämställdhets och mångfaldsplan;  
Som jag ser det så handlar det om att organisationen ska avspegla samhället. Att 

organisationen inte ska skilja mellan exempelvis två sökanden, på grund av alla dom här 

kriterierna som vi sa, tillhörigheter alltså. Att man enbart ska titta på kompetensen, inte 

på om man är kurd eller svensk, man eller kvinna, eller vilken religion man tillhör. Då 

har man uppnått målen med mångfald. Som jag ser det här, vi strävar efter det, vi har två 

sidor, vi är en organisation som måste arbeta med mångfaldsfrågor när det gäller våra 

kunder, och när det gäller våra anställda.88 

Jag tolkar detta som att informanten menar att det är av vikt att spegla samhället med 

Vägverkets Jämställdhets och mångfaldsplan. Där målet är att se den kompetens individen 

har och inte fokusera på nationalitet, kön, läggning eller vilken religion individen har. 

Vidare bör dessa mångfaldsfrågor arbetas ytterliggare med menar mannen, vilket även de 

andra informanterna menar. Dock finns det hinder i vägen menar informanten, 

organisationen måste informera och förankra mångfaldstänkandet i organisationen och 

bland alla medarbetare. En annan fråga som jag valde att lyfta fram till informanterna 

berörde temat om de anställda som benämns som annan kulturell bakgrund än svensk i 
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deras statistik. Där kan jag som forskare läsa att utomeuropeiska personer är minoritet, hur 

ser informanterna på detta? Ett uttalande väckte uppmärksamhet hos mig gällande denna 

fråga, en informant, man, uttryckte sig enligt följande; 

 
Jag tror att det kan bero på två olika saker, eller flera orsaker. Dels att Vägverket är en 

gammal organisation, gammal då det gäller medelåldern alltså på anställda menar jag. Det 

är en orsak, eftersom de flesta invandrarna, utomeuropeér är relativt nya i Sverige. Vilket 

gör att, om man tittat på medelåldern på Vägverket så vet jag inte om den ligger på 50 

eller något det skulle inte förvåna mig. En annan orsak är att vi fortfarande saknar 

kunskap om utomeuropeer som vad vi förväntar oss av dom. Vi kanske är rädda för att 

de inte har språkkunskaper, vi kanske är rädda för att de kanske inte skulle smälta in i 

den här organisationen alltså bland medarbetare och alla som arbetar här. Sen har man 

rädsla för det okända, man har rädsla för det okända och man tar gärna in en som är 

mera lik sig själv, än någon som är ett stort frågetecken alltså. Då vet jag inte vilka 

värderingar, samhällskoder, eller hur den här personen ska bete sig med alla kontakter. 

Jag vet inget, eftersom jag själv inte umgås med utomeuropeer, då vet jag inte hur de är. 

Till exempel att man är rädd att anställa någon när man ser på ett papper att den här 

personen heter Mohammad, Ali, eller någonting och då kanske man tror att den här 

personen inte klarar av de svenska samhällskoderna och vanor och allt det där. Den här 

personen kanske blir ett hinder för gemenskapen i gruppen, man är helt enkelt rädd.89 

 

Utifrån detta citat tolkar jag att informanten menar att anledningen till att det är så pass få 

med annan kulturellbakgrund än svensk som arbetar vid Vägverket kan grunda sig i flera 

orsaker. En av orsakerna menar mannen är att Vägverket är en gammal organisation där 

medelåldern är hög bland medarbetarna, sedan finns det brist på kunskap om utomeuropeér 

inom organisationen menar informanten. Där bland annat språkkunskaperna spelar in och 

att dessa personer kanske inte smälter in lika bra som resterande medarbetarna i 

organisationen. Det kan dels handla om olika samhällskoder eller värderingar, en annan 

orsak kan vara att det finns en sorts rädsla för den som exempelvis har namn som 

Mohammed eller Ali. Detta sätt att diskutera kan således stärka dikotomierna ”vi” och 

”dem”, vilket i sin tur leder till att minoritetsgrupper blir diskriminerande på grund av de 

inte representerar de som förespråkar majoritetssamhället.90 I och med att dessa 

kategoriseringar sker kan det komma att handla om inkludering eller exkludering som visar 

på vem som räknas till att bli inkluderad eller exkluderad från gruppen. Detta kan enligt 

Johansson som jag tidigare nämnt i det teoretiska avsnittet handla om att majoriteten av den 

svenska befolkningen använder sig av politisk makt, för att diskriminera etniska grupper. I 
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detta sammanhang tolkar jag det som om det handlar om manliga namn som inte anses vara 

typiska ”svenska”. Vidare menar författaren att detta kan grunda sig i hur människan 

konstruerar dessa dikotomier ”vi” och ”dem”. Detta kan även medverka till att den 

strukturella diskrimineringen stärks, där Kamali menar att både den strukturella och 

institutionella kan ses som en underordning av bland annat etniska eller religiösa grupper. 

Vilket således kan ses som en andrafiering, där den strukturella diskrimineringen har en 

historisk bakgrund och syftet är att kunna bevara majoritetssamhällets olika 

maktstrukturer.91  

 

Slutdiskussion 
Det övergripande målet med studien var att belysa hur tjänstemän vid Vägverket ser på 

begrepp såsom etnicitet och hur fördelningen svensk/icke svensk ser ut bland de 

personalanställda, men även hur de uppfattar den nuvarande Jämställdhet och mångfaldsplan. 

Detta har jag dels lyft fram i teoriavsnittet samt i det empiriska materialet för att analysera 

och problematisera dessa begrepp och områden. Begrepp såsom etnicitet och svenskhet, var 

enligt informanterna svåra att beskriva. Eftersom de inte visste exakt vad dessa begrepp stod 

för. Jag som forskar anser att det kan finnas en brist på kunskap inom organisationen om 

vad begreppet etnicitet innebär. Därför är det viktigt att som De los Reyes menar införliva 

mer kunskap på arbetsplatser och företag i det svenska samhället gällande begreppet. De 

flesta av informanterna menar att etnicitet hänger ihop med personer som härstammar från 

andra länder och det kan i och för sig delvis stämma, men etnicitet behöver inte alltid enbart 

beröra personer från andra länder. Vidare kan jag se att en informant menar att etnicitet 

främst hänger ihop med personer som kommer från länder som inte är närliggande till 

Sverige. Det kan i sin tur bli en negativ aspekt eftersom det rör personer som tillhör 

minoritetsgrupper och som blir kopplade till sitt ursprung och inte sin identitet.  

 

Det empiriska materialet visar att samtliga informanter är eniga om att inom 

myndighetsdelen är det en jämn könsfördelning, men inom affärsenheten bör det arbetas en 

del med könsfördelningen då det är en mansdominerade enhet. Dock kan jag genom 

statistiska siffror generellt säga att Vägverket i sig är en mansdominerad arbetsplats, detta 

kan grunda sig i det som vissa informanter påpekar om att det är ett gammalt verk där män 

oftast haft den dominerande rollen. Jag anser att detta inte enbart gäller Vägverket utan det 
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kan även beröra andra företag, där många män har befattningar såsom chefer eller sitter på 

beslutsfattande poster. Dock kan jag dra vissa slutsatser utifrån det empiriska materialet att 

det oftast är männen som har makten då det exempelvis gäller möten eller om det handlar 

om rekrytering. Detta anser jag bör bearbetas för att kunna få en allt jämnare 

könsfördelning inom olika beslutande poster samt andra positioner inom organisationen. 

Jag tror vare sig du är en kvinna eller man ska du inte bli diskriminerad på grund av ditt 

kön, detta är ett problem som Vägverket arbetat en hel del med inom myndighetsdelen men 

fortfarande är affärsenheten dominerad av män. Detta stärker i sin tur den mansdominerade 

diskursen om att arbetspositioner som chefer oftast representeras av män. Jag anser att det är 

vi människor som tillåter denna sociala konstruktion om att det skall vara på ett visst sätt, i 

detta sammanhang så kallade manliga yrken. Därför anser jag att det är upp till varje 

medarbetare att arbeta med frågan för att kunna få till en förändring, vilket det i sig har 

gjorts inom myndighetsdelen på Vägverket men fortfarande bör som arbetas mer inom 

affärsenheten. Det kommer naturligtvis att ske en förändring men jag tror att det tar tid, 

eftersom organisationen är präglad av en historisk bakgrund som dominerats av män. Vilket 

man inte får bortse från utan det bör resoneras och diskuteras om huruvida förändringar 

skall ske på bästa sätt och det bör inte bli ett bortfall oavsett du är en man eller kvinna.  

 

En fråga som väcker stor uppmärksamhet hos mig i det empiriska materialet, är 

rekryteringsprocessen när det kommer till personer med annan etnisk bakgrund finns det en 

så kallad rädsla för det ”okända”. I detta sammanhang gäller det personer som inte anses 

tillhöra som majoritetsbefolkningen det vill säga svenskar. Vilket dels kan grunda sig i 

namn, som klingar osvenska såsom exempelvis Mohammed eller Ali. Detta kan medverka 

till att dikotomier som ”vi” och ”dem” och där vi människor fortsätter att konstruera 

negativa skillnader mellan oss människor på grund av att det finns en viss rädsla eller att 

någon person ses som annorlunda.  En åtgärd som Vägverket skall vidta gällande detta är att 

de ska använda sig av ett nytt verktyg inom rekryteringsprocessen. Där alla ansökningar 

skall förbli anonym, vilket framkommer i det empiriska materialet. Jag kan tycka att detta 

är en bra åtgärd i sig, där alla oavsett kulturell bakgrund får komma till intervju utan att 

sållas bort i första skedet. Dock ställer jag mig frågan behöver egentligen ansökningarna ske 

anonymt? Skall inte en individ få visa sin kompetens oavsett om de har ett namn som inte 

klingar ”svenskt”? Är det inte diskrimineringen i sig som bör ses över? Detta är frågor som 

jag anser bör arbetas vidare med oavsett vilket företag eller organisation det än gället.  

