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Titel  

Möte med mångfald - en diskursanalys av sammanställningen av projektet Mångfaldens ansikten 

 

 

 

 

Sammanfattning 

Mångfald är ett högst aktuellt begrepp som ligger i tiden och vikten av mångfald på arbetsplatsen såväl som i 
samhället i stort har blivit allt mer uppmärksammad. Det har skapats visioner om ett samhälle som ska fungera 
som en mötesplats där människor får utrymme att utbyta kunskaper och erfarenheter och där varje individs unika 
resurser tas tillvara samt får chans att utvecklas. I Möte med mångfald studeras sammanställningen av projektet 
Mångfaldens ansikten i syfte att, genom diskursanalys som metod, ta reda på hur man med språkets hjälp 
formulerar ett behov av ökad medvetenhet om mångfald på arbetsmarknaden. Mångfaldens ansikten är Sveriges 
bidrag till ett omfattande EU-projekt vilket arbetar för ökad mångfald i arbetslivet. Vi kommer i denna uppsats 
enbart att fokusera på det svenska bidraget i detta transnationella samarbete. Genom att analysera språket, den 
genomgående retoriken och användningen av begreppsapparaten skapas en bild av de förhållningssätt och 
frågeställningar som präglar projektsammanställningen. Analysarbetet kännetecknas av ord som fördomar och 
negativa attityder men även av ord som mötesplats och samarbete. Således vittnar denna dubbeltydighet om 
mångfaldsbegreppets komplexa dimensioner vilka får följder för både individ och samhälle.  
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Förord 
Vi hoppas att denna uppsats ska kunna betraktas som en inspiration, ögonöppnare och en 

uppmaning att ta vara på den rika mångfald som finns omkring oss i dagens samhälle. Samhället 

blir inte en bra plats för någon av oss förrän vi gör det till en bra plats för oss alla. 

 

Vi vill tacka Ann-Sofie Kall för god handledning samt för goda råd och tips vilka har utmanat 

våra idéer och tankesätt.  
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 1 

Inledning 

Introduktion 

Vårt intresseområde kretsar kring mångfaldsbegreppet då det är ett högst aktuellt begrepp som 

ligger i tiden. På senare tid har vikten av mångfald på arbetsmarknaden uppmärksammats, man 

har även insett vilka stora förtjänster samhället i stort har att vinna på pluralism. Denna 

uppmärksamhet har väckt förhoppningar och bidragit till att skapa visionen om att samhället ska 

fungera som en mötesplats, där människor får utrymme att utbyta kunskaper och erfarenheter 

samt där varje individs unika resurser tas tillvara och får chans att utvecklas. Begreppet mångfald 

är dock inte helt oproblematiskt då det kan vara förknippat med värdeladdade ord som tillväxt, 

utveckling, jämlikhet och internationalisering av arbetsmarknaden och samtidigt associeras till ord 

som kulturkrock, diskriminering samt kvotering. Trots medvetenheten om förtjänsterna mångfald 

kan bidra med har ämnet väckt starka åsikter och den livliga debatten har resulterat i medhåll 

såväl som i opposition. Därmed existerar en problematik kring begreppet mångfald då många 

upprörda känslor, tankar och uppfattningar är inblandade. Det blir således svårt att hitta en väg 

där alla får sina röster hörda. Problematiken tar sig även uttryck i svårigheten i att sätta en klar 

definition på begreppet och därmed sätta fingret på dess innebörd och vidare förstå hur denna 

kan gestalta sig. Ytterligare en del av problematiken utgörs av den okunskap som hänger samman 

med att begreppet är så pass nytt även om det under senare år har hamnat under luppen. 

 

Till skillnad från mångfaldsbegreppets ursprungsland USA där det har funnits andra 

förutsättningar för att integrera fenomenet i samhällsstrukturen så är detta relativt outvecklat i 

Sverige. I USA har en tvåhundraårig historia av jämlikhetsarbete resulterat i begreppen ”diversity” 

och ”diversity management”. Det senare begreppet kännetecknar en ledarskapsfilosofi som är ett 

amerikanskt initiativtagande för att effektivisera tillvaratagande av mänskliga resurser på 

arbetsmarknaden.1 Sverige har en kort historia av invandring och det tycks förefalla som att 

begreppet mångfald har fötts ur de diskussioner som den ökade invandringen i Sverige under 

1990- talet har initierat. I och med att det har blivit aktuellt att diskutera kring fenomenet verkar 

även andra minoritetsgrupper tagit stöd i denna för att också hävda sin rätt som medborgare i 

samhället. Mångfald blir således ett paraply vilket spänner över begrepp som kön, etnicitet, 

sexuell läggning, funktionshinder och ålder. 

 

Sverige har varit medlem i den Europeiska unionen sedan 1995 och medlemskapet innebär att 

man gör sig skyldig till att följa ett antal förpliktelser inom bland annat lagstiftningsområdet. EU 

bygger på de fyra friheterna: varor, tjänster, arbetstagare och kapital och för att garantera att dessa ska 

kunna röra sig fritt inom gemenskapen förutsätts att en EU-medborgares nationalitet inte är av 

särskild betydelse. För att göra detta möjligt har man sedan unionens bildande haft en stark 

                                                           
1 Katarina Mlekov & Gill Widell, Hur möter vi mångfalden på arbetsplatsen, (Lund 2003) sid. 7 
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lagstiftning mot diskriminering utifrån nationalitet. I och med undertecknandet av de 

grundläggande rättigheterna år 2000 hamnade medborgerliga, politiska, ekonomiska och sociala 

rättigheter i blickfånget och man kom att arbeta för ökad mångfald i arbetslivet. Man började 

med andra ord att inse vikten av tillvaratagandet av varje individs kompetens och 

utvecklingsmöjligheter oavsett kön, ålder, etnisk tillhörighet, sexuell läggning eller 

funktionshinder.2 Behovet av att arbeta och utveckla mångfaldsbegreppet är därmed inte bara 

starkt i Sverige utan även i andra delar av EU. Vi finner det intressant att det nu har inletts ett 

samarbete mellan nationsgränserna för att hitta lösningar och nya arbetssätt inom en union som 

präglas av mångfald.  

 

Det är uppenbart att det både finns en önskan och ett behov att främja mångfald i samhället, dels 

på en nationell nivå men även ur ett EU-perspektiv. Inom samhällets alla sektorer bedrivs aktiv 

forskning kring hur mångfald gynnar dess ekonomi såväl som kulturen. Leder då arbetet kring 

mångfald till en samhällelig förändringsprocess som kan påverka demokratiska värden och sociala 

strukturer, så som maktförhållanden och jämställdhet? Vi finner det både intressant och viktigt 

att undersöka hur mångfaldsarbetet i praktiken påverkar samhälleliga strukturer. Denna uppsats 

tar sin utgångspunkt i projektet Mångfaldens ansikten vars syfte är att främja mångfald i 

arbetslivet såväl som i samhället 

 

Presentation av projektet: Mångfaldens ansikten 

Mångfaldens ansikten är ett initiativtagande av 12 olika organisationer i Östergötlands samhälls- och 

arbetsliv och är således Sveriges bidrag till den mångfaldssatsning som EU har lagt grund för. 

Syftet med denna satsning, som är ett gemenskapsinitiativ vid namn Equal, är att utveckla olika 

arbetssätt för att bekämpa diskriminering och ojämlikhet på alla plan i arbetslivet och på 

arbetsmarknaden. Equal sträcker sig över nationsgränserna och arbetssättet kännetecknas av ett 

så kallat utvecklingspartnerskap som går ut på en samverkan för att utveckla idéer, arbetssätt och 

metoder inom kontexten för ett gemensamt tema inom projektet. Detta utvecklingspartnerskap 

har sträckt sig från år 2001 till och med 2007. 

 

Sverige har ingått i ett samarbete med Holland, Portugal, Italien och Skottland som tillsammans 

bildar det transnationella partnerskapet The X train med syfte att främja mångfald i arbetslivet. 

Samarbetet strålar samman i diverse seminarier och konferenser där erfarenheter och kunskaper 

utbyts. 

 

I Mångfaldens ansikten ingår det ett flertal mindre projekt som tar olika utgångspunkter men som 

strävar efter ett och samma mål vilket är ”att göra Östergötland till den ledande 

                                                           
2 Ann-Katrine Roth, Mångfaldsboken - från teori till praktik, (Stockholm 2004) sid. 41-42 
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mångfaldsregionen i Europa med fokus på arbetsmarknaden”3. För att närma sig målet har 

projektet tagit två utgångspunkter varav det ena är en plattform för erfarenhetsdialoger, det vill 

säga en mötesplats för mångfaldsfrågor där projektdeltagare kan utbyta erfarenheter i form av 

seminarier och föreläsningar. Den andra utgångspunkten är en experimentverkstad där olika 

organisationer, föreningar och företag kan söka medel för att genomdriva olika mångfaldsprojekt. 

Experimentverkstaden har resulterat i 16 olika projekt i Östergötland som alla berör olika 

aspekter av arbetsliv och samhälle. Det har bland annat handlat om effektiv och rättvis 

rekrytering på räddningstjänsten i Linköping där huvudsyftet har varit att öka förståelsen och 

medvetenheten om mångfald inom branschen samt hitta en rekryteringsmodell som både är 

rättvis och effektiv och som förhoppningsvis kan tillämpas på kommunens övriga partnerskap 

inom mångfaldens ansikten. Ett annat exempel på experimentverkstadens verksamhet är 

projektet Mångfald för mervärde som hade som syfte att fler personer med utländsk bakgrund skulle 

rekryteras på arbetsmarknaden. Detta skulle möjliggöras genom att en plan utformades för 

mångfaldsarbetet hos de deltagande företagen. Den gemensamma nämnaren hos alla 16 

delprojekt har således varit att genom olika metoder och angreppssätt ändra attityder och 

fördomar för att bygga broar som kan integrera mångfald i alla aspekter av arbetsliv och 

samhälle.4  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

* Figuren visar en förenklad bild av organisationen inom det europeiska gemenskapsinitiativet mot diskriminering. 