 

Jag ställer ofta frågan till mig själv om olikheter ska ses som negativt? Gör inte olikheter 

varje människa till en unik individ? Våra olikheter gör oss speciella och vi kan och bör ta 

del av varandras egenskaper, det i sin tur kan medverka till att fördomar minskas och att 
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det som en gång setts och betraktats som annorlunda kan ses som något "mer vanligt". Om 

vi inte ser över dessa aspekter kommer troligtvis dessa dikotomier fortsätta i samma 

negativa mönster. Det är upp till oss samhällsmedborgare att försöka bearbeta bland annat 

rekryteringsprocessen inom olika företag där exempelvis namn som är utländskt präglade 

sållas bort i första skedet. I och med att sådant förekommer får dessa individer inte en chans 

att visa sin kompetens och var de har att bidra med. Dock kan jag utifrån denna studie se 

att det förekommer en sorts rädsla, enligt informanterna, för det som inte anses vara som 

en själva.  
  
Utifrån det empiriska materialet kan jag tolka att det förekommer en viss diskriminering 

även om man inte är medvetet tenderar att diskriminera. I Vägverkets Jämställdhet och 

mångfaldsplan skall det inte ske någon form av diskriminering oavsett etnicitet, kön, sexuell 

läggning eller kulturell bakgrund. Dock sker det en viss strukturell diskriminering även om 

personalanställda inte är medvetna om det och inte har den avsikten. Återigen kommer det 

att handla om att det finns en rädsla för det okända vilket informanterna nämner i det 

empiriska materialet. Jag anser att om det fanns en större mångfald inom organisation 

skulle dessa fördomar och förutfattade meningar om människor att minska för att slutligen 

försvinna. I och med att vi individer har olika kompetens och bakgrund gör det oss unika 

och till de människor vi är. Förhoppningsvis kommer det inom en snar framtid se allt 

ljusare på arbetsmarknaden för personer med annan etnisk bakgrund än svensk. Det är 

något som vi alla bör arbeta med inom olika företag och organisationer, eftersom vi vet att 

det är ett problem som många gånger inte beaktas eller att vilja och möjlighet saknas. 

Sammanfattningsvis kan jag utifrån det empiriska materialet se mönster av att det är ett 

intersektionalitet perspektiv där varken, etnicitet, kön, klass eller kulturell bakgrund kan 

uteslutas. Samtliga begrepp genomsyrar varandra och därför anser jag att dessa begrepp 

berör en hel del av det så kallade mångkulturella Sverige. Därför bör företag och 

organisationer se över bland annat rekryteringsprocessen av mannliga/kvinnliga 

arbetssökanden men även bland personer med annan etnisk bakgrund än svensk för att 

dessa individer skall kunna ha samma förutsättningar som majoriteten på arbetsmarknaden. 

Om detta problem och dessa frågor ses över, som sig bör, på våra arbetsplatser/företag och 

organisationer tror jag att synen kommer att förändras både då det gäller etnicitet och 

könsfördelningen.   

 

Utifrån mitt syfte, har jag besvarat mina frågeställningar, dock hade jag kunnat begränsa 

mig ytterliggare och enbart behandla ett specifikt område. Med den information jag fått 

genom intervjuerna känner jag inte att jag på något sätt skulle kunna generalisera och påstå 

att alla anställda vid Vägverket upplever frågorna på samma sätt. För att göra det hade jag 
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behövt genomföra långt fler intervjuer än jag gjort. Detta skulle kunna innebära att 

fokusera mer på mångfald exempelvis, för att således får en djupare inblick i ämnet än att få 

en mer övergripande bild som denna studie visar. Detta skulle kunna innebära framtida 

forskningsperspektiv som jag kan tänka mig att studera framöver.  

 
Sammanfattning 
Föreliggande studie har kommit att fokusera på personalarbetare vid Vägverket gällande 

deras syn på begrepp såsom etnicitet/svenskhet och hur de ser på 

personalsammansättningen inom organisationen samt deras nuvarande Jämställdhet och 

mångfaldsplan. Uppsatsen bygger på en kvalitativ metod där jag valt att analysera mitt 

empiriska material utifrån diskursanalys, för att således kunna se vilka diskursiva former 

som finns i materialet. I uppsatsen har jag kommit att lyfta upp en begreppsförklaring i den 

inledande delen med begrepp såsom etnicitet, invandrare, svensk och mångfald.  
  
I studien har jag även kommit att använda mig av tidigare forskning för att kunna se vad 

som tidigare har studerats gällande liknande ämnesområden. Dessa är, Fredrik Hertzberg 

som har skrivit en avhandling som belyser Gräsrotsbyråkrati och normativ svenskhet. Där 

han lyfter upp arbetsförmedlarnas syn kring etnisk segregerad arbetsmarknad. En annan 

författare som även diskuterar kring detta är Paulina de los Reyes som för ett resonemang 

om olika hinder som förekommer i arbetslivet för personer med annan etnisk bakgrund än 

svensk. Det kan även komma att handla om strukturell diskriminering som Magnus 

Dahlstedts och Fredrik Hertzbergs lyfter fram.  Vidare framkommer det utifrån det 

empiriska materialet dikotomier som ”vi” och ”dem” vilket Markus Johanssons för ett 

resonemang kring. Denna tidigare forskning kommer således att tillämpas då analysering 

sker av det empiriska materialet. Uppsatsen har ett socialkonstrutionistiskt synsätt där 

teorier som intersektionalitet, socialkonstruktionism, etnicitet och mångfald kommer att 

beröras och appliceras på det empiriska materialet. Detta urval har gjorts både då det gäller 

den tidigare forskning och teorier på grund av att dessa har en god koppling till studiens 

syfte.  
  
Utifrån granskning och analysering av det kvalitativa materialet framkom fyra teman som 

är; Synen på begreppet etnicitet och svenskhet, Personalsammansättning inom organisationen 

Vägverket (affärsenheten och myndighetsdelen), I hur stor utsträckning kommer 

personalanställda till tals gällande olika beslut och möten inom organisationen, Bilden av den 

nuvarande Mångfald och Jämställdhetsplanen. Sammanfattningsvis visar resultat av 



 43

föreliggande studie att vissa informanter använder sig av olika forskares begreppsdefinition 

för att exempelvis förklara etnicitet. En informant menade att hon tänker snabbare på 

etnicitet om det är en person från exempelvis Irak än en person som är från närliggande 

länder såsom Skottland. En annan informant anser att det är mer jämn könsfördelning 

inom myndighetsdelen men att det förekommer en viss ojämlikhet inom affärsenheten, där 

det är en mer mansdominerad arbetsplats. När det kommer att handla om det är finns 

någon skillnad då det gäller personer med annan kulturell bakgrund kommer till tals, är 

dessa få inom organisationen överhuvudtaget menade samtliga informanter. Därför kan det 

vara svårt att bedöma om det skulle kunna vara någon skillnad beroende på vilken kulturell 

bakgrund individen har. När det kommer till i hur stor utsträckning män och kvinnor 

kommer till tals då det gäller beslut eller vid olika möten som hålls vid Vägverket, visade 

det sig att vissa informanter höll med om att alla kommer till tals oavsett kön. Däremot var 

det en kvinna som uttalade sig om att hon anser att män nog får mest utrymme om det 

skulle klockas vem som pratar mest. Vilket kan handla om att det historiskt sätt varit män 

som oftast har haft stört utrymme att påverka vissa olika beslut och befattningar som 

exempelvis politiker eller chefer. Således stärks den mansdominerade diskursen som råder 

inom organisationen även om personalarbetarna inte medvetet vill att det ska vara 

ojämlikt. När det kommer till Vägverkets Jämställdhets och mångfaldsplan visar det 

empiriska materialet att det behövs arbetas mer med mångfald inom organisationen men att 

det arbetats en hel del men jämställdhet under en längre tid. Statistiken i Vägverkets 

Jämställdhets och mångfaldsplan visar även att det är ett fåtal personer med utomeuropeisk 

bakgrund som arbetar inom organisationen. Detta kan komma att handla om att det finns 

en viss rädsla för att personen ifråga inte exempelvis behärskar det svenska språket. Överlag 

är samtliga informanter nöjda med sin arbetsplats.  
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Bilagor: 

Informationsbrev 
Hej! 

Mitt namn är Sophia Abusagr och jag läser Samhälls och Kulturanalys på Campus 

Norrköping vid Linköpings Universitet. Under vårterminen 2008 kommer jag att skriva 

min magisteruppsats, där syftet med studien är att undersöka hur tjänstemän 

(personalspecialister bland annat) som arbetar vid Vägverket ser på begreppet etnicitet, men 

även hur dessa personer resonerar kring Vägverkets mångfald och jämställdhetsplan. Detta 

anser jag vara en intressant aspekt då frågor som mångfald och jämställdhet är en aktuell 

fråga i dagens samhälle. Således kan därför Vägverket som är en organisation och igenkänt 

av många medborgare vara intresseväckande att studera just dessa frågor. Under studiens 

gång kommer datainsamlingen att styrkas och beläggs med teori som berör ämnesområdet.  

 

Jag har därför vänt mig till er för förhoppningsvis kunna genomföra en intervju, där jag får 

ta del av er kunskap om frågor som berör etnicitet och Vägverkets mångfald och 

jämställdhetsplan. Intervjun kommer att vara cirka 1-1,5 timme lång och den kommer att 

spelas in på en bandspelare detta eftersom det förenklar bearbetningen av materialet och 

minskar risken för att feltolkningar ska uppstå. Intervjun kommer att utgå från en 

intervjuguide där frågor som berör ämnet ställs och det finns även plats för egen reflektion 

och diskussions. 

 

 I och med att intervjuer kommer att genomföras i denna studie, kommer jag att därför 

använda mig av forskningsetiska principer inom humanistisk- och samhällsvetenskaplig 

forskning.92 Dessa principer innebär att informantens namn och annan information som 

kan leda till igenkännande av identitet inte kommer att presenteras i uppsatsen och därför 

är deltagandet i studien anonymt. All intervjumaterial som sker under studiens gång 

kommer således därför att enbart användas för studiens syfte, därefter att studien 

genomförts kommer all intervjumaterial att förstöras. Du kommer även att delta frivilligt i 

denna uppsats och du har rättigheten att avbryta deltagandet i studien. 

 

Är tacksam för att ni vill delta i denna studie och jag ser fram emot en spännande och 

intressant intervju. 

                                                
92 Vetenskapsrådet, Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, ISBN:91-

7307-008-4, http://195.17.252.28/vrshop_pdf/etikreglerhs.pdf, 
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Vänlig hälsning 

Sophia Abusagr 

Sopab815student.liu.se 
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 Intervjuguide 
Hur länge har ni arbetat inom Vägverket? 