                                                           
3Norrköpings kommun, Mångfaldens ansikten – människor, möten, möjligheter (Norrköping 2005) sid. 9 

4 Ibid.  

                                        EQUAL 
Samarbete kring mångfald mellan de flesta  

EU- länderna 
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Transnationellt partnerskap mellan Sverige, 
Skottland, Italien, Holland & Portugal 
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16 delprojekt i Östergötland 
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Syfte 

I föreliggande uppsats studerar vi sammanställningen av projektet Mångfaldens ansikten vilket är en 

del av ett EU-projekt vars syfte är att främja mångfald på arbetsmarknaden. Syftet med denna 

undersökning är, genom att använda diskursanalys som metod, ta reda på hur man med språkets 

hjälp formulerar ett behov av ökad medvetenhet om mångfald på arbetsmarknaden. Vi vill även 

undersöka möjligheten att omvandla medvetenhet till kunskap och om detta i sin tur kan bidra till 

att påverka sociala strukturer och demokratiska värden.  

 

Frågeställningar 

Vi har i inledningen påvisat att det existerar en komplex problematik i mångfaldsbegreppets 

kontext. Vi har även hävdat att det finns ett behov av att främja medvetenheten kring mångfald i 

samhället. Hur kan då detta behov yttra sig? Vilken definition av mångfaldsbegreppet presenteras och hur 

beskrivs förtjänsterna med mångfaldsarbetet i det empiriska materialet? Hur ser processen ut som omvandlar 

medvetenhet kring mångfald till kunskap? Och, är det möjligt att använda denna kunskap för att påverka 

rådande samhällsstrukturer? Dessa frågor bildar utgångspunkten för analysarbetet och skapar 

riktlinjer för hur undersökningen ska leda till resultat i enlighet med vår syftesbeskrivning. Vi 

kommer att undersöka den genomgående retoriken och användningen av begreppsapparaten för 

att bilda en uppfattning om de förhållningssätt som frågeställningarna återspeglar.  

 

Tidigare forskning 

Det har länge bedrivits forskning med mångfald i fokus. Det är uppenbart att det är ett viktigt 

fenomen att undersöka och ämnesområdet är fortfarande långt ifrån uttömt. Den huvudsakliga 

forskning som genomförts inom området har sitt ursprung i USA. Detta faller sig naturligt då 

deras historia är präglad av en rik flora av mångfald. I och med EU:s bildande blev fenomenet 

också här uppmärksammat och ett föremål för forskning5. Ur ett globalt perspektiv kan man se 

att aktivt forskande inom området har resulterat i internationella konventioner såväl som 

omfattade lagar gällande förbud mot diskriminering dels i samhället i stort och dels inom 

arbetslivet6. 

 

I Sverige har ämnesområdet aktualiserats i och med att det svenska samhället har utvecklats från 

att ha varit mycket homogent till att bli ett multikulturellt land. Svensk invandrarpolitik har haft 

sin utgångspunkt i principerna om jämlikhet, valfrihet och samverkan. Kritiken som riktades mot 

denna typ av politik hävdade en maskerad assimileringspolitik och förespråkade istället den 

integrationspolitik som kännetecknar dagens samhälle. Då man istället började föra en 

integrationspolitik upptäcktes ett behov av vidare forskning som kunde klargöra för hur man på 

                                                           
5 Katarina Mlekov & Gill Widell, Hur möter vi mångfalden på arbetsplatsen, (Lund 2003) kap. 1 

6 Ann-Katrine Roth, Mångfaldsboken - från teori till praktik, (Stockholm 2004) sid.46 
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bästa sätt skulle kunna uppnå ett integrerat multikulturellt samhälle. Detta resulterade i att även 

andra grupper i samhället som tidigare varit åsidosatta kunde dra nytta av den nya typen av 

politik. Således började institutioner ur samhällets alla sektorer efterlysa forskningsunderlag för 

att underlätta integrering på just deras område. Forskningen kom därefter att bedrivas på uppdrag 

av bland annat Integrationsverket och Arbetsförmedlingen. Ett område där det blev särskilt 

tydligt att det fanns ett stort behov av ökad integration var på arbetsmarknaden. År 1999 

inrättades nya diskrimineringslagar vilka kom att gälla förbud mot diskriminering på arbetsplatsen 

på grund av etnicitet, kön, sexuell läggning, funktionshinder och ålder. Då de nya lagarna trädde i 

kraft ökade antalet anmälningar på dessa grunder. Det framkom även att mångfald hade stor 

betydelse för lönsamheten för såväl enskilda företag som samhället i stort. Vidare upptäcktes det 

att exkludering av grupper baserade på etnisk tillhörighet, kön, sexuell läggning, funktionshinder 

och ålder i längden skulle utgöra förlust för både den ekonomiska tillväxten och välfärden. Alla 

mänskliga resurser bör därmed tillvaratas på arbetsmarknaden.7 Trots dessa forskningsresultat 

förekommer fortfarande diskriminering på arbetsmarknaden och det strävas fortfarande aktivt 

efter att öka mångfalden på detta område. 

 

Metod 

Eftersom fokus ligger på språkanvändningens betydelse för individ och samhälle har vi funnit det 

lämpligt att använda oss av metoden diskursanalys. Nedan följer en beskrivning och en 

introduktion till hur en diskurs kan förstås samt hur man, utifrån en diskurs, kan dra analytiska 

slutsatser genom att tillämpa diskursanalys som metod. Vi kommer även att redogöra för hur vi, 

utifrån vårt empiriska material, tillämpar metoden diskuranalys. Enligt Winther Jørgensen och 

Phillips är begreppet diskurs något som ligger i tiden. Vidare förklarar de att i vetenskapliga texter 

och debatter finns dock ett okritiskt förhållningssätt till begreppets innebörd och att begreppet 

därmed har blivit diffust och således antagit olika betydelser i olika kontexter. Det ryms dock en 

gemensam tanke om att språket är strukturerat i olika mönster vilket påverkar våra uttalanden 

beroende på i vilka sociala områden vi rör oss i. Författarnas egen definition av ordet diskurs, 

som för övrigt delas av oss i detta sammanhang, är: ”[…] att en diskurs är ett bestämt sätt att tala 

om och förstå världen (eller ett utsnitt av världen).”8 För att kvalitativt undersöka en text, där ett 

specifikt begrepp står i fokus, kan diskursanalys med fördel användas. Att tillämpa diskursanalys är 

därmed ett sätt att analysera de mönster som beroende på de sociala domänerna påverkar våra 

utsagor. Diskursanalys är en komplex arbetsmetod för att analysera diskurser, för att göra 

analysen möjlig krävs ett ställningstagande för valet av en eller en kombination av, de tre mer 

utvecklade analysmetoderna.9 Gemensamt för dessa tre analysmetoder är att de har sitt ursprung i 

den socialkonstruktionistiska teoritraditionen, denna tradition omfattar ett flertal nyare teorier om 

                                                           
7 Katarina Mlekov & Gill Widell, Hur möter vi mångfalden på arbetsplatsen, (Lund 2003) kap. 1 

8 Marianne Winther Jørgensen & Louise Phillips, Diskursanalys- som teori och metod, (Lund 2000) sid.7 

9 Marianne Winther Jørgensen & Louise Phillips, Diskursanalys- som teori och metod,(Lund 2000) sid.7 
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kultur och samhälle10. Winther Jørgensen och Phillips refererar till Vivien Burr när de målar upp 

socialkonstruktionismens fyra huvuddrag där den första är att man bör ha ett kritiskt 

förhållningssätt till självklar kunskap och vara medveten om att våra världsbilder endast är en 

produkt av vårt sätt att kategorisera världen. Vidare redogör de för hur historisk och kulturell 

specificitet utgör vår världsbild och hur denna även är föränderlig och kontextbunden. Ett tredje 

huvuddrag som präglar socialkonstruktionismen är sambandet mellan kunskap och sociala 

processer, det vill säga det faktum att kunskap frambringas i social interaktion som i sin tur 

påverkar vårt sätt att uppfatta världen. Slutligen presenteras sambandet mellan kunskap och social 

handling där den sociala handlingen präglas av en bestämd världsbild och därmed blir det enda 

naturliga alternativ till handling. Förutom att de tar sin gemensamma utgångspunkt i 

socialkonstruktionismen tar de tre angreppssätten också utgångspunkt i det praktiska utövandet 

av en diskurs, det vill säga diskursiv praktik, vilket är synonymt med en social praktik och på 

vilket sätt dessa formar den sociala världen11. 

 

Winther Jørgensen och Phillips redogör för de specifika huvuddragen hos de tre angreppssätten. 

Diskursteori har främst förespråkats av upphovsmännen Ernesto Laclau och Chantal Mouffes. I 

boken Diskursanalys som teori och metod förklaras de av Winther Jørgensen och Phillips: ”[…] 

diskursen konstruerar den sociala världen i betydelse, och (att) betydelsen aldrig kan låsas fast på 

grund av språkets grundläggande instabilitet.”12 Diskursteori kan alltså med fördel användas då vi 

vill undersöka hur en diskurs konstruerar en betydelse i den sociala sfären. Diskursen formas och 

omformas kontinuerligt i interaktion med andra diskurser och därmed finns det ingen diskurs 

som är låst. För att sammanfatta diskursteorins ständiga rörelse kan nyckelorden diskursiv kamp 

känneteckna detta angreppssätt. Till den kritiska diskursanalysen förknippas Norman Faircloughs 

teori och han menar att diskursen inte är den enda sociala praktiken, den är snarare en av flera. 

Genom att använda sig av delar av olika diskurser kan man med hjälp av språket förändra 

diskurser och därmed även den sociala och kulturella omvärlden. Inom den kritiska 

diskursanalysen anses det att ojämlika maktförhållanden mellan sociala grupper produceras och 

reproduceras genom diskursiva praktiker, syftet med detta angreppssätt är att förmedla den 

diskursiva praktikens roll och därmed initiera social förändring och jämlikhet. Det tredje 

angreppssättet heter diskurspsykologi och kan ses som en form av socialpsykologi med uppgift att 

utveckla en form av diskursanalys där man ämnar studera individers och gruppers 

betydelsebildningar samt samhälleliga strukturer och processer på ett bredare plan. I 

diskurspsykologin ligger fokus på individers aktiva språkbruk.13   

  

Winter Jørgensen & Phillips understryker att det är fullt möjligt att, inom det diskursanalytiska 

fältet, skapa sin egen ”paketlösning” vid användandet av diskursanalys som metod. Detta utförs 

                                                           
10 Ibid. sid.11 

11 Ibid. sid. 25 

12 Ibid. sid.13 Vår parantes 

13 Ibid. sid. 14 
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genom att kombinera element från de olika diskursanalytiska perspektiven.14 Efter noga 

övervägande har vi därför valt att utforma en egen paketlösning i enlighet med det 

diskuranalytiska fältet. Vår paketlösning är en tvåstegsmetod med influenser från diskursteorin och 

den kritiska diskursanalysen. Från diskursteorin lånar vi det analysmetodologiska verktyg som 

Winter Jørgensen & Phillips har valt att kalla för fisknätsmodellen. Vi anser att denna modell är väl 

tillämpningsbar då den på ett enkelt och överskådligt sätt gör det möjligt att utröna, de för oss, 

betydelsefulla mönster som vidare utgör grunden för analysen. Författarna menar att denna 

fisknätsmodell utgör diskursen och där en så kallad nodalpunkt bildar kärnan kring vilken 

diskursen kretsar. I detta fisknät finns även olika knutpunkter som med sin unika karaktär präglar 

diskursens utformning.15 I detta fall utgörs diskursen, det vill säga fisknätet, av mångfald som 

fenomen och nodalpunkten är projektet Mångfaldens ansikten som därmed utgör kärnan i 

diskursen. Varje knutpunkt i denna diskurs bidrar på sitt unika vis till att forma analysen av 

mångfald på arbetsmarknaden. Knutpunkterna motsvarar ord som är karakteristiska för 

mångfaldsdiskursen och de kommer att presenteras som egna avsnitt i analysen. Vi har valt att se 

detta förarbete som en kodningsprocess där vi sorterar ut och analyserar vissa ord och begrepp 

utifrån den betydelse de tycks ge diskursen. Kodningsprocessen leder vidare till analysprocessen där 

vi lånar influenser av kritisk diskursanalys. Eftersom att Mångfaldens ansikten är ett projekt som 

tar sin utgångspunkt i arbetsmarknadens brist på jämlikhet förmedlas därmed en bild av att det 

förekommer grupper av människor som är underrepresenterade i arbetslivet. Det tycks därmed 

råda obalans mellan olika sociala grupper i samhället och då kritisk diskursanalys har till syfte att 

blottlägga och motverka sociala ojämlikheter blir därför detta den naturliga utgångspunkten för 

föreliggande analysarbete. Vi har därför funnit det idealt att använda oss av Faircloughs 

tredimensionella modell, vilken är en variant av diskursanalys. Valet motiveras av en möjlighet att 

strukturera upp vår data utifrån förståelsen av hur en text skapar en diskursiv praktik. Detta 

möjliggörs genom ett samspel mellan en textproducent och en textkonsument. Detta samspel får 

vidare en större innebörd i den sociala praktiken.16 Det är viktigt att uppmärksamma att det i och 

med denna modell finns en skillnad i hur man ser på förhållandet mellan diskursiv praktik och 

social praktik. Till skillnad från diskursteori och diskurspsykologi menar man inom den kritiska 

diskursanalysen att den sociala praktiken är en följd av den diskursiva praktiken och de är därmed 

inte synonyma.17 För att förenkla: texten, Mångfaldens ansikten, är producerat på initiativ av 

Norrköpings kommun och konsumerad av läsarna som i en social interaktion skapar en diskursiv 

praktik som sedan övergår till att bli en social praktik. Genom tillämpning av de två momenten, 

kodningsprocessen och analysprocessen, genereras gradvis vår bild av diskursen mångfald och 

därmed närmar vi oss vårt slutliga resultat.   

                                                           
14 Marianne Winther Jørgensen & Louise Phillips, Diskursanalys- som teori och metod ,(Lund 2000) sid. 10 

15 Ibid. sid. 10 

16 Ibid. sid. 74 

17 Ibid. sid. 25 
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Metodkritik 

Det är viktigt att vara medveten om vad metodvalet innebär för forskningsresultaten. Som 

forskare har vi för avsikt att vara så objektiva som möjligt genom hela arbetsprocessen samt finns 

det en önskan om att presentera ett resultat som är allmänt vedertaget. Trots detta innebär det 

dock att vi, i och med vårt val av metod, indirekt tar ett visst ställningstagande utifrån de 

teoritraditioner och analytiska ramar som den representerar. Detta uppvisar ett resultat som är 

färgat av det ställningstagande som metodvalet medför. Därför bör man som forskare vara 

vaksam och ha ett reflexivt förhållningssätt till sin data och till de slutsatser man drar. Det är dock 

inte enbart metoden som kan färga analysarbetet, utan en forskare har alltid någon slags 

förförståelse om den diskurs som undersöks vilket bidrar till att påverka resultatet. Detta dilemma 

diskuteras även av Winter Jørgensen & Phillips som menar att diskursanalytikern alltid är 

sammanlänkad med någon form av diskursiv strukturering. Trots att syftet med forskningen är att 

visa dessa diskurser som de är så är det näst intill omöjligt då sanningen alltid är en diskursiv 

konstruktion.18 I denna studie påverkas resultatet av att vi har, som utgångspunkt för vår 

analysprocess, valt Faircloughs teoritradition som betonar samhällets ojämlikheter där vissa 

sociala grupper missgynnas. Vi har därför varit medvetna om vår subjektivitet samt vilken 

inverkan det har haft på resultatet under hela arbetets gång. 

 

Etiska reflektioner 

Trots att sammanställningen av projektet Mångfaldens ansikten är ett offentligt material anser vi 

oss ändå ha etiska skyldigheter att förhålla oss till. Författarna Marianne Winther Jørgensen och 

Louise Phillips skriver att då en författare lämnar ifrån sig sin text släpper denne även kontrollen 

över den, den blir en offentlig egendom och således har läsarna rätt att tolka det som står utifrån 

deras egna förförståelse och kontext19. Med diskursanalys som metodologiskt verktyg kan man 

säga att man utifrån den språkliga konstruktionen utläser vissa mönster som i sin tur ger läsaren 

en ram som ringar in specifika tolkningsmöjligheter. Vi som läsare är medvetna om vikten av att 

hålla oss inom den för oss givna ramen trots att vi har som uppdrag att på djupet dissekera 

innebörden av de skrivna orden. Därmed kommer vi inte att ta oss orimligt stora 

tolkningsfriheter utan vårt respektfulla förhållningssätt till texten kommer att prägla analysarbetet 

samt känner vi ett ansvar att presentera våra slutsatser och resultat på ett föredömligt sätt. 

Teori 

Som ett komplement till analysarbetet har vi fört en dialog med relevant litteratur i syfte att finna 

medhåll som styrker våra slutsatser såväl som möjligheten av få nya uppslag, infallsvinklar och 

synsätt kring mångfaldens dimensioner. Det föll sig naturligt att ta teoretisk utgångspunkt ur 

socialkonstruktionismen då denna representerar ett synsätt som framhåller sambandet mellan 

                                                           
18 Winter Jørgensen & Phillips, Diskursanalys som teori och metod, (Stockholm 2000) sid. 56 

19 Ibid. sid.5 
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kunskap och sociala processer. Under analysen av projektsammanställningen av Mångfaldens 

ansikten har det framgått att texter av detta slag, genom en interaktion mellan textproducent och 

textkonsument, får följder genom att det bildas sociala praktiker. Följande forskare har i sina 

böcker formulerat teorier och för resonemang som belyser mångfaldens aspekter och därmed har 

deras böcker kommit att utgöra ett viktigt komplement för vår analys.    

 

Katarina Mlekov, magisterexamen i socialt arbete, och Gill Widell, ekonomie doktor, är båda 

verksamma inom Göteborgs kommun och har där under flera år engagerat sig i mångfaldsprojekt 

i det praktiska arbetslivet samt inom organisation och ledarskap. I boken, Hur möter vi mångfalden 

på arbetsplatsen (2003), tar författarna utgångspunkt i möten mellan människor i arbetslivet. Vidare 

presenteras och diskuteras alla dimensioner av mångfaldsbegreppet från uppkomsten och 

framväxten av begreppet till hur man i praktiken kan tillvarata mänskliga relationer där allas lika 

värde står i fokus. I diskussionen av mångfaldens dimensioner har de valt att referera till en 

modell konstruerad av Lodens & Rosener som på ett pedagogiskt sätt illustrerar primära samt 

sekundära dimensioner. Med de primära dimensionerna åsyftar de på egenskaper som är svåra 

eller omöjliga att förändra och som även kan betraktas som medfödda till exempel ålder, kön, ras, 

etnicitet, fysisk förmåga och sexuell läggning. De sekundära dimensionerna kännetecknas av 

olikheter som har förmåga att förändras genom att man till exempel erhåller nya livserfarenheter. 