Hur ser dina arbetsuppgifter ut? 

Vad har ni för utbildning bakom er? 

Hur ser ni på könsfördelningen inom er organisation? Både affärsenheten och 

myndighetsdelen? 

Hur upplever du att kvinnor och män kommer till tals? Exempelvis vid möten eller då 

beslut skall fattas 

Finns det skillnader? Vad tror du det att det kan bero på? 

Vad tänker du på när jag nämner etnicitet? 

• Vad är etnicitet för dig? 

• Vad är svenskhet för dig? 

Vad betyder genus för dig? 

 Vad är jämställdhet för dig? 

Hur ser Vägverket på jämställdhet och mångfald? 

Kan du berätta lite om vad er mångfald och jämställdhetsplan handlar om? 

Hur upplever du att Vägverket uppfyller dessa mål? 

Då det gäller anställda med annan kulturell bakgrund än svensk i er statistik, är dessa 

personer underrepresenterade främst av allt utomeuropeiska individer, vad anser ni att 

detta kan bero på? 

Hur anser ni att man ska öka en mångfald då det gäller personer med annan bakgrund än 

svensk och en alltmer jämn könsfördelning? 

Vad kan detta medföra då gäller en ökad mångfald och jämställdhet? 

Kön 

Ålder 
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Khayati Khalid, (2003), Mångfald hemma 
 

Tema Etnicitet 

Campus Norrköping 
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Analys och utvärdering 
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Förord: 

 

Under år 2000 fick tema Etnicitet i uppdrag att utvärdera projektet Mångfald hemma vid 

Länsstyrelsen i Östergötland. Projektet var vid den tidpunkten unikt i Sverige och 

Östergötlands län torde vara i den absoluta frontlinjen inom åtminstone 

myndighetsvärlden i frågor om etnisk och kulturell mångfald. Vi har därför sett det som en 

stor förmån att få granska och utvärdera detta mångfaldsprojekt, särskilt som vi hela tiden 

misstänkt att det – trots utvärderingens begränsade omfattning – också på sikt kommer att 

tillföra oss och den övriga forskningsvärlden värdefull kunskap om hur sådana här 

mångfaldssatsningar går till. Doktoranden Khalid Khayati har varit vår utvärderare och 

undertecknad har haft det övergripande ansvaret för utvärderingen. 

 

Läsaren kommer att finna en rapport som på ett reflekterande sätt granskar den 

verksamhet som Länsstyrelsen initierat inom mångfaldsområdet. Rapporten för också en 

diskussion som går igenom såväl utgångspunkterna för mångfaldsbegreppet som den debatt 

som omgärdar den här typen av satsningar. Kahyati sätter därför in Länsstyrelsens arbete i 

ett nationellt såväl som internationellt sammanhang. Vår förhoppning är att Länsstyrelsen 

men också andra myndigheter och organisationer kan dra nytta Khayatis arbete. 

 

 

Erik Olsson 

projektledare 

tema Etnicitet 
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Inledning 

 

Frågan om etnisk och kulturell mångfald inom organisationer och samhälle i Sverige har 

under de senaste åren fått allt större uppmärksamhet. Mediadebatten kring denna fråga har 

varit livlig. Regeringen har anslagit speciella medel för mångfaldsarbete. Sedan första maj 

1999 är alla arbetsgivare enligt lag skyldiga att arbeta fram mångfaldsplaner. Syftet är 

givetvis att öka den etniska mångfalden på svenska arbetsplatser. Med mångfaldsplanerna 

strävar man efter att utjämna sammansättningen av anställda inom företag och offentliga 

institutioner så att den ska motsvara befolkningens sammansättning i Sverige som helhet 

men kanske framförallt att diskriminering av invandrade - som ofta yttrar sig i form av 

arbetslöshet, segregation, bristande politiskt, socialt och ekonomiskt deltagande, etc. - ska 

motverkas. Det bör i detta sammanhang påpekas att mer än 10% av den svenska 

befolkningen är personer med utländsk bakgrund och konkret bör således, inom en snar 

framtid, mer än 10% av alla anställda på de svenska arbetsplatserna vara rekryterade bland 

personer med annat etniskt ursprung än svenskt.  

 

Regeringspropositionen 1997/98:16 markerar tydligt en uppfattning om att invandrade 

samhällsmedborgare lider av hög arbetslöshet, växande utanförskap, bristande delaktighet 

och ökad segregation. Det handlar också om etnisk diskriminering och ett stigande "vi och 

dom” tänkande i samhället.93 I syfte att motverka dessa problem ska som har antytts ovan 

politiken inom alla samhällsområden utgå, i enlighet med de nya integrationspolitiska 

målsättningarna, från och ta hänsyn till samhällets etniska och kulturella mångfald. 

"Mångfalden måste återspegla både i hur politiken formuleras och hur den genomförs".94 

Det går att tolka dessa ansträngningar från etablissemangets sida som en strävan efter att 

reformera föreliggande arbetsstrukturer inom företag, myndigheter, högskolor och andra 

utbildningsinstitutioner. Att bekämpa snedrekryteringen av personer med utländsk 

bakgrund på arbetsmarknaden uppfattas av många som en avgörande indikator för 

invandrarnas integration i det svenska samhället.  

 

Samtidigt är ”integrationen av invandrare” inte den enda frågan i detta sammanhang. En 

social integration för samtliga invånare förutsätter att inga grupper eller kategorier 

systematiskt diskrimineras. Därför har även lagar om åtgärder mot etnisk diskriminering i 

arbetslivet getts laga kraft innebärande att anställningsvillkor och utvecklingsmöjligheter 

                                                
93 Sverige, framtiden och mångfalden, från invandrarpolitik till integrationspolitik, Regeringsproposition 

1997/98:16 
94 http://www.integrationsverket.se/ 
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ska garanteras och lika rättigheter och möjligheter främjas, oavsett etnisk tillhörighet.95 

Även detta är en mycket viktig åtgärd för att främja social integration och såväl etnisk som 

kulturell mångfald . 

 

Förespråkare för ökad etnisk och kulturell mångfald inom organisationer hänvisar till det 

nya svenska samhället som till följd av invandringen har blivit alltmer heterogent. John 

Wrench beskriver arbetet med etnisk och kulturell mångfald inom organisationer som en 

strategi för ett brett närmande till motverkandet av i första hand ras- eller etnisk 

diskriminering. Enligt författaren går mångfaldsarbetet ut på att lokalisera ett 

mångkulturellt och antirasistiskt innehåll i ett bredare socialt sammanhang.96 

 

Intresset för frågor rörande etnisk och kulturell mångfald har sedan 1997 tydligt tagit form 

på Länsstyrelsen i Östergötland. Detta sammanfaller med att Sveriges landshövdingar av 

regeringen getts i uppdrag att lämna förslag till hur regional verksamhet kan anpassas till de 

generella integrationspolitiska målen samt hur länsstyrelserna skulle kunna bidra till att 

dessa mål och synsätt förankras i länen. Under hösten 1998 kom diskussioner om arbetet 

med etnisk och kulturell mångfald och dess implikationer upp på Länsstyrelsens 

dagordning i Östergötland. Året därpå anställde man som första länsstyrelse i hela Sverige 

en integrationshandläggare. Det betraktades som ett viktigt steg för att man skulle kunna se 

över sina interna rutiner och angelägenheter i syfte att i enlighet med regleringsbrevet starta 

ett projekt om etnisk och kulturell mångfald vid Länsstyrelsen. Slutsatsen var att ”utan ett 

välfungerande internt mångfaldsarbete blir Länsstyrelsen inte trovärdig när det gäller det 

externa arbetet”. Förberedande arbeten ledde till att man under våren 1999 lämnade en 

ansökan om ekonomiskt stöd till Utvecklingsrådet för den statliga sektorn vilken också 

beviljades. Det finansiella bidraget från Utvecklingsrådet uppgick till 275 000 kronor och 

tillsammans med ett belopp på 75 000 kronor - Länsstyrelsens eget tillskott – förvaltade 

projektet en budget på 350 000 kronor för att finansiera en projektverksamhet vid 

Länsstyrelsen i Östergötland som har getts namnet Mångfald Hemma.97  

 

 

Syfte och metod  
                                                
95 Avner, A. (1999) Mångfald i arbetslivet. Att våga möta det annorlunda är att utvecklas, uppsats för 

påbyggnadskurs, etnologi, Södertörns Högskola  
96 Wrench, J. (1998) Towards an International Typology of Anti-Discrimination Training in Employment. 

Papers, migration, No 26. Danish Center for Migration and Ethnic Studies 
97 Mångfald hemma – Metoden för införandet av mångfaldsaspekter i länsstyrelsernas arbete, rapport från ett 

projekt vid Länsstyrelsen i Östergötland, december 2000 
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Syftet med denna rapport är att med utgångspunkt från begreppet (etnisk och kulturell) 

mångfald och dess relaterade aspekter beskriva och analysera de strategier och 

handlingsramar som Länsstyrelsen i Östergötland har arbetat fram för att åstadkomma just 

etnisk och kulturell mångfald. Utvärderingen inriktas främst på projektets mål och resultat 

samt styrgruppens arbetsmetod som organiserade och ledde projektet Mångfald Hemma. I 

detta sammanhang är det angeläget att ställa följande frågor: 

 

Hur motiveras projektets relevans, styrka och begränsningar avseende målsättning, metod 

och resultat? 

Vilka nya rekommendationer kan lämnas i ett intresseskapande- och eventuellt 

kompletterande syfte vad det gäller projektet mångfald hemma? 

 

För att utvärdera mångfaldsarbetet på Länsstyrelsen i Östergötland ämnar detta arbete att 

med hjälp av en kvalitativ ansats framställa och analysera det sammanhang i vilket 

projektet Mångfald Hemma genomfördes. Med detta menas att fokus riktas mot 

Länsstyrelsens arbete för mångfald inom ramen för själva projektet Mångfald Hemma och 

dess samspel med och betydelse för den generella integrationspolitiken i Sverige. Detta ska 

också ses som ett sätt att nå en djupare förståelse av det problemkomplex som studeras.  