Det kan då till exempel handla om utbildning, religion, boendeort, medborgarskap och språk. 20 

 

Vi anser att denna modell på ett tydligt och lättöverskådligt sätt illustrerar isärhållandet av 

olikheter mellan människor som vidare utgör grunden för begreppet mångfalds innebörd. Vi har 

funnit det högst relevant att använda oss av denna modell då den speglar vårt sätt att tänka kring 

och strukturera mångfaldsbegreppets dimensioner. Den har fungerat som en inspirationskälla och 

satt sin prägel på många av de slutsatser vi har kunnat dra kring mångfald som fenomen. I texten 

återkommer den indirekt i bland annat analysen kring inkludering och exkludering av individer 

som omfattas av mångfaldsbegreppet.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
20 Katarina Mlekov & Gill Widell, Hur möter vi mångfalden på arbetsplatsen, (Lund 2003) kap. 1 
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* Figuren är en variant av Lodens & Roseners modell av föränderliga och oföränderliga 

  mångfaldsdimensioner 

 
                             

I På tal om mångfald (2004) författad av Leili Falsafi presenteras nya perspektiv av begreppet 

mångfald och öppnar upp en helt ny sida av debatten. Istället för att se mångfald som ett mål till 

försvar för missgynnade minoriteter önskar Falsafi förmedla bilden av mångfald som ett medel 

för att uppnå individuell såväl som organisatorisk kapacitet. Det har visat sig vara till stor nytta att 

tillämpa Falsafis teoretiska ståndpunkter i dels diskussionen kring mångfaldens 

definitionssvårigheter och dels i problematiken kring kategoriseringar och stereotypifieringar. 

Falsafi utgår främst från begreppet etnicitet i sitt resonemang men hon förhåller sig dock reflexiv 

samt problematiserar hon anledningen till och konsekvenserna av detta21. 

 

I Mångfaldsboken - från teori till praktik (2004) av Ann- Katrine Roth beskrivs mångfaldsfrågorna 

utifrån både den svenska och EG-rättsliga diskrimineringslagstiftningen. I övrigt redogör hon för 

innebörden av begreppet mångfald och ger en beskrivning av hur mångfalden ser ut på 

arbetsplatser och i samhället. Denna bok lägger fokus på problematiken kring mångfald på 

arbetsplatsen, dessutom ägnar författaren mycket plats åt att diskutera alla aspekter ur ett EU-

perspektiv. 

 

Det är speciellt intressant att göra kopplingen till identitetsskapande processer när man talar om 

individer och mångfald. Därmed har vi funnit det relevant att använda oss av Erwing Goffmans 

bok Stigma - den avvikandes roll och identitet (2001) och Richard Jenkins bok Social identity (2002) då de 

presenterar väl utvecklade teorier kring just skapandet av en identitet och om hur de processer 

som leder till ett identitetsskapande, ser ut.  

                                                           
21 Leili Falsafi, På tal om mångfald, (Stockholm 2004) 

           Sekundära och föränderliga olikheter 
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Livsstil                                                                                             
                                                       Arbetssätt 
                      
     
 
Språk 
 
 
Civilstånd                                                                 Boendeort                                                                                                                                               
                                    
             
                Kommunikation                               Utbildning 
    
        
                                                 

  

              Primära och           
      svårföränderliga    
             olikheter 
Social- & etnisk bakgrund, 
Handikapp,   Ålder,       Kön, 
    Sexuell läggning, 
                 Personlighet 
 

 



 11 

Analys 

Introduktion till mångfaldsbegreppet 

I arbetet med denna studie har vi kommit i kontakt med många definitioner av begreppet 

mångfald. Detta har givit oss uppfattningen om att det är ett komplext uttryck som rymmer 

många bottnar och engagerar flera aktörer. Detta faktum gör det problematiskt att sätta en klar 

definition av begreppets innebörd, således bör detta avsnitt mer betraktas som en presentation av 

fenomenets  dimensioner. 

 

Det framgår tydligt i sammanställningen av projektet Mångfaldens ansikten att aktörerna har en 

vid definition av begreppet mångfald. För dem innefattar begreppet såväl de frekvent 

missgynnade grupperna som de mindre individuella variationerna i samhället. Positiva värderingar 

präglar ordets innebörd och begreppet sätts ofta i relation till synonyma nyckelord som 

”berikande” och ”integration”. Författarna poängterar ytterligare vikten av ett samhälle präglat av 

mångfald och en befolkning med ökad medvetenhet om mångfaldens positiva effekter. Med 

uttrycksfulla fotografier tycks författarna önska illustrera en målande bild av mångfald som en 

grundsten för samhällets fortsatta utveckling och strävan mot jämlikhet och rättvisa. Vidare ses 

mångfald som en process där man respekterar, värdesätter och lär sig av varandras olikheter 

snarare än en fokusering på likheter. 

 

Till skillnad från sammanställningen av Mångfaldens ansikten presenterar vår kompletterande 

teorilitteratur en mer mångfacetterad och komplex bild av begreppet mångfald. Teoretikerna 

redogör för definitioner synonyma med ord som stort antal olika typer, olikheter och variation. 

Litteraturen poängterar även att det vilar en problematik i begreppets innebörd och att begreppet 

inte enbart innefattar positiva värden. De associerar begreppet mångfald med problematik kring 

definitioner, gränsdragningar och åtgärder i syfte att främja mångfald. Däremot är de alla ense om 

att behovet av mångfald faktiskt är stort och att det finns mycket att vinna på ett samhälle präglat 

av mångfald.      

 

Det förefaller tydligt att samtliga aktörer aktivt arbetar för att snäva in ett spretigt och mångtydigt 

fenomen genom att ringa in vilka grupper som ska ingå under paraplybegreppet mångfald. Trots 

att intentionen är att alla individer ska beröras av definitionen är det oundvikligt att de mer 

frekvent missgynnade grupperna hamnar i huvudsakligt fokus. Med andra ord är den 

gemensamma definitionen av mångfald en samexistens som främst kommer att handla om 

etnicitet, kön, sexuell läggning, funktionshinder och ålder. Då sammanställningen och litteraturen 

är skrivna i olika syften blir det naturligt att teorilitteraturen har ett mer problematiserande 

förhållningssätt i strävan efter att uppvisa en mer mångfacetterad bild av fenomenet medan 

sammanställningen enbart vill trycka på de positiva effekterna mångfald har att erbjuda. 
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När vi talar om mångfald syftar även vi till de fem mest frekvent missgynnade grupperna i 

samhället. Denna gränsdragning motiveras dels av projektet Mångfaldens ansiktens fokusering på 

just dessa grupper och dels på grund av den nödvändiga avgränsning som analysarbetet kräver. 

Samtidigt är vi medvetna om att det är problematiskt att göra just denna avgränsning då det i 

detta ögonblick faktiskt exkluderar människor med till exempel annorlunda kläder, civilstånd eller 

politiskt engagemang. Just denna problematik utgör det faktum att mångfald som fenomen och 

begrepp är mycket svårdefinierat. I projektsammanställningen av Mångfaldens ansikten talas det 

om behovet av en ökad mångfald i arbetslivet. Då vi anser att det vilar en problematik kring 

uttrycket: öka mångfald i arbetslivet, kommer vi istället att använda oss av uttrycket: främja 

mångfald i arbetslivet, detta kommer vidare att problematiseras av oss i analysen. 

 

Ett fenomen med mångfacetterad problematik   

Efter att ha fördjupat oss i vårt underlag för analysarbetet framgår det tydligt att mångfald som 

begrepp och fenomen är ytterst komplext och svårtolkat. Mångfaldsbegreppet rymmer flera 

dimensioner och vi vill understryka vikten av att man bör inkludera alla dimensioner för att på ett 

övergripande och rättvist sätt kunna föra en dialog kring begreppet samt finna åtgärder för att 

komma till rätta med den obalans i samhället som problematiken medför. Vi har, utifrån 

projektsammanställningen Mångfaldens ansikten, uppmärksammat tre huvuddrag vilka utgör en 

central roll i problematiken kring att arbeta med mångfald. Dessa huvuddrag är frekvent 

återkommande och de försvårar möjligheterna att definiera mångfaldsbegreppet. Således är det 

viktigt att ständigt har dem i åtanke, att inte separerar dem från varandra samt att inneha ett 

reflexivt förhållningssätt gentemot dem under hela arbetsprocessen. De tre huvuddragen är, enligt 

vår mening, inte enbart förknippade med mångfaldens ansikten utan är, för oss, även fullt 

applicerbara på mångfaldsdebatten i stort. Det som vi har valt att kalla för (1) definitionsproblemet 

anser vi utgöra den största svårigheten i arbetet med mångfald. Tidigare har vi nämnt att en 

definition av begreppet innebär att man i teorin måste ”ringa in”, ”peka ut” och göra 

gränsdragningar i närmandet av en tydlig definition. Dessa avgränsningar medför konsekvenser i 

praktiken då man står inför en rik variation av individer och det blir således svårt att ”välja ut” 

vilka individer som bör innefattas av begreppet och som därmed kommer att påverkas av dess 

följder. Hur avgör man vilken individ som motsvarar förväntningarna kring hur funktionshindrad 

man bör vara för att ingå under etiketten ”funktionshindrad”? Och, hur påverkas de individer 

som exkluderas från begreppet mångfald? Vi har fått en klar uppfattning om att mångfald till stor 

del varit starkt kopplat till etnicitet22. Detta kan ha sitt ursprung i framväxten av den 

integrationspolitik som vi redogör för under rubriken Tidigare forskning. Vi finner detta 

problematiskt då det kan verka som att man då exkluderar grupper ur det mångfaldsarbete som 

har för syfte att inkludera samtliga. Det verkar röra sig om att man frekvent väljer att (2) enbart 

                                                           
22 Katarina Mlekov & Gill Widell, Hur möter vi mångfalden på arbetsplatsen, (Lund 2003) sid. 10 
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prioritera en grupp åt gången. Detta resulterar i att begreppet mångfald kan komma att bli mycket 

ensidigt och endimensionellt då diskussionen kan kretsa kring till exempel mångfald/invandrare 

eller mångfald/sexuell läggning. Slutligen har vi slagits av hur fokus har haft en tendens att vara 

missriktad i debatten kring mångfald. Det återkommande betonandet av hur mångfalden bör 

ökas, i arbetslivet såväl som i samhället, borde i stället riktas mot det faktum att det (3) redan 

existerar en rik mångfald och att man nu måste börja ta till vara på dess nyttor. Kort sagt måste vi nu 

öppna våra ögon för den mångfald som redan finns i samhället. 