 

Insamlingen av material till denna utvärdering har skett på tre olika sätt. Det första sättet 

var att under projektets gång ta del av skriftligt material som berör mångfaldsarbetet vid 

Länsstyrelsen. Dessa skriftliga material utgjordes främst i form av skrivelser, 

mötesrapporter och protokoll. Det andra sättet att samla information på var att utföra en 

gruppintervju där handledare och andra personer från styrgruppen gavs tillfälle att fritt 

formulera sig och reflektera över de frågor som jag som utvärderare initierade. Slutligen har 

ett viktigt sätt att skaffa information om projektet varit mina  egna observationer. Under 

det antal gånger som jag var närvarande vid styrgruppens sammanträde gavs möjlighet att 

notera olika yttranden och hållningssätt gentemot projektets syfte och dess förlopp under 

olika utvecklingsfaser. När forskaren på liknande sätt använder sig av deltagande 

observation som metod betyder det att han eller hon vill beskriva ett skede eller en process 

som man deltar i eller i övrigt fånga det som händer i t ex en organisation som han eller 

hon är delaktig i eller på annat vis har inblick i.98 Deltagande observation innebär att 

forskaren under en längre eller kortare tid är tillsammans med (befinner sig i direkt 

                                                
98 Ejvegård, R. Vetenskaplig metod, Studentlitteratur Lund, 1993 
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anslutning till) de människor som på ett eller annat sätt ingår i det sammanhang man vill 

undersöka. Metoden anses innebära en intim relation till undersökningsenheten.99 

 

 

Projektet Mångfald hemma – en sammanfattning  

 

Som framgår av Länsstyrelsen ansökan till Utvecklingsrådet för den statliga sektorn om 

ekonomiskt stöd från den maj 1999, har målet med projektet Mångfald Hemma varit att 

”länsstyrelserna i allt arbete skall ta hänsyn till etnisk och kulturell mångfald”. Det 

poängteras vidare att detta skall ske genom att modeller och metoder upprättas för att 

”varje fråga skall prövas ur ett mångfaldsperspektiv och att varje förändring skall analyseras 

ur samma perspektiv”. Det formuleras också att ”invandrarnas villkor och behov skall i 

länsstyrelsens arbete analyseras i åtgärdsförslag, strategidokument, beslut, fördelning av 

resurser, representation i olika organ m m ”. 

 

För att leda projektet Mångfald Hemma utsågs det en styrgrupp bestående av länsrådet 

Magnus Holgersson som projektets ordförande, integrationshandläggaren Alma Basic, 

personchefen Tiina Swartling, chefjuristen och rättsenhetschefen Bo Hultström, chefen för 

regionalekonomiska enheten och planeringsdirektören Bernt Dahlbäck, handledaren och 

facklig representant (ST-länsstyrelse) Solbjörg Lundestad-Carlberg samt i egenskap av 

facklig representant (SACO-S) och handledare Linda Granelli. Dessutom adjungerades till 

styrgruppen handledaren Mikael Sleman, handledaren Ylva Jakobsson och utvärderaren 

(Khalid Khayati). Utbildningsdirektören Sten Olsson valdes till gruppens sekreterare. 

 

När det gäller projektets omfång beslutade styrgruppen att endast två enheter, den 

regionalekonomiska enheten och rättsenheten, skulle ingå i undersökningen. 

Avgränsningen motiverades genom att relatera till resursernas knapphet. Enligt 

styrgruppen var det omöjligt att utföra projektet på alla verksamhetsområden med de 

resurser som disponerades. Ett annat skäl till denna avgränsning sades vara de två utvalda 

enheternas dagliga ärendekontakter med invandrare.  En tredje anledning som nämndes var 

dessa enheters intresse för mångfaldsfrågor främst på grund av att de båda avdelningarna 

hade positiva attityder mot att ta emot praktikanter med invandrarbakgrund.  

 

                                                
99 Holme, I. M.  & Solvang, B. K. Forskningsmetodik, om kvalitativa och kvantitativa metoder, 

Studentlitteratur Lund, 1991 
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Den interna enkät som skulle hänföra sig endast till frågor om etnisk och kulturell 

mångfald hade efter en diskussion genomgått en del ändringar. Förändringen gällde bland 

annat att enkäten skulle ta även upp frågor om ålder och kön. I detta avseende motiverade 

styrgruppen sitt beslut genom att hänvisa till ett bredare perspektiv av ”lika rättigheter” i 

Länsstyrelsens framtida arbete med mångfaldsfrågor.  

 

I syfte att utveckla sin arbetsmetod för att genomföra projektet anlitade Länsstyrelsen i 

Östergötland utomstående experter för konsultstöd. I detta samband togs kontakt med 

Sverige 2000-Institutet där Länsstyrelsen är medlem. Denna konsultinstitution 

rekommenderade Länsstyrelsen att använda sig av modellen Equal Oppurtunities Quality 

Framework (EOQF) som har framställts av Equality Fundation från Bristol i Storbritannien. 

Denna modell är ett självutvärderingsverktyg för att integrera mångfalds- och 

kvalitetsarbete inom organisationer. Modellen omfattar en rad olika kriterier som är 

avsedda för olika arbetsstadium som angreppssätt, tillämpning och resultatbedömning. 

Under fasen angreppssätt och tillämpning gör man med hjälp av kriterier som ledarskap, 

policy och strategi, medarbetare, resurser och leveransprocesser, en systematisk granskning 

av organisationens mångfaldsarbete. Kriterier som nöjda medarbetare, nöjda kunder, 

inverkan på samhället och slutligen verksamhetens resultat, är avsedda för att granska 

mångfaldsarbetets resultat. Det är viktigt att påminna att varje kriterium innefattar ett antal 

frågeställningar och indikationer som är väsentliga för att utvärdera hur långt 

organisationen har avancerat i sitt mångfaldsarbete. EOQF modellen skapade de 

nödvändiga förutsättningarna för Länsstyrelsen i Östergötland att etablera en 

handlingsplan för fortsatt arbete med etnisk och kulturell mångfald. 

 

I syfte med att lära sig om modellen och att skaffa kunskaper om dess funktion reste fem 

personer från projektet till Storbritannien för att delta i en intensiv 3 dagarskurs i staden 

Bristol. Utbildningen, som anordnades av Equality Foundation  för blivande handledare, 

hade även dragit till sig andra intresserade - bl. a. representanter från ALMI Företagspartner 

AB, AlMI Företagspartner Väst AB, AlMI Företagspartner Västerbotten AB och 

länsarbetarnämnder från Västra Götaland och Stockholm.  

 

För att projektarbetet skulle hållas vid liv anordnades fyra planerade seminarier/workshops 

med varierande innehåll och syfte. Det första seminariet ägnades åt att diskutera och 

besluta om hur genomförandet av utvärderingen skulle gå till väga. Under denna workshop 

gjorde man bl.a. analys av ”bevis” eller indikatorer som skulle tyda på Länsstyrelsens 

intresse och engagemang för att arbeta med etnisk och kulturell mångfald. Resultatet av 

detta seminarium blev att man gjorde en sammanställning där man formulerade en 
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frågeställning för varje kriterium från modellen EOQF för att sedan ange de källor där man 

kunde hämta svaren. Genom denna operation fick man veta att merparten av det underlag 

som behövdes för självutvärderingen fanns att tillgå i form av befintliga dokument och 

annat i organisationen. Styrgruppen beslutade sedan att komplettera det inhemska 

materialet med två enkätundersökningar. Den ena riktades mot Länsstyrelsens samtliga 

anställda (ca 200 personer) och den andra till externa kunder (ett urval av 450 personer) 

som befinner sig i regelbundna kontakter med avdelningar körkortstillstånd, 

körkortskallelse, utbyte av utländsk körkort och företagsstöd. 

 

Under det andra seminariet strukturerades det insamlade materialet för att därefter värderas 

med utgångspunkt i Länsstyrelsens ”styrka” och ”område för förbättring”. Resultatet blev 

ett schema där man ställde varje informationskälla till ett eller flera kriterier. Syftet med 

detta har varit att med utgångspunkt från den analys man gjorde av enkätundersökningarna 

ange på vilket sätt det har ägt rum en utveckling av redan gjorda insatser.  

 

Den tredje workshopen syftade till att genom poängsättning värdera de kriterier för vilka 

information insamlats. I likhet med det andra seminariet leddes också denna workshop av 

en representant för EF med assistans av Sverige 2000. Värderingen skedde i form av att 

placera organisationens resultat av arbetet med mångfaldsfrågor på ett vertikalt 

bedömningsformulär bestående av fyra nivåer, från låg till hög. I detta sammanhang 

placerades Länsstyrelsens ”mångfaldsprestationer” på nivå två med en mångfalds procenttal 

på mellan 26% och 50%. Det innebar att det fanns vissa överensstämmelser mellan de 

insamlade resultaten och vissa indikationer i olika delar av organisationen. Under denna 

workshop framställdes även en rapport där EF ger en översikt av Länsstyrelsens styrka i 

arbetet med etnisk och kulturell mångfald samt av de områden som behöver förbättras. 

 

Den sista workshopen syftade till att utifrån självutvärderingen välja ut ett antal områden 

som skulle ingå i den handlingsplan som ledningen skulle besluta om. Dessa utvalda 

områden bestod bl.a. av ledarskap, policy och strategi, leveransprocesser och externa 

kunder. I detta samband preciserade man vilka aktiviteter, indikationer och mätbara 

resultat skulle tas i beräkningen.  

 

Teoretiska ramar och begreppsdefinitioner  

 

Etnisk och kulturell Mångfald 
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Det finns egentligen ingen enhetlig definition av begreppet ”mångfald” inom 

samhällsvetenskapen. I det angloamerikanska sammanhanget är begreppet diversity det som 

är mest synonymt med det svenska begreppet ”mångfald”. Enligt Westin m fl. lider termen 

mångfald - i likhet med begreppen mångkulturalism, pluralism och integration - av oklara 

innebörder som ofta glider in i varandra.100 Därför är det lika svårt att upprätta en 

allmängiltig definition av etnisk och kulturell mångfald. 

 

Allmänt sett kan mångfaldsbegreppet omfatta olikheter såsom ålder, kön, utbildning, 

etnisk bakgrund, kultur, intressen, erfarenheter och värderingar. Med avseende på 

existerande skillnader och likheter mellan individer och sociala grupper betyder diversity, 

enligt Skog, mångfald vars innebörd är avhängig hur det används och av vem det används. 