 

Vi har funnit det effektivt att arbeta utifrån dessa tre huvuddrag i vår analys av 

projektsammanställningen av Mångfaldens ansikten då det har bidragit till att vidga våra 

perspektiv, fördjupa vår kunskap samt har vi lärt oss att se problematik bakom något som vid 

första anblick kan förefalla relativt oproblematiskt. I detta fall rör det sig om hur 

projektsammanställningen presenterar sina visioner om fenomenet mångfald på ett visionärt och 

näst intill utopiskt vis. 

 

Dispositionen för följande avsnitt är motiverat av mångfaldsdiskursens karaktär, således 

representerar varje avsnitt en eller flera knutpunkter som med sin unika karaktär formar diskursen 

genom sin relation till övriga knutar. Det blir därför svårt att åtskilja dem då de i mångt och 

mycket är sammanlänkade likt ett fisknät och får sin särprägel utifrån kärnan i nätet vilken utgörs 

av projektsammanställningen Mångfaldens ansikten. Alltså utgör varje avsnitt en viktig del i vår 

analys kring mångfald och bör därför betraktas som en väsentlig beståndsdel i detta nät.  

 

”Mångfalden finns runt omkring oss fast vi inte sett det tidigare” 

Dagens arbetsmarknad vittnar om orättvisor och ojämlika arbetsförhållanden. Diskriminering blir 

ett allt vanligare inslag på arbetsmarknaden och detta faktum är alarmerande för vårt samhälle. 

Forskning visar att hälften av alla kvinnor idag tvingas att arbeta deltid, att mer än hälften av alla 

arbetsgivare sällan anställer personer över 50 år samt att faktum är att var fjärde person mellan 18 

och 64 år kommer att, år 2015, ha utländsk bakgrund och att det därmed inte finns utrymme för 

diskriminering.23 Om utvecklingen följer dagens mönster förefaller det uppenbart att detta blir en 

ohållbar situation i ett jämlikt och demokratiskt samhälle, således är det dessa orättvisor som står 

i fokus för olika typer av mångfaldsprojekt så som Mångfaldens ansikten. Projekt av dessa slag 

drivs aktivt för att öppna upp en plattform för erfarenhetsutbyte där alla kan delge sina 

värderingar, upplevelser och föreställningar om mångfald i syfte att närma sig en långsiktig 

lösning på situationen. 

 

Mycket av problematiken kring begreppet mångfald bottnar i att det tidigare haft stark koppling 

till etnicitet och invandrare. Separeras dock mångfald från invandrare inser man att begreppet 

                                                           
23 Ann-Katrine Roth, Mångfaldsboken - från teori till praktik, (Stockholm 2004) sid. 9 
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innefattar så många fler dimensioner. På grund av att dessa begrepp har varit så starkt 

sammankopplade har den rika mångfald som existerar i samhället förbisett även utan 

invandrarna. Leili Falsafi, legitimerad psykolog, skriver i sin bok På tal om mångfald att för att den 

mångfald som invandrare bidrar med ska kunna tillvaratas är det nödvändigt att det finns en 

plattform som även ser och tar tillvara på mindre uppenbara olikheter24. Då mångfaldsbegreppet 

har varit tätt knutet till etnicitet har behovet av mångfald främst varit riktat mot människor med 

invandrarbakgrund. Detta har resulterat i att man har förbisett att ägna uppmärksamhet mot även 

andra individers kvaliteter och mindre uppenbara olikheter. Som det uttrycks i 

projektsammanställningen kan man alltså säga att ”Mångfalden finns runt omkring oss fast vi inte 

sett det tidigare”25. Att mångfald är knutet till etnicitet är ett förhållningssätt som indirekt delas av 

aktörerna bakom projektet Mångfaldens ansikten, vi kan se detta genom att flertalet av de 16 

delprojekten vänder sig till människor med invandrarbakgrund. I flera av målformuleringarna för 

projekten väljer man att använda sig av ord som mångkulturell eller multikulturell och därmed 

likställs mångfald med en mångfald av människor med bakgrund i andra kulturer än den svenska. 

Som vi tidigare har pekat på har Sverige omvandlats från ett homogent samhälle till ett 

multikulturellt. Den kraftiga flyktinginvandringen under 1990-talet kan vara orsak till den tydliga 

fokuseringen på denna grupp då de kom att utgöra en markant skillnad i samhället och det är 

därför förståeligt att fokus hamnar på denna grupp. Med andra ord har det länge funnits ett 

behov av att öka mångfalden i arbetslivet dock har begreppets innebörd begränsats till att nästan 

uteslutande omfatta etnicitet och invandrare. Som Falsafi betonar ökas inte mångfalden genom 

att fler invandrare anställs. De måste även ges utrymme att interagera med andra typer av 

olikheter. Detta tydliggör den missriktade fokusering som vi har nämnt som ett av de tre 

huvuddragen i mångfaldens problematik. Det bör fortfarande betraktas som en prioritet att 

arbeta med att främja invandrare i arbetslivet men prioriteten bör också inkludera övriga frekvent 

missgynnade grupper. Uppenbarligen finns det en fara med att betrakta begreppet mångfald ur ett 

ensidigt perspektiv då det i slutändan kan komma att handla om exkludering. 

 

Hur formuleras då ett behov av att öka medvetenhet kring begreppet mångfald i texten? Genom 

att använda sig av begrepp och ord som fördomar, exkludering, ojämlikhet, diskriminering och 

dåliga attityder målar projektsammanställningen upp en bild av vilka inställningar som bidrar till 

att vidmakthålla ett samhälle och en arbetsmarknad som är präglat av orättvisa. Presentationen av 

denna negativa trend uttrycker samtidigt ett oerhört behov av att förändra och motverka 

strukturer som präglar människors uppfattningar. För att mångfaldsdebatten ska skifta fokus och 

för att man ska lyckas uppnå den förändring som anses vara nödvändig, vänder de på debatten 

genom att ersätta negativt laddade värdeord med positivt laddade begrepp och uttryck. Ord och 

uttryck som ”ta till vara”, erfarenhetsutbyte, resurser och ”se till varandras olikheter/likheter” 

varvas med slogans så som; ”mångfald berikar”, ”mångfald gör livet spännande”, ”mångfald ger 

                                                           
24 Leili Falsafi, På tal om mångfald, (Stockholm 2004) sid. 18 

25 Norrköpings kommun, Mångfaldens ansikten – människor, möten, möjligheter, (Norrköping 2005) sid. 72 
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kreativitet” för att ytterligare formulera mångfaldens förtjänster. Genom denna manövrering 

riktas fokus istället till de nyttor som alla unika individer har att erbjuda arbetslivet och därigenom 

samhället. Det är uppenbart att det redan existerar en rik variation av mångfald i samhället, 

problematiken vilar snarare i att mångfaldens nyttor behöver upptäckas och tas tillvara även i 

arbetslivet. I projektsammanställningen uttrycks detta behov på följande sätt: ”Vi har helt enkelt 

inte råd att exkludera människor. Att istället inkludera skapar kreativitet och lönar sig”26. Genom 

projektsammanställningen förmedlas således en bild av att ett accepterande och ett tillvaratagande 

av varje individs unika tillgångar och förmågor även erkänner mångfald som en samhällsnytta. 

Arbetsmarkanden är fortfarande en tämligen homogen sfär i dagens heterogena samhälle och 

detta är kärnan i problematiken och således är syftet med Mångfaldens ansikten att förändra detta 

faktum. Det är tydligt att man i sammanställningen av projektet önskar illustrera ett behov av att 

uppmärksamma och ta tillvara på mångfald både i arbetslivet och i samhället eftersom det visade 

sig att flera företag och organisationer uttryckte skepticism inför erbjudandet om att delta i ett 

projekt som Mångfaldens ansikten. De hävdade att mångfald varken var ett problem eller något 

som var aktuellt hos dem trots att det troligtvis redan omger dem både på deras egen arbetsplats 

och i samhället. Vidare uttrycker denna inställning till mångfald ett behov hos människor att 

öppna upp sig och öka sin medvetenhet om vad som faktiskt omger dem och komma till insikt 

med vad som finns att vinna på mångfald. 

 

Snarare än att diskutera ett behov av ökad mångfald i samhället förefaller det istället desto mer 

relevant att diskutera behovet av dels ökad förståelse för mångfaldens positiva effekter och dels 

behovet av att inkludera fler typer av individer. Generellt tycks således mycket av problematiken 

ligga i att man delvis har haft missriktad fokus i arbetet med mångfald trots att intentionerna är 

goda. 

 

Samtidens modeord 

Leili Falsafi menar att varje decennium har varit präglat av en samhällsdebatt som kretsat kring, 

ett för tiden aktuellt, socialt modeord. Under 1970- talet låg fokus på solidaritet, 80-talet upptogs 

av miljövänlighet, under 90-talet talades det om globalisering och i vår nutid kretsar 

samhällsdebatten kring mångfald. Falsafi beskriver dessa ord som fenomen som växer sig stora 

och infiltrerar vår vardag för att sedan sjunka i angelägenhetsgrad och förlora aktualitet, dock 

lever dess effekter kvar och präglar våra liv samt påverkar oss dagligen27. Ett flertal av aktörerna 

bakom projektsammanställningen av Mångfaldens ansikten delar denna bild av mångfald som ett 

modeord, men även om de talar om att begreppet är på väg ut menar de ändå att mångfald som 

fenomen fortfarande kommer att leva kvar och vara högst aktuellt. Det kommer fortfarande att 

                                                           
26 Norrköpings kommun, Mångfaldens ansikten – människor, möten, möjligheter,(Norrköping 2005) 

27 Leili Falsafi, På tal om mångfald, (Stockholm 2004) sid. 26 
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finnas ett starkt behov av att betrakta sin medmänniska som unik och att fortsätta se likheter där 

man först förväntar sig att se olikheter. Det förefaller rimligt att intresset för mångfald som 

begrepp kan dala och komma att ersättas av ett nytt modeord i den aktuella samhällsdebatten, till 

exempel klimatförändring. Men då vi i alla tider har och kommer att omges av mångfald förblir 

begreppets innebörd och dess essens alltid intressant i samhällslivet oavsett om det fortsätter att 

benämnas som mångfald eller inte. Kanske kommer vi i framtiden att skifta fokus från att tala om 

att öka mångfald till att istället tala om att främja mångfald i arbetslivet och i samhället. Behovet 

att arbeta för ett samhälle som ser nyttorna med mångfald istället för svårigheterna kommer 

således alltid att finnas. 