Begreppets mening skiftar således över olika sammanhang beroende på hur det används. 

Exempelvis brukar man ofta inom företags- och nationalekonomin relatera 

mångfaldsbegreppet till aspekter som har med policy, kvalitet, effektivitet, konkurrens, 

mänskliga erfarenheter och resurser att göra.101 Annars är det vanligt att man lägger 

tonvikten vid etnisk och social mångfald som ett utryck för sammansättning av tillhörighet 

och viktiga attribut/egenskaper såväl i själva samhället som inom specifika organisationer. 

En annan aspekt av begreppet (som redan nämnts i inledningen) företräds bl a av Wrench 

där begreppet mångfald betraktas som en strategi för att motverka ras- eller etnisk 

diskriminering.102 För Augustsson är kulturell mångfald en unik men gemensam 

meningsskapande sammanblandning av sociala grupper som tvärs över de olika gruppernas 

normer, värden och traditioner fungerar som ett gemensamt integrationsfält. Kulturell 

mångfald betraktas därmed som mer omfattande än den etniska i och med att kulturell 

mångfald också refererar till kulturgemenskaper som omfattar sociala grupper i vid 

demografisk mening, medan en etnisk mångfald refererar till sådan spridning som har med 

folktillhörighet att göra.103  

 

 

Helt uppenbart är emellertid att trots mycket skiftande användning av begreppet mångfald 

så kommer ofta människors tillhörighet till den ena eller andra etniska gruppen i centrum – 
                                                
100 Westin, C. m. fl, Mångfald, integration, rasism och andra ord, En lexikon över begrepp inom IMER - 

Internationell Migration och Etniska Relationer, CEIFO, SOS-Rapport 1999:6 
101 EOQF-modellen, material från Sverige 2000 Institutet 
102 Leijon, S. & Omanovic, V. Mångfaldens mångfald – olika sätt att se på och leda olikheter, FE-rapport 2001-

381  
103 Leijon, S. & Omanovic, V. Mångfaldens mångfald – olika sätt att se på och leda olikheter, FE-rapport 2001-

381  
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även så när man (som Augustsson) talar om kulturell mångfald som en beteckning för ett 

vidare gemenskapsfält eftersom det ofta är olika etniska grupper som bidrar till den 

kulturella mångfalden. Med detta i minnet hamnar automatiskt begreppet ”etnicitet” i 

centrum i betydelsen att det i vid mening handlar om ett slags social organisation av 

tillhörighet. Begreppet etnicitet kommer rent etymologiskt ur det grekiska ordet ethnos 

som betyder folk (annat än det egna) vilket i sin tur härleds ur ethicos som betyder hedning. 

Etnicitetsbegreppet förknippas allt oftare med olika villkor för samhälleligt medlemskap - 

social rättvisa, politiskt deltagande och andra aspekter av medborgarstatus och 

medborgarskapets villkor där frågan om inklusion och exklusion intar en central plats.104 

 

Eriksen hävdar att etnicitet uppstår och blir relevant genom sociala situationer och möten, 

samt genom människors sätt att handskas med livets krav och utmaningar. Etnicitet är inte 

någonting som permanent tillhör en viss grupp, utan snarare fungerar som en aspekt av 

omgivande sociala förhållanden. Författaren relaterar termen etnicitet till förhållanden 

mellan grupper vilkas medlemmar betraktar sig själva som särskilda. Han bekräftar att 

etnicitet i allmänhet syftar till en identifikation av "oss". "Även om etniciteten genom att 

vara relationsbestämd per definition är ett fenomen som innehåller "oss-skap", måste den 

etniska kategorin eller gruppen dessutom ha ett inslag av ”vi-skap” för att vara livskraftiga - 

ett gemensamt språk eller en gemensam religion, en arbetsdelning som skapar oberoende, 

eller en föreställning om ett gemensamt ursprung”.105 

 

Vad det gäller skolbildningar skiljs ofta mellan en primordialistisk eller essentialistisk 

uppfattning och en mer socialkonstruktivistisk uppfattning. Den essentialistiska (som nog 

numera är mer politisk korrekt än den primordialistiska) uppfattningen är det främst 

människors ursprungliga identitet i termer av kulturell identitet oberoende av andra sociala 

kategorier som kön och klass (etnicitet ses som "nedärvt kulturbagage") som betonas. Den 

kontruktivistiska uppfattningen betraktar, i kontrast mot den förra, etnicitet som ett 

socialt, föränderligt och situationellt konstituerat fenomen. Etnicitet blir i den senare 

uppfattningen en process, en social organisation i sammanhang där olika grupper 

interagerar, där ”kultur” snarare är uttrycksmedlet än den ursprungliga 

                                                
104 Ålund, A. ’Etnicitetens mångfald och mångfaldens etniciteter – Kön, klass, identitet och ras’, i Olsson, E 

(red). Etnicitetens gränser och mångfald, Carlsson 2000 
105 Eriksen, T., H. Ethnicity and nationalism, anthropological perspectives, London and Boulder: Pluto Press 

1993 
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gemenskapsformen.106 Kultur blir i denna belysning således sammanflätat med det sociala 

och kan inte tolkas som en enhetlig och slutgiltig produkt av redan fastställda symboler 

och meningar.107 I dagens debatt om mångfald framställs etnicitet som ett viktigt inslag i 

diskussionen.  

 

Om man från denna teoretiska utflykt betraktar hur begreppet mångfald används i 

samhället idag, så handlar det enligt Westin m.fl. ofta om företrädesvis normativa 

konnotationer som sällan beaktar vare sig denna etniska och kulturella distinktion eller den 

konstruktivistiska nyansering som diskuterades ovan.  En normativ användning innebär 

ofta att mångfald syftar på ett ”önskvärt tillstånd med avseende på distributionen av vissa 

kännetecken som till exempel etnisk tillhörighet, kön och ålder inom ett samhälles (eller en 

samhällssektors) struktur”. Vidare hävdas av forskare att man bör betänka att ”även ett 

samhälle där ett antal etniska grupper lever helt segregerade från varandra kan beskrivas 

med termen mångfald, som då åsyftar blotta befintligheten av dessa grupper inom ett och 

samma land. Det kan därför vara befogat att skilja mellan normativ och deskriptiv 

användning av denna  term".108 

 

Denna normativa användning av mångfald kan ses som ett incitament till att så klart som 

möjligt specificera vilken typ av distribution av mångfald som åsyftas. Uttrycket att 

”bredda (eller öka) den etniska mångfalden”, kan således ha minst två betydelser. För det 

första kan uttrycket syfta på en strävan att öka antalet etniska grupper som lever inom ett 

samhälle men för det andra också på en strävan att omfördela sådana grupper (eller snarare 

deras medlemmar) inom samhällsstrukturen i enlighet med vissa kriterier.109 

 

Omanovic betraktar begreppet mångfald som en plural form. I detta sammanhang vill 

författaren ge termen mångfald ett nytt intellektuellt och konceptuellt analysvärde. Att 

beskåda mångfald som en plural term innebär enligt Omanovic att man kan ha olika 

perspektiv på hur man kan använda sig av detta begrepp.  

 

                                                
106 Olsson, E. ’Etniska gränser och transnationella gemenskaper – Några reflektioner kring etnicitet, social 

förändring och migration’, i Olsson, E (red), Etnicitetens gränser och mångfald, Carlsson 2000 
107 Ålund, A. ’Etnicitetens mångfald och mångfaldens etniciteter – Kön, klass, identitet och ras’, i Olsson, E 

(red). Etnicitetens gränser och mångfald, Carlsson 2000 
108 Westin, C. m. fl, Mångfald, integration, rasism och andra ord, En lexikon över begrepp inom IMER - 

Internationell Migration och Etniska Relationer, CEIFO, SOS-Rapport 1999:6 
109 Ibid.  
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Det första användningsområdet är ett funktionalistiskt perspektiv som främjar positivistiska 

undersökningar. Det betyder att man i samband med att studera organisatoriskt beteende 

eller mångfald inom organisationer framställer demografiska skillnader - ålder, etnicitet, 

kön, nationalitet, klass, ras, handikapp, etc - som operativt mätbara och objektiva variabler. 

Problemet med detta är bl.a., enligt Omanovic, att man framställer komplexa och 

mångfasetterade sociala fenomen som homogena variabler. Därför introduceras det 

interpretiva perspektivet som ett tolkningsalternativ eller en komplettering till 

funktionalistiska ansatser. Enligt detta synsätt är fenomen som ålder, etnicitet, kön, 

nationalitet och klass varken variabler eller roller utan sociala handlingar. Sociala 

handlingar uppkommer som en konsekvens av sociala interaktioner. Enligt detta 

perspektiv utformas den sociala verkligheten inte endast av individuella kontakter utan det 

är också interaktionen mellan kön, klass, etnicitet, ålder, etc. som konstruerar vår 

uppfattning av den sociala realiteten. Till skillnad från det funktionalistiska perspektivet 

betraktar den interpretiva modellen inte mångfald som en objektiv angelägenhet utan som 

en subjektiv social verklighet. Det tredje användningsområdet innebär ett kritiskt perspektiv 

som i likhet med det interpretiva synsättet ser på mångfald som en social konstruktion men 

som förändras samtidigt genom historiska och kulturella processer. Det kritiska 

perspektivet lägger stor vikt vid maktförhållanden och hierarkiska strukturer som betingar 

sociala kategorier på skilda sätt. Med tanke på existensen av skilda tolkningsalternativ 

förslår Omanovic att det är mer fruktbart att hålla en ”multi-paradigmatisk” inställning när 

det gäller att arbeta med etnisk och kulturell mångfald inom organisationer.110 

 

Sammanfattningsvis kan man säga att mångfald omfattar de olikheter som skiljer 

människor från varandra, olikheter som samtidigt skapar mening åt livet och därmed 

samhörighetskänsla. I detta avseende kan man nämna kroppslängd, hårfärg, kultur, 

företagskultur, karriärmöjligheter, kön, etnisk bakgrund, ålder, religion, kultur, social 

bakgrund, funktionshinder, klass, attityder, normer, etc. Mångfald och integrationen 

förverkligas när dessa kategorier och egenskaper ges möjlighet att yttra och hävda sig. 

Därmed blir t ex diskrimineringsfrågan av största betydelse för mångfaldsarbete. 

 
 

Mångfaldshantering i arbetslivet  

 

                                                
110 Omanovic, V. Perspektiv on diversity research, in Leijon, S., Lillhannus, R. & Widell, G (ed). Reflecting 

Diversity – Viewpoints from Scandinawia, Göteborg, BAS 2003 
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Tanken om att sträva mot etnisk och kulturell mångfald är sprungen ur det amerikanska 

kvoteringssystemet där myndigheterna genom lagar bokstavligen har beordrat företag att 

anställa personer som tillhör grupper som hade svårt att få en anställning eller som på annat 

sätt ansetts vara diskriminerade. Inledningsvis handlade det för företagen om att öka den 

etniska mångfalden och därmed om att undvika böter. En person som tillhörde en 

inkvoterad grupp fick ofta de sämsta arbetena längst ner i organisationen med usla 

anställningsförhållanden. Efterhand uppstod en mängd konflikter och man insåg att den 

gruppen av medarbetare saknade motivation för sitt arbete. De fungerade därmed inte 

heller som en resurs för företaget. Följaktligen började förtagen söka efter affärsmässiga 

skäl till att beakta mångfald. Mångfaldskonceptet Diversity management växte fram som ett 

svar på denna nordamerikanska situation. Diversity management har idag utvecklat sig till 

att bli ett affärs- och kvalitetsverktyg som de flesta stora företag i USA använder sig av.111 

 

Det svenska begreppet mångfald motsvarar således det amerikanska begreppet diversity. 

Enligt Wrench fick begreppet ett kraftigt genomslag i slutet av 1980-talet. Författaren 

antyder att denna utveckling beror i första hand på demografiska faktorer mot bakgrunden 

av det nytillskott  av hundratusentals invandrare som USA erfarit och som nu utgör28% av 

den totala befolkningen i USA. Denna spektakulära invandring ledde enligt forskaren till 

att många olika etniska minoriteter utvecklade den lokala marknaden i etnisk riktning. 

Etnicitet blev helt enkelt kommersiellt gångbart. Vidare noterar Wrench att övergången 

från en industriell ekonomi till en tjänsteekonomi gynnade framväxten av diversity 

management inom amerikanska företag och organisationer. Dessutom har inträffat stora 

organisatoriska förändringar som frambringade nya koncept i arbetsorganisering, struktur, 

ledarskap, rekrytering, kvalitet, arbetsmiljö, flexibilitet som kunde hanteras genom 

effektiva mångfaldsplaner. Globalisering och betydelsen av den utländska marknaden var 

en annan viktig faktor som enligt författaren främjade diversity management i det 

amerikanska samhället.112 

 

Diversity management möter man i den internationella litteraturen. Enligt Westin m.fl. kan 

denna term närmast översättas till ”mångfaldshantering”. Det handlar om strategier, 

försöksverksamheter och program vilka syftar till att motverka negativa följder av kulturell 

                                                
111 Tessla, http://www.tessla.se/tesslas/index.html 
112 Wrench, J. ‘Diversity management, discrimination and ethnic minorities in Europe – Clarificatons, 

critiques and research agendas’, ThemES 19 (2002) 



 64

och etnisk mångfald som diskriminering och segregering.113Intresset för etnisk mångfald 

och mångfaldshanteringen i Sverige och inom svenska företag och organisationer, har 

successivt ökat under de senaste åren.114 Denna tilltagande uppmärksamhet för mångfald 

kan bekräftas såväl via de rapporter som läggs fram som de mångfaldsplaner som svenska 

företag och myndigheter upprättar. Av dessa rapporter kan man i första hand hänvisa till 

Omanovic (2001 & 2003), Avner (1999), DO (1996), Integrationsverket (1999 & 2001), 

Wrench (1998 & 2002). Länsstyrelsen i Östergötland, Telia, Body Shop, Volvo, 

Folkuniversitet, etc. är exempel på några av de många myndighetsorganisationer, företag 

och andra organisationer som den senaste tiden medvetet satsat på mångfald. Som påpekats 

tidigare är alla svenska myndigheter och företag sedan 1999 också skyldiga att arbeta fram 

mångfaldsplaner.115  

 

De mångfaldsplaner som framarbetas på svenska företag och myndigheter stöds med en 

positiv lagstiftning till förmån för invandrade grupper. ”Den nya lagen om åtgärder mot 

etnisk diskriminering i arbetslivet avser att i fråga om arbete, anställningsvillkor och andra 

arbetsvillkor samt utvecklingsmöjligheter i arbete främja lika rättigheter och möjligheter 

oavsett etnisk tillhörighet”.116   

 

Enligt Westin m.fl. bygger mångfaldshantering på uppfattningen att samhället och sociala 

institutioner konstitueras av individer som präglas av etniska skillnader såväl som av 

skillnader i till exempel kön, ålder, fysisk och mental förmåga, sexuell läggning och social 

bakgrund. I detta sammanhang hävdar författarna att den etniska dimensionen blir en av 

flera faktorer som anses generera mångfald i samhället. Vidare menar de att 

mångfaldshanteringen innebär att stärka de positiva konsekvenserna i termer av 

innovationsmöjligheter, nya perspektiv, oväntade lösningar och liknande.117 

 

Begreppet mångfald syftar därför givetvis inte på alla möjliga olikheter som finns. 

Människor skiljer sig från varandra på en rad olika områden som kroppslängd, hårfärg eller 

                                                
113 Westin, C. m. fl, Mångfald, integration, rasism och andra ord, En lexikon över begrepp inom IMER - 

Internationell Migration och Etniska Relationer, CEIFO, SOS-Rapport 1999:6 
114 Ta tillvara mångfalden, En skrift från Näringsdepartementets Mångfaldsprojekt, Stockholm, 1999 
115 Omanovic, V., ‘Perspective on diversity research’, in Leijon, S., Lillhannus, R. & Widell, G (ed). Reflecting 

Diversity – Viewpoints from Scandinawia, Göteborg, BAS 2003 
116 Avner, A. (1999) Mångfald I Arbetslivet, Att våga möta det annorlunda är att utvecklas, uppsats för 

påbyggnadskurs, etnologi, Södertörns Högskola 
117 Westin, C. m fl, Mångfald, integration, rasism och andra ord, En lexikon över begrepp inom IMER - 

Internationell Migration och Etniska Relationer, CEIFO, SOS-Rapport 1999:6 
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ögonfärg som inte får några tydliga sociala konsekvenser. Vad som är väsentligt för 

mångfald på arbetsmarknaden är de olikheter som anses vara avgörande för en viss persons 

karriärmöjligheter. Kön, etnisk bakgrund, ålder, social bakgrund, funktionshinder och 

sexuell läggning är olikheter som kan påverka en persons möjligheter i arbetslivet.118  

 

Kommunikationskonsultföretaget Tessla ser på mångfald i arbetslivet som organisatorisk 

mångfald. Det är ett tämligen nytt begrepp i Sverige som tillämpas när människor med 

olika erfarenheter och värderingar ska arbeta tillsammans. Enligt samma källa handlar det 

om att skapa ett klimat där olikheter värderas positivt och medarbetarna känner att hela 

deras potential används. Det innebär att frigöra den befintliga mångfalden eller att 

medvetet öka mångfalden i organisationen. Organisationen måste tränas i att se, tillvarata 

och leda mångfald för att uppnå organisationens affärsmål på bästa sätt. Det kan handla om 

en långsiktig filosofi som implementeras för att genomsyra hela organisationen och dess 

medarbetare.119 

 

Mångfaldsarbete innebär att planera och implementera organisationssystem som medverkar 

till att skapa och behålla en arbetsmiljö som gör det möjligt för alla medarbetare att 

medverka med sin fulla potential i strävan mot organisationens mål. Här kommer det 

tidigare nämnda Diversity Management in som en form av ledarskapsmetod med syfte att 

skapa en organisation som fungerar för alla medarbetare oavsett kön, etnisk tillhörighet, 

nationalitet, ålder osv.120  

 

Organisatorisk mångfald är ett affärsverktyg som handlar om att på bästa sätt handskas 

med de anställdas olikheter. Det innebär att organisationen måste skapa en miljö där alla 

kan utvecklas till sin fulla förmåga, samt samverka och bidra med sitt bästa för att nå 

organisationens mål. Den ger organisationen förutsättningar att attrahera och bevara den 

bästa kompetensen. Den är samtidigt ett kvalitetsverktyg för att hantera övergången och 

förbereda organisationen på de krav som skiftet från industrisamhälle till kunskapssamhälle 

ställer.121 

 

Projektet Mångfald hemma – relevans och styrka  

 

                                                
118 Ibid. 
119 Tessla, http://www.tessla.se/tesslas/index.html 
120 Ta tillvara mångfalden, En skrift från Näringsdepartementets Mångfaldsprojekt, Stockholm, 1999 
121 Tessla, http://www.tessla.se/tesslas/index.html 
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Samspelet mellan projektet Mångfald hemma och den generella integrationspolitiken i 

Sverige 
 

Syftet med denna utvärdering har varit att utifrån ett etniskt- kulturellt och organisatoriskt 

mångfaldsperspektiv beskriva och analysera relevansen och begränsningarna hos de 

strategier och handlingsramar som Länsstyrelsen i Östergötland har arbetat fram vad gäller 

etnisk och kulturell mångfald. Utvärderingen har också för avsikt att ställa projektets 

ambitioner till den generella integrationspolitiken som råder i Sverige.   

 

Det är angeläget att poängtera att det råder ett betydande samspel mellan projektets mål när 

det gäller Länsstyrelsens arbete för att främja etnisk och kulturell mångfald och den 

generella integrationspolitiken i Sverige. Den senare har sitt ursprung i propositionen 

Sverige, framtiden och mångfalden – från invandrarpolitik till integrationspolitik 1997/98:16 

som godkändes av riksdagen i december 1997.  

 

Propositionstexten sätter upp ambitiösa integrationspolitiska mål där mångfald framställs 

som den viktigaste utgångspunkten. I propositionen anser regeringen att "samhällets 

etniska och kulturella mångfald bör tas som utgångspunkt för den generella politikens 

utformning och genomförande på alla samhällsområden och nivåer”. ”Politik som riktar sig 

specifikt till invandrare som grupper bör begränsas till insatser och åtgärder som kan 

behövas under den första tiden i Sverige.”  