 

”Mångfaldens ansikten vill förändra attityder” 

Mångfaldens ansiktens önskan om att förändra attityder symboliserar kärnan i hela 

projektsammanställningen. Detta motto utgör alla aspekter av projektets intentioner från 

målformulering, syfte och visioner till hur man formulerar den rådande inställning i dagens 

samhälle vilken Mångfaldens ansikten anser vara roten till problematiken kring mångfald som 

fenomen. Med hjälp av frekvent använda värdeord och uttryck så som diskriminering, ojämlikhet, 

negativa attityder, likheter kontra olikheter, Vi mot Dom och fördomar förstärks ytterligare mottots 

innebörd. Vidare symboliserar dessa ord de åsiktsbildningar som ett projekt som Mångfaldens 

ansikten har som syfte att motverka samt sätter de en prägel på hur de i sammanställningen ringar 

in de huvuddrag som tillsammans utgör problematiken. En av aktörerna poängterar risken med 

att tala om mångfald i dessa termer: ”Betonar vi mångfald och olikheter är det fara för att vi 

också ökar fördomarna […]”28 Genom att fortsätta tala om olikheter och mångfald finns därför 

risken att man samtidigt motarbetar mångfaldsarbetet genom en fokusering på olikheter kan öka 

fördomarna. 

 

Skapandet av fördomar och negativa attityder har sin bakgrund i att man lätt betraktar en individ 

som en medlem av en specifik grupp snarare än att man ser till dennes unika egenskaper, detta 

kan i sin tur leda till kommunikationsproblem. Dessa föreställningar kan benämnas som 

kategoriseringar och stereotypifieringar, det vill säga att man har en benägenhet att dela in människor i 

kategorier som sedan får representera särskilda egenskaper som till exempel att afrikaner har 

rytmen i sitt blod, att zigenare är tjuvaktiga och att alla manliga frisörer är homosexuella. Mlekov 

och Widell refererar till Gordon Allports beskrivning av kategoriseringar som nödvändigt för att 

individer ska kunna hantera och sortera upplevelser, kunskap och information. Allport kallar 

detta sätt att arrangera information för en generaliseringsprocess som till stor del handlar om att man 

får en fix idé om ett specifikt fenomen eller om en specifik individ som då skapar en kategori och 

som vidare blir svår att omvärdera.29  

                                                           
28 Norrköpings kommun, Mångfaldens ansikten – människor, möten, möjligheter,(Norrköping 2005) sid. 18 

29 Katarina Mlekov & Gill Widell, Hur möter vi mångfalden på arbetsplatsen, (Lund 2003) kap. 3  
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Den huvudsakliga retoriken som förs kring mångfald i projektsammanställningen kretsar kring 

just ordet attityder och det framgår med all önskvärd tydlighet att det är attityderna hos 

majoritetsbefolkningen som måste bearbetas för att åstadkomma förändring så att 

mångfaldsarbetet kan bära frukt. De negativa attityderna tar sig främst uttryck i fördomar som 

förhindrar att människor kan mötas på gemensamma grunder. Dessa fördomar grundar sig i 

föreställningar som vi har om att människor som på ett eller annat sätt skiljer sig från oss inte 

heller delar våra värderingar och därmed inte går att samarbeta med på till exempel en arbetsplats. 

I och med betonandet av att det är majoritetsbefolkningens attityder som bör bearbetas och 

förändras skapas samtidigt föreställningen om att det existerar grupper i samhället som är 

fördomsfria. Vi ställer oss frågande till om det är rimligt att anta det finns fördomsfria grupper i 

samhället? Detta skulle betyda att det finns individer som är ”fulländade” och som inte har några 

förutfattade meningar vare sig det gäller positiva eller negativa fördomar. En av aktörerna bakom 

projektet Mångfaldens ansikten menar dock att ett antagande av detta slag är en tydlig 

varningsflagg då ingen människa är helt fördomsfri30. Denna insikt är god men tas dock inte 

tillvara och utvecklas inte heller i projektsammanställningen. Vi hade önskat att man i 

sammanställningen problematiserade och förtydligade tanken bakom dessa fördomsfria grupper. 

Övriga aktörer bakom Mångfaldens ansikten hävdar istället indirekt, genom utmålandet av att 

vissa individer betraktas som underordnade och tillskrivs enbart en ”offer - roll”, att dessa 

fördomsfria grupper skulle utgöras av de grupper som innefattas i mångfaldsbegreppet. Detta 

antagande bottnar möjligtvis i en föreställning om att någon som är ”utsatt” för fördomar inte 

skulle kunna ”utsätta” någon annan för fördomar, med andra ord skulle inte en invandrare kunna 

vara homofob och en funktionshindrad skulle inte ha den förutfattade åsikten om att alla 

homosexuella män är duktiga frisörer. Vi vill hävda att även om den senare fördomen kan 

betraktas som något positivt så är det fortfarande en fördom som bidrar till att skapa stereotypa 

bilder och kategoriseringar. Det är idag tydligt att vissa trosuppfattningar och politiska 

ställningsstagande kan, hos andra, utgöra extra stora orsaker till reproducering av fördomar. Det 

finns även en tendens att se invandrargrupper som en homogen grupp men då det i själva verket 

kan handla om människor som kommer från skilda världsdelar, kulturer med olika tros- och 

religionsuppfattningar och politiskt ställningsstagande är det inte självklart att de inte skulle ha 

fördomar gentemot varandra vilket i sin tur skulle kunna försvåra ett samarbete på en arbetsplats. 

Falsafi styrker detta antagande genom att hävda att fördomar och kränkningar frekvent 

förekommer mellan individer tillhörande olika kategorier på arbetsplatser således handlar 

mångfaldsarbete om blandningen av olikheter snarare än om blandningen av 

majoritetsbefolkningen och andra. Vidare förklarar författaren fördomar som förenklade bilder 

av världen som nästan aldrig täcker hela verkligheten dock kommer det alltid att finnas ett behov 

av enklare lösningar.31 Vi tror även att det i slutändan inte enbart behöver handla om en individs 

                                                           
30 Norrköpings kommun, Mångfaldens ansikten – människor, möten, möjligheter,(Norrköping 2005) sid. 12 

31 Leili Falsafi, På tal om mångfald, (Stockholm 2004) sid. 172-174 
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grupptillhörighet när det gäller problem med kommunikation och samarbete på en arbetsplats. 

Det kan lika väl handla om den enskilda individens unika egenskaper och personlighet samt 

personkemi individer emellan som bidrar till konflikter och samarbetssvårigheter. Detta kan 

återigen vara ett exempel på hur viktigt det är att se bortom grupper, kategorier och stereotyper 

och istället fokusera på vad den enskilda individen kan bidra med i arbetslivet och i samhället. 

 

Ett exempel på den ovannämnda kategorisering, taget ur projektsammanställningen, är hur de 

ställer begreppen Vi och Dom i motsatsförhållande för att på så vis illustrera att människor finner 

det svårt att mötas som likar och se bortom de olikheter som vid första anblick kan verka 

oövervinneliga. Samtidigt som aktörerna bakom projektsammanställningen varnar för att göra 

denna åtskillnad gör de, liksom samhällsdebatten i stort, sig skyldiga till att reproducera 

föreställningen om att det faktiskt existerar ett Vi och ett Dom. Reproduceringen, och i värsta fall 

cementeringen av denna dikotomi, sker genom ett konstant tal om till exempel 

ursprungsbefolkning kontra invandrare, heterosexuella kontra homosexuella eller män kontra 

kvinnor. Alltså sker här en aktiv kategorisering som således reproducerar en bild av att vissa 

egenskaper är oförenliga med andra samt att olikheten står i centrum. Då skapandet av dessa 

kategorier äger rum inom sociala interaktioner mellan människor samt genom media och då 

denna process pågår kontinuerligt är det näst intill omöjligt att förhindra dess uppkomst samt 

dess inverkan på den enskilda individen32. Att sluta tala i termer av Vi och Dom är en 

nödvändighet och en förutsättning för ett gynnsamt mångfaldsarbete då ett Vi och Dom inte kan 

existera i ett mångfaldssamhälle - utan enbart ett Vi. Detta kan förefalla omöjligt då det är svårt 

att undgå att påverkas av det som omger oss varje dag men genom en ökad uppmärksamhet inför 

denna typ av kategorisering kan vi förhålla oss på ett medvetet sätt i det dagliga mötet med andra 

individer och på så vis kan den enskilda individen dra sitt strå till stacken i det omfattande 

mångfaldsarbetet. 

 

I diskussionen kring fördomar och problematiken kring begreppsparet Vi och Dom kommer 

man osökt in på en diskussion om begreppsparet olikheter och likheter då de är nära 

sammanlänkade och svåra att separera. I projektsammanställningen används även detta 

begreppspar för att ytterligare belysa problematiken kring förutfattade meningar och fördomar 

sprungna ur okunskap, rädsla och stereotypa föreställningar. Således tillhör detta de attityder som 

måste bekämpas för att arbetet med mångfald ska ge resultat. Leili Falsafi reflekterar ingående 

över problematiken kring betraktandet av likheter kontra olikheter. Författaren hävdar att istället 

för att fokusera på olikheterna mellan grupper bör uppmärksamheten istället riktas mot de 

olikheter och framförallt likheter som finns individer emellan. Vidare bör en organisation fokusera 

på den konstruktiva och kreativa kraften i mötet mellan olikheter istället för att se likhet som en 

förutsättning för fruktbart samarbete. Detta förutsätter att vissa egenskaper aldrig värderas som 

sämre eller underlägsna den överordnade, dominerande normen utan att alla kvaliteter tas till vara 

                                                           
32 Ibid. sid. 77 
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på exempelvis en arbetsplats.33 Falsafis ställningstagande delas inte av samtliga aktörer bakom 

sammanställningen av projektet Mångfaldens ansikten då de istället väljer att fokusera på vikten 

att tillvarata samt värna om olikheter. Detta skulle kunna tolkas som att de indirekt anser att 

olikheterna hos individer överväger likheterna i arbetsmarknadsrelaterade sammanhang. Det finns 

dock tecken på att denna inställning inte helt genomsyrar projektsammanställningens aktörer utan 

det uttrycks även ett behov av att se till varandras likheter snarare än olikheter. Ett par av 

aktörerna bakom projektet varnar för faran i att enbart betona individers olikheter då det kan 

bidra till skapandet av fler fördomar. De önskar istället betona vikten av att se till varandras 

likheter för att på detta sätt förändra attityder i strävan efter en mer tolerant inställning i 

samhället. Detta indikerar att det är svårt att separera begreppsparet åt och att det kanske inte 

alltid är nödvändigt att göra så utan att man istället får göra en avvägning från fall till fall. Vi anser 

att det huvudsakliga fokus bör riktas mot den tjänst som ska tillsättas och rekryteringsarbetet bör 

därmed drivas med denna som utgångspunkt. Alltså vill vi här understryka vikten av att rekrytera 

med ett öppet sinne för att inte exkludera individer i sökandet efter likheter och olikheter då 

risken finns att man begränsar sig till att göra ett val mellan dessa två. Istället är det 

eftersträvansvärt att se till de möjligheter som individers likheter och olikheter kan bidra med 

både som tillgång och resurs på en arbetsplats eller i en organisation. Det är alltså inte nödvändigt 

att välja mellan olikheter eller likheter i rekryteringsarbetet. 

 

För att återknyta till det inledande mottot som har fungerat som riktlinje dels för projektet och 

dels för vår analys av attityders betydelse för mångfaldsarbete så kan det konstateras att det är 

omöjligt att tala om mångfaldsarbete utan att tala om attityder och fördomar. Det förhållningssätt 

som delas av aktörerna bakom Mångfaldens ansikten såväl som av oss är att det är uppenbart att 

det, i ett demokratiskt samhälle, inte finns någon plats för trångsynthet och därför bör ett aktivt 

arbete bedrivas i syfte att motverka denna attityd.   

 

Mångfaldsarbete - en förändringsprocess  

Varför är ett projekt som Mångfaldens ansikten så viktigt? Vad har vi att vinna på ett samhälle 

präglat av mångfald? Aktörerna bakom projektsammanställningen Mångfaldens ansikten tydliggör 

att det finns mycket att vinna på mångfald både för den enskilda individen, för organisationen 

och för samhället i stort. Det poängteras att vi ska ta tillvara på varandras olikheter och likheter, 

att vi ska bli mer toleranta och att vi har mycket att lära av varandra. Det är dock otydligt exakt 

vilka konkreta nyttor som egentligen kan dras då detta inte redogörs explicit. Detta kan ha orsak i 

att aktörerna bakom projektsammanställningen inte tycks eftersträva ett mätbart resultat utan 

snarare betraktas målet som ett forum där en dialog kan öppnas upp om mångfald och där 

individnyttan är central. I detta forum ska erfarenhetsutbyten och utveckling av kunskap äga rum 

                                                           
33 Leili Falsafi, På tal om mångfald, (Stockholm 2004) del. 1 
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i hopp om att detta ska resultera i en ökad medvetenhet om mångfaldens nyttor samt en ökad 

vilja att påverka hur mångfald kan tas tillvara i samhället. 

 

Som vi tidigare har nämnt arbetar aktörerna bakom Mångfaldens ansikten med mångfald, utifrån 

två plattformar, erfarenhetsdialogen och experimentverkstaden. På ett kompletterande sätt 

struktureras den kunskap som utvinns och vidare ges riktlinjer för det fortsatta arbetet med att 

utveckla denna kunskap. I erfarenhetsdialogen skapas en arena för mångfalsfrågor där man möts 

för att utbyta kunskaper och erfarenheter genom seminarier, föreläsningar och kurser. Utifrån 

den kunskap man tillskanskar sig genom erfarenhetsdialogen finns det vidare möjlighet att i 

experimentverkstaden söka finansiella medel för mångfaldsprojekt. Utifrån de teoretiska lärdomar 

som förvärvs i erfarenhetsdialogen finns det alltså möjlighet att vidareutveckla mångfaldsarbetet 

på ett praktiskt plan i experimentverkstaden. Vi tycker oss se detta samspel som en process som 

tar sin utgångspunkt i erfarenhetsdialogens teoretiska lärdomar som därefter omvandlas till 

praktisk handling och som i sin tur skapar ringar på vattnet då detta kan resultera i nya synsätt 

och samarbeten. Aktivt förvandlas således teoretiska kunskaper till praktiskt arbete, medvetenhet 

till kunskap. Medan de teoretiska kunskaperna mycket handlar om att utreda vilka nyttor som 

finns att vinna på en främjad mångfald i arbetslivet handlar det praktiska arbetet om att finna 

vägar till att uppnå dessa nyttor. Alltså, vad tjänar vi på mångfald? Och, hur ska vi gå tillväga för 

att främja mångfald i arbetslivet? 

 

De nyttor som projektsammanställningen presenterar, i och med en främjad mångfald i 

arbetslivet, handlar snarare om humanitära nyttor, det vill säga ökad förståelse och tolerans för 

andra människor, reducering av fördomar, negativa attityder till mångfald och ökad jämlikhet än 

”kall statistik” i form av ekonomiska förtjänster och vinningar presenterade i diagram, 

uträkningar och modeller. The American Institute for Managing Diversity i Atlanta bedriver 

forskning kring de ekonomiska fördelarna med mångfald i arbetslivet. Forskningsresultaten 

anammades av ett antal större företag i USA och man blev varse att ett effektivt tillvaratagande av 

mänskliga resurser ligger i mångas intressen. Även i Sverige började organisationer och arbetslivet 

få upp ögonen för denna utveckling och ett flertal forsknings- och utvecklingsprojekt 

initierades.34 Trots att kunskapen om de ekonomiska fördelarna med mångfald är väl etablerade 

även i Sverige är denna aspekt något som får lite utrymme i målformuleringarna av Mångfaldens 

ansikten. Sammanställningen präglas istället starkt av ord som kan relateras till de humanitära 

förtjänsterna och de är frekvent återkommande, samtidigt lyser de ekonomiska aspekter av en 

främjad mångfald i arbetslivet med sin frånvaro då det endast nämns vid ett tillfälle. Vi anser att 

denna retorik kring mångfaldens nyttor är mycket utmärkande för hur aktörerna bakom projektet 

förmedlar sitt synsätt på vad dessa nyttor har för betydelse för arbetslivet. Vidare präglar detta 

synsätt sammanställningen som en helhet och dess alla aspekter. Denna röda tråd synliggörs från 

målformulering, visioner och syfte till vilka ord som väljs för att ytterligare betona den mänskliga 

                                                           
34 Katarina Mlekov & Gill Widell, Hur möter vi mångfalden på arbetsplatsen, (Lund 2003) sid. 13 
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faktorn i mångfaldsbegreppet, det handlar om för människor, av människor, med människor. 

Aktörerna bakom projektsammanställningen tar sin utgångspunkt, i arbetet för att främja 

mångfald i arbetslivet, i det faktum att det är den mänskliga aspekten av mångfald som måste 

påverkas för att man ska nå ett önskvärt resultat. Ännu en gång blir det återkommande att det är 

människors attityder och fördomar som måste bearbetas i främjandet av mångfald och detta görs 

med fördel genom att föra en öppen dialog där man utbyter erfarenheter, kunskap och åsikter. Vi 

förutsätter att aktörerna bakom Mångfaldens ansikten är väl medvetna om de ekonomiska 

förtjänsterna mångfald har att erbjuda arbetslivet men trots detta verkar det, för oss, som om de 

ekonomiska förtjänsterna har sekundär prioritet i projektet och att det istället är individnyttan 

som ligger i fokus. Det förefaller som att det finns en tanke om att individnyttan i det långa 

loppet kan medföra eventuella ekonomiska förtjänster. 

 

Mångfaldens ansiktens tillvägagångssätt och förhållningssätt till främjad mångfald i arbetslivet 

kallas av Cox och Beale, som Mlekov och Widell refererar till i Hur möter vi mångfalden på 

arbetsplatsen, för mångfaldskompetens. Detta arbetssätt kännetecknas som en lärande- och en 

kontinuerlig utvecklingsprocess som omvandlar omedvetenhet till medvetenhet. Fokus ligger här 

på hur den dynamiska sammansättningen av mångfald kan påverka en arbetsplats och dess 

anställda samt hur en individs beteende och förhållningssätt i slutändan kan påverka en 

organisations resultat. En process av detta slag kännetecknas som så många andra av olika 

utvecklingsfaser som alla förutsätter varandra. Den första av dessa faser känns lätt igen i 

sammanställningen av projektet Mångfaldens ansikten då den fokuserar på att öka medvetenhet. 