 

De integrationspolitiska mål som regeringen föreslår är följande: 

 

Lika rättigheter och möjligheter för alla oavsett etnisk och kulturell bakgrund. 

En samhällsgemenskap med samhällets mångfald som grund. 

En samhällsutveckling som kännetecknas av ömsesidig respekt och tolerans och som all 

oavsett bakgrund ska vara delaktiga i och medansvariga för.122 

 

I texten förs motiv fram som säger att samhällets mångfald bör genomsyra arbetslivet. Man 

är ense om faktumet att det finns ett starkt behov av att ändra attityderna både i arbetslivet 

och i samhället som helhet. Under hösten 1997 samlade regeringen landshövdingar, 

generaldirektörer, personalchefer, fackliga företrädare m.fl. för att tillsammans med dem 

                                                
122 Sverige, framtiden och mångfalden, från invandrarpolitik till integrationspolitik, Regeringsproposition 

1997/98:16 
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starta en dialog om dessa frågor. Dessutom har regeringen uppdragit åt landshövdingarna 

att samla berörda parter för att diskutera och komma med förslag till hur de inom ramen 

för sina institutioner kan sätta igång effektiva mångfaldsplaner i syfte att uppnå de 

upprättade integrationspolitiska målen.123  

 

Idag finns det många arbetsgivare och statliga myndigheter som har mångfaldsplaner för 

hur man ska öka den etniska mångfalden på sin arbetsplats. Var femte kommun håller på 

att arbeta fram en mångfaldsplan. Det finns även en del länsstyrelser som håller på att 

utveckla program för mångfaldshanteringen inom sin institution. Länsstyrelsen i 

Östergötland var en av de första myndigheter som tog eget initiativ i denna fråga. Projektet 

Mångfald hemma som pågick under år 2000 var en viktig bekräftelse på att Länsstyrelsen i 

Östergötland bryr sig om integrationsfrågan.  Det är ett betydande steg mot att i enlighet 

med det allmänna integrationsprogrammet skapa förutsättningar även för invandrares 

delaktighet i samhällets sociala, politiska och institutionella processer. Projektet har varit 

en verksamhet för att framställa kunskap och medvetenhet om att det är väsentligt att 

värna om grundläggande demokratiska värden och att verka för lika rättigheter och 

möjligheter oavsett härkomst samt i att förebygga och motverka diskriminering, 

främlingsfientlighet och rasism. 

 

 

Projektets kompetens, arbetsmetod och resultat 

 

För att leda ett sådant omfångsrikt projekt krävs förvisso både engagemang och kompetens. 

I egenskap av utvärderare har jag genom mina observationer, diskussioner och intervjuer 

som förekom i förhållande till mitt deltagande i och närvarande på många sammanträden, 

konstaterat att styrgruppen följde upp arbetet med engagemang och en målmedvetenhet 

och vilja till kunskap som successivt tog form, inte minst genom fyra workshops och 

deltagandet i den intensiva utbildning som anordnades av Equality Foundation i Bristol. På 

kompetensnivå finns ett antal personer som har för projektets utförande viktiga 

kompetenser och positioner, bl.a. länsrådet, enhetschef, handledare, planerings- och 

utbildningsdirektörerna, jurist, integrationshandledare och fackliga representanter. Enligt 

min mening utgjorde detta en givande kompetenssammansättning, helt kapabel att 

framgångsrikt leda och förverkliga projektet. 

 

                                                
123 http://www.immi.se./nyinvpol.htm 
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Arbetsmetoden är utan tvekan projektets viktigaste beståndsdel som förtjänar en närmare 

beskrivning. Diskussionen ska i detta sammanhang organiseras kring projektets 

avgränsningsaspekter, EOQF-modellen och dess inneboende kriterier, workshopen, 

enkätundersökningar och det uppnådda resultatet.  

 

Styrgruppens argument om att avgränsa projektets tillämpning till två enheter är helt 

befogad. Resursernas knapphet nämns som huvudskälet bakom att man inte utvidgat 

projektets verkningskrets till Länsstyrelsens samtliga enheter. Andra befogade motiv till att 

inkludera rätts- och regionalekonomiska enheter i undersökningen är bl.a. dessa enheters 

intresse för mångfaldsfrågor, öppenhet för mottagandet av praktikanter med utländsk 

bakgrund och deras involvering i dagliga kontakter med invandrare. Avgränsningen är 

avgörande i samhällsvetenskapliga undersökningar. En sådan kan motverka ineffektivitet 

och förvirring. 

 

EOQF-modellen som är utvecklad av det engelska konsultbolaget Equality Foundation och 

som utarbetats och kvalitetssäkrats av Sverige 2000-institutet har hittills fått mycket beröm. 

Modellens generella syfte är att integrera kvalitets- och mångfaldsarbete inom 

organisationer. Det är genom denna modell som organisationer skaffar sig adekvata 

arbetsverktyg för att konstruera sammanhållna system och strukturer för att främja arbetet 

med mångfald. Det är ett instrument för att fastställanya normer för planering, 

implementering och utvärdering av mångfaldsarbetet. EOQF-modellen är också en 

utvärderingsmetod för att planera och följa upp organisationens verksamhet i olika 

riktningar. Modellen som är ett självutvärderingsinstrument hjälper organisationer att 

mobilisera sina interna och externa resurser. Genom att upprätta en mångfaldsplan görs 

också en självfotografering som därefter kan utnyttjas för att bedöma styrka och brister i 

mångfaldsarbetet. EOQF-modellen ger sedan organisationer och företag möjlighet att 

genom kompetent personal, olika policy och strategier samt interna och externa 

enkätundersökningar, åtgärda och förbättra bristfälliga verksamhetsområden inom 

organisationen. Under löpet av år 2000 har detta varit Länsstyrelsens sak att utveckla sitt 

mångfaldsprogram. 

 

Genom denna modell har Länsstyrelsen i Östergötland skaffat sig goda kunskaper och 

förbättrad kompetens för att starta och bedriva projektet Mångfald hemma. EOQF-

modellens funktionalistiska karaktär frambringar ett antal viktiga resultat.  

 

 

EOQF-modellen som ett verktyg för nulägesfotografering 
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Att som projekt granska och utvärdera sin egen verksamhet var nödvändigt för att 

konstatera var någonstans man står i arbetet med etnisk och kulturell mångfald. EOQF-

metoden gav styrgruppen incitament för att leta efter bevis och indikatorer för 

Länsstyrelsens engagemang i sitt mångfaldsarbete. De befintliga indikatorerna för detta är 

inte tillräckliga för en självgranskning. Därför kompletterade man med två 

enkätundersökningar. Frågeformulären visar i sina formuleringar på en hög relevans inte 

minst på grund av att man med dessa frågeformulär, i enlighet med kvantitativ metodologi, 

kunde producera och upprätta nödvändiga variabler och kategorier. Efter en analys och 

sammanställning av både enkätresultat och andra insamlade data kunde man poängsätta och 

värdera de kriterier för vilka information samlats. Det visades att Länsstyrelsens policy, 

tillämpningar och resultat delvis överensstämde med dem indikatorer som fanns i vissa 

delar av organisationen. Betyget för Länsstyrelsens placering på mångfaldsskalan ligger på 

mellan 26 och 50 procent. Att skaffa sig en konkret uppfattning om sin position i detta 

avseende är en viktig insats som Länsstyrelsen i Östergötland har gjort eftersom det annars 

skulle bli omöjligt att systematiskt följa upp arbetet med etnisk och kulturell mångfald.  

 

 

EOQF-modellen som ett verktyg för medvetandegörande 

 

Vid projektets inledningsfas upplevde styrgruppen en sorts oklarhet angående hur 

projektetskulle läggas upp.  Med hjälp av nämnda arbetsmetod lyckades styrgruppen 

successivt att förankra och konsolidera sin ställning inom projektets ram. De 

sammanträden, utbildningar och workshop som anordnades tycktes ha en effektiv verkan 

som var avgörande för att skapa mångfaldsmedvetenhet bland deltagarna. Medvetenheten 

inom Länsstyrelsen som helhet ökade i och med att man skickade ut enkäter och spred 

information om projektet Mångfald hemma bland de  anställda. Enkätundersökningen, 

informationsspridningen, informella diskussioner och inte minst den feedback som gavs, 

det avgörande element i detta medvetandegörande.  

 

Det är angeläget att påpeka det faktum att högsta ledningens engagemang för att arbeta med 

etnisk och kulturell mångfald även det har haft en stor betydelse för medvetandegörandet, 

bland annat så var länsrådet Magnus Holgersson ordförande för projektet. Det finns en rad 

olika anföranden styrker min uppfattning om att länets högsta ledning har ett stort 

engagemang i frågor som tangerar mångfald och antirasism.124 Detta engagerade ledarskap 
                                                
124 Se till exempel Norrköpings Tidning, 16 november 1999, 6 mars och 4 maj 2000  
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är enligt min mening viktiga humana resurser för att främja arbetet med etnisk mångfald. 

Medvetenheten om detta är en viktig beståndsdel av den hela medvetandegörandeprocessen 

som projektet Mångfald hemma frambringar. 

 

 

EOQF-modellen som ett verktyg för att upprätta handlingsplan 

 

Med utgångspunkt från de underlag som bearbetades under projektets gång utarbetades 

dock ett förslag till en handlingsplan som är projektets resultat. Det inbegriper en rad olika 

områden som ledarskap, policy och strategi och leveransprocesser och externa kontakter. 

Varje område förknippas med tre olika moment (aktiviteter, indikatorer och mätbara 

resultat) i syfte att göra det möjligt att även i fortsättningen kunna följa upp utvecklingen 

med mångfaldsarbetet på Länsstyrelsen. Enhetscheferna uppmanas att skärpa sin 

medvetenhet och sitt engagemang i mångfaldsfrågor medan man strävar efter att skapa 

dialog och förståelse kring Länsstyrelsens policy och strategier. Man uppmuntras även att i 

förhållande till leveransprocesser och externa kontakter förbättra sin kommunikation för 

att öka förståelse för handläggning och beslut. 

 

Jag tycker att denna handlingsplan är en betydelsefull erfarenhet som kan utnyttjas av 

andra institutioner som en utgångspunkt och planeringsunderlag men även som 

inspirationskälla.  