Vidare betonar Cox och Beale, genom Mlekov och Widell, vikten av att en ökad medvetenhet 

och därmed förändring av attityder är grundläggande då avsaknad av detta också innebär 

avsaknad av motivation till samarbete. Utvecklingsfas två präglas av att den ökade medveten i sin 

tur ska bidra till att öka förståelse och kunskap om de olika mångfaldsfaktorernas betydelse i 

arbetslivet. En ökad medvetenhet och kunskap leder till fas tre där förändrade beteenden vidare 

kan påverka en individs agerande, detta agerande leder i sin tur tillbaka till en ökad medvetenhet 

och således är denna process cirkulärt fortlöpande.35 Den här processen känns igen från 

Mångfaldens ansikten då de på ett outtalat sätt förespråkar dessa utvecklingsfaser i sitt arbete för 

att främja mångfald i arbetslivet. Särskilt uppmanas den enskilde individen, i 

projektsammanställningen, till att ta sitt ansvar att tänka och reflektera för att på detta sätt öka 

medvetenheten och föra processen vidare mot nya sätt att mötas och skapa nya uppfattningar om 

mångfald. På detta vis blir samarbetet mellan individer det väsentliga i arbetet med att förändra 

attityder och eliminera fördomar. Även Ann-Katrine Roth, jurist och jämställdhetskonsult, delar i 

boken Mångfaldsboken – från teori till praktik åsikten om att ett arbete med jämställdhet och 

mångfald innebär att arbeta med att förändra attityder. Vidare förklarar Roth att ett arbete av 

detta slag bedrivs genom att man medvetandegör individer om hur arbetslivets såväl som 

samhällets strukturer ser ut samt vilka konsekvenser de får. För att kunna förändra attityder och 
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medvetandegöra kvinnor och män krävs dels kunskap och dels förändrade rutiner såväl som 

strukturer som stödjer förändringsarbetet.36 Likt den process som presenteras av Cox och Beale 

och som Mångfaldens ansikten tillämpar i praktiken är även Roths förändringsförslag en 

fortlöpande process som, om den ges tid att etableras, kan göra märkbara förändringar. Historien 

visar att värderingar och attityder faktiskt kan förändras över tid och att detta möjliggörs genom 

ett samspel mellan samhälle, företag och individ. Dessa dimensioner samarbetar i en utvecklings- 

och förändringsprocess där ett samhälle kan påverka sina medborgare såväl som att medborgarna 

kan påverka sitt samhälle.37 I projektsammanställningen tas det framförallt fasta på möjligheten 

för enskilda individer att genom ett ansvarsfullt tankesätt kring mångfald påverka varandra, sitt 

företag eller organisation som i sin tur möjliggör förändringar på en samhällsnivå. Alltså, genom 

att en individ sprider positiva attityder om mångfald bland sina medarbetare kan arbetsplatsen 

eller organisationen som helhet förändra sitt förhållningssätt till hur mångfaldens nyttor på bästa 

sätt kan tillvaratas. Vidare kan detta företags/organisations idéer skapa en dominoeffekt som 

påverkar andra företag och i framtiden kan en arbetsmarknad präglad av individer som tar tillvara 

på mångfaldens nyttor vara inom räckhåll. 

 

Den europeiska mötesplatsen 

Samarbete är en förutsättning för ett framgångsrikt mångfaldsarbete. I projektsammanställningen 

av Mångfaldens ansikten betonas å ena sidan ett individuellt samarbete, ett samarbete mellan 

organisationer samt ett samarbete inom nationernas gränser. Å andra sidan betonas även 

fördelarna med ett samarbete inom EU i sökandet efter långsiktiga lösningar och nya 

infallsvinklar i arbetet med mångfald. Således är ordet samarbete nyckeln till möjligheten att 

öppna upp kreativa, innovativa, nytänkande och förändringsbenägna idéer och perspektiv kring 

mångfaldens dimensioner. Trots att ett transnationellt samarbete inom EU betraktas som 

värdefullt och av stor betydelse i arbetet för att främja mångfald lokalt såväl som globalt får 

diskussioner kring detta en liten plats i projektsammanställningen. Detta kan ha orsak i att ett 

mångfaldsarbete med fördel börjar på hemmaplan då vi anser att det är i de vardagliga mötena 

med mångfald som man erhåller upplevelser som sedan i mötet och erfarenhetsutbytet med sina 

europeiska medmänniskor, förvandlas till kunskap. Stefan Jonsson, forskare och redaktör på 

Dagens nyheter, menar i boken De andra- amerikanska kulturkrig och europeisk rasism (1993) att 

denna typ av kulturöverskridande möten mellan människor skulle kunna betraktas som 

vardagsmirakel. Dessa vardagsmirakel är det enda sättet att utrota fördomar och skapa ett 

samhälle där alla har rätt att vara olika. För att möjliggöra detta krävs det ett samhälle där alla är 

jämlika och där individer samtidigt tillåts att vara lika olika38. Det hemmaplansorienterade 

förhållningssättet kan vara anledningen till att projektsammanställningen i huvudsak fokuserar på 
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37 Ibid. sid. 128-129 
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det arbete som bedrivs lokalt, i Östergötland. Det är även möjligt att det finns en förhoppning 

om att genom att börja med mångfaldsarbetet på en lokal nivå vidare ska leda till ett mer 

gynnsamt arbete på europeisk nivå då man dels har mer kunskap att bidra med och dels har mer 

nytta att dra av andra länders sätt att närma sig en lösning på mångfaldens problematik. 

 

Inledningsvis gavs en beskrivning av att det var under 2000-talet som insikten om vikten av 

tillvaratagandet av varje individs kompetens och utvecklingsmöjligheter har uppmärksammats 

och etablerats i Sverige men framförallt inom EU. I projektsammanställningen av Mångfaldens 

ansikten tar man fasta på det faktum att EU har starka intentioner om att möten mellan 

människor är grundläggande för utvecklingen av arbetet med mångfald. Aktörerna bakom 

projektet lyfter fram möten mellan människor över nationsgränser som en stark drivkraft vilken 

för processen för ett främjat mångfaldssamhälle ett steg längre, från nationen till unionen. Vad 

som produceras uttrycks vara av mindre vikt, huvudsaken är snarare att människor med olika 

bakgrund och synsätt möts och för dialog. Med EU:s positiva inställning till möten mellan 

människor som motivation, föreföll det transnationella samarbetet som ett ypperligt tillfälle att få 

delta i den europeiska mångfaldsdialogen. I dialogen med de europeiska samarbetspartnerna växte 

det fram en vision om att sätta Östergötland på EU-kartan som den ledande mångfaldsregionen. 

Dock uttrycks det i sammanställningen att detta mål mer betraktas som visionärt och retoriskt då 

det visade sig återigen att möten mellan människor var mer givande än mätbara resultat och kall 

statistik. Det transnationella samarbetet visade sig utgöra den verkliga mångfaldsövningen då det 

på hög nivå utgjorde en plattform där människor från olika kulturer och bakgrund kunde mötas 

och lära sig av varandras likheter och olikheter för att på detta sätt erhålla en ökad förståelse om 

hur mycket det faktiskt finns att vinna på mångfald. Det uttrycks i projektsammanställningen att 

det var i och med denna praktiska mångfaldsövning som de blev varse att ett möte mellan 

människor kan betyda så mycket mer än möjligheten att redovisa ett resultat i siffror. Ännu en 

gång framgår det att det är möten, samarbeten, attityder och erfarenheter som utgör grunden för 

ett mångfaldsarbete oavsett om det rör sig om mötet mellan individer eller mötet mellan nationer. 

 

Mångfaldens baksida 

Vid första anblick är det enkelt att se alla fördelar med de sätt som finns i arbetet för främjad 

mångfald men skrapar man på ytan blir det tydligt att arbete av detta slag även rymmer en 

baksida. Genom att man i mångfaldens namn, med goda intentioner bidrar till att reproducera 

falska föreställningar kring kategorier och stereotyper målas det därför upp en bild av människor 

som befinner sig i en underlägsen beroendeposition. På grund av att samhällsdebatten kring 

mångfald är så påtaglig är det svårt att undgå att låta sig påverkas av de föreställningar som 

genomsyrar vår vardag, detta gäller särskilt de människor som innefattas av den offentliga 

definitionen av mångfaldsbegreppet.  
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Aktörerna bakom projektsammanställningen uttrycker att det finns en fara med 

mångfaldsbegreppet då retoriken kring begreppet kan motarbeta sig själv. Genom att ständigt tala 

om mångfald, jämställdhet och integration talas det till viss del samtidigt om kategorier och 

grupperingar. I mötet med mångfald på fältet har aktörerna bakom projektsammanställningen fått 

uppleva även de negativa konsekvenserna som mångfaldsdebatten har resulterat i, de har funnit 

tecken på att kategorisering har lett till en självuppfyllande profetia för de människor som känner 

sig utpekade och som i behov av hjälp. De ger exempel på att det bland annat kan handla om 

invandrare som finner det onödigt både att utbilda sig och att söka arbete då det ändå inte lönar 

sig. Denna typ av självidentifierande processer behandlas i ett flertal teorier kring 

identitetsskapande och i identitetsskapande processer. Sociologen Richard Jenkins utvecklar i 

boken Social identity (2002) teorin om internal - external dialect of identification. Här presenteras det 

faktum att en individ kontinuerligt skapar och omskapar sin identitet dels utifrån hur denne ser 

på sig själv och dels utifrån hur andra betraktar denne, man kan alltså säga att ingen identitet är 

statisk. Den identitetsskapande processen sker därmed i ett samspel mellan individens självbild 

och omgivningens föreställningar39. I och med den omfattade och ständigt pågående retoriken 

kring mångfald finns det människor som betraktar andra på ett särskilt sätt och människor som 

blir betraktade av andra på ett särskilt sätt, detta är ett exempel på det samspel där en individs 

självbild skapas utifrån den specifika diskursen mångfald. Ett liknande sätt att se på denna typ av 

kategorisering som kan leda till ett skevt identitetsskapande presenteras av Erwing Goffman, 

professor i sociologi, i boken Stigma- den avvikandes roll och identitet (2001). Goffman