 

 

Slutsats – begränsningar och rekommendationer 

 

Det är angeläget att i detta avsnitt fastställa att Länsstyrelsen i Östergötland har genomfört 

projektet Mångfald hemma som enligt min mening gagnar mångfaldsarbete. Bland annat 

har projektet resulterat i en ”färdig” handlingsplan för mångfaldsarbete helt i enlighet med  

projektets målsättning från maj 1999. Tack vare att denna handlingsplan upprättades ges 

Länsstyrelsen hädanefter också en möjlighet att i sina institutionella praktiker ta hänsyn till 

etnisk och kulturell mångfald. Det skulle förvisso bli svårt att förverkliga ett sådant 

tillfredsställande resultat om man inte disponerade EOQF-modellen som arbetsmetod. 

Utvecklingen tyder på att det rådde ett fungerande samspel mellan projektets syfte, metod 

och resultat i den mån att samtliga element mobiliserades för att uppnå målet. Det har 

också konstaterats att projektet Mångfald hemma har sjösatts i enlighet med de allmänna 

integrationspolitiska målen som syftar till att stärka den sociala integrationen genom att ge  

personer med utländsk bakgrund i Sverige fler och bättre möjligheter. 
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Samtidigt måste vi vara medvetna om att alla undersökningsinsatser kan lida av vissa brister 

vad beträffar såväl metod som analys och resultat. Enligt min mening finns det utrymme 

för ett par rekommendationer för att skulle kunna skapa ännu mer intresse och 

medvetenhet kring projektets målsättning, arbetsmetod och resultat.  

 

Som tidigare påtalats framgår det av den förra regeringspropositionen att Sverige upplever 

en hög arbetslöshet, växande utanförskap, bristande delaktighet och ökad segregation bland 

samhällsmedborgare med invandrarbakgrund och att etnisk diskriminering är vanligt 

förekommande företeelse i det svenska samhället.125 Ett flertal rapporter och artikelinlägg126 

visar i samstämmighet med detta på att personer med utländsk bakgrund drabbas av såväl 

diskriminering som arbetslöshet.  Enligt en rapport från AMS är arbetslösheten bland 

invandrare betydligt högre än bland inhemska svenskar.127 Miguel Odhner ledaren för 

projektet Pluskompetens hävdar i en tidningsintervju att det finns för närvarande 8 500 

arbetslösa akademiker med utländsk bakgrund i landet.128  

 

Till stor del är det dem ogynnsamma förhållandena för personer med utländsk bakgrund 

som ligger till grund för att begreppet mångfald måste få genomslag både i hur politiken 

formuleras och hur den genomförs i Sverige.129 En viktig konsekvens av 

mångfaldshantering i det svenska samhället sägs vara att personalrekrytering vid statliga 

myndigheter ska motsvara den nya demografiska realiteten i Sverige. Därför tycker jag att 

det för mångfaldshaneringen vid Länsstyrelsen i Östergötland vore mer fruktbart om man 

tog hänsyn till följande anmärkningar: 

 

Det vore mer relevant för projektet Mångfald hemma om konceptet rekrytering eller 

snedrekrytering av personer med invandrarbakgrund inkluderades i handlingsplanen vare sig 

som ett aktivitetsområde för ledarskapet i ett rekryteringsfrämjande syfte eller som ett 
                                                
125 Sverige, framtiden och mångfalden, från invandrarpolitik till integrationspolitik, Regeringsproposition 

1997/98:16 
126 Se Vogel, Hjärm & Johansson 2002, Berruti 2002, Dahlstedt 2001, Bel Habib, Eriksson 

& Sundun i DN 20 november 2001, Wadsten, DN 3 maj 2000, Rosengren, DN 7 mars 

2000, Wallén, Löfstrand, Lundh, Manhammar, Högberg, Sammeli & Sjödin, DN 16 januari 

2003 
127 Arbetsmarknaden för invandrare, AMS, Ura 1998:1 
128 Metro, 3 september 2002 
129 Sverige, framtiden och mångfalden, från invandrarpolitik till integrationspolitik, Regeringsproposition 

1997/98:16 
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bevismaterial. I detta avseende kan man även titta på gamla anställningsärenden i syfte att 

skaffa sig en bild av om huruvida den vägledande utgångspunkten vid olika 

anställningstillfällen har varit den sökandes kompetens eller något annat. Det är också ett 

sätt att träna hantering av mångfaldsfrågor oberoende av vilket resultat en 

ärendeundersökning ger. Det är viktigt att betona att motverkandet av snedrekryteringen 

av personer med invandrarbakgrund vid svenska företag, myndigheter och 

utbildningsinstitutioner är en väsentlig faktor för integration i Sverige. 

 

Det framgår av handlingsplanen att Länsstyrelsen använder sig av sex etablerade språk i 

länet för att garantera en välfungerande kommunikation med sina externa kunder och 

också för att favorisera invandrares deltagande. Jag tycker att denna utvidgning av 

språkbruk är ett signifikant steg som denna myndighet tar. Samtidigt bör jag här påminna 

enhetscheferna vid Länsstyrelsen att vid sidan av dessa 6 nämnda språkgrupper finns även 

språken arabiska, kurdiska och somaliska som används av stora befolkningsgrupper 

framför allt i Linköping. Därför vore det mer givande för mångfaldsarbete om dessa språk 

också inkluderades i Länsstyrelsens externa kommunikationssystem.  

 

Det är väsentligt för varje organisation att vid igångsättandet av sitt mångfaldsarbete ställa 

sig frågan varför man vill upprätta ett sådant program. Det enkla men effektiva svaret till 

detta  kan vara att man vill ändra på en ogynnsam situation för att ersätta den med ett nytt 

förhållande där alla involverade parter kan bli relativt nöjda. Som har påpekats tidigare 

beskriver John Wrench mångfald som en strategi för ett motverkande av rasmässig eller 

etnisk diskriminering. En viktig strategi kan i detta sammanhang vara 

organisationsförändring som (enligt samme författare) går ut på att etablera 

mångfaldsplaner i syfte att skapa "en dominant heterogen kultur" inom företag och 

organisationer.130 EOQF-modellen som står för ett funktionalistiskt och i huvudsak 

positivistiskt perspektiv intresserar sig sällan för att analysera historisktkontextuella 

orsakssamband till fenomenet i fråga. Här blir kunskap och medvetenhet om en viss 

problematik begränsad och därmed minskar möjligheten till en snabbare attitydändring. 

Modellen som är utarbetad inom en företagsekonomisk disciplin intresserar sig främst för 

frågor som företagsamhet, resursmobilisering, effektivitet, vinst, etc. inom företag och 

organisationer. I detta förhållande finns det risker att människor beroende på ekonomiska 

konjunkturer reduceras till endera en resurs eller en börda, vilket i så fall är i 

motsatsförhållande till den generella integrationspolitiken i Sverige. För att undvika sådana 

                                                
130 Wrench, J. Towards an International Typology of Anti-Discrimination Training in Employment. Papers, 

migration, No 26. Danish Center for Migration and Ethnic Studies, 1998 
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risker anser jag att det är nödvändigt att komplettera arbetsmetoden för projektet Mångfald 

hemma med antingen en extra workshop, en kurs eller ett par föreläsningar som tar upp 

minoritetsfrågor och etniska relationer i förhållande till båda samhälle och 

organisationssammanhang. Det är mer fruktbart att i mångfaldshanteringssammanhang, 

som Omanovic säger, använda sig av en multi- paradigmisk analysinriktning där ett 

funktionalistiskt, interpretivt och kritiskt perspektiv går hand i hand med varandra för att 

lösa en viss problematik. 

 

Ökad mångfald i organisationer har visat sig medföra ökad innovationsförmåga och 

kreativitet, vilket leder till att en viss grupp hittar nya och annorlunda lösningar på 

problem. Det har även konstaterats att mångfaldiga grupper har bättre förutsättningar att 

möta och acceptera förändringar.131 Genom mångfaldsplaner kan man tillvarata och 

utveckla varje medarbetares samlade kompetens. På det viset uppstår ett effektivt 

samarbete. Mångfald bidrar således med viktiga fördelar i en konkurrenssituation. I vårt 

snabbgående och föränderliga samhälle är det nödvändigt att organisationer är 

förändringsbenägna. En organisation som implementerat mångfald har förmåga och 

beredskap att möta förändringar internt såväl som externt. Till följd av mångfald skapas en 

miljö där alla anställda kan utvecklas vilket medför ökad trivsel och ett engagemang för att 

nå företagets eller organisationens mål.132 

 

Det har den senaste tiden skett många förändringar i Sverige. Därför finns det en rad olika 

skäl att satsa på mångfald på den svenska arbetsmarknaden. Migration och globaliseringen 

av ekonomiska, kulturella och sociala flöden ställer nya krav när det gäller rekrytering av 

arbetskraft. Människor rör sig i globala strömningar över nationsgränserna, vilket påverkar 

både sändar- och mottagarländerna. Migration har såväl sociala som ekonomiska 

konsekvenser. Vi lever alltså i "The Age of Migration" och i detta sammanhang kan man 

hävda att Sverige är ett av de många länder som genom att ta emot invandrare och 

flyktingar aktivt deltar i globala migrationsprocesser.133 Enligt till exempel Gunnar 

Augustsson kommer globaliseringen att medföra utökade kontakter och besök mellan 

privata och offentliga organisationer i Sverige och andra länder.134 I detta klimat är det hög 

tid, också för oss i Sverige, att bli medvetna om, och öppna upp oss för, fördelarna med 

                                                
131 Ta tillvara mångfalden, En skrift från Näringsdepartementets Mångfaldsprojekt, Stockholm, 1999 
132 Ibid. 
133 Augustsson, G., Kulturell mångfald på svensk arbetsmarknad, Sociologiska institutionen, Umeå universitet,  

Umeå Studies in Sociology, No 115, 2000 
134 Ibid. 
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samhällets ökade mångfald.135 Mångfald och blandning av olikheter bör vara ett av 

framtidens riktmärken. Det system som nu växer fram i Sverige rör sig också i den 

riktningen och Länsstyrelsen i Östergötland som har genomfört projektet Mångfald 

hemma har på ett förtjänstfullt sätt uppfattat tidens tecken och därmed visat att man vill 

delta i utvecklingen av det nya Sverige. 
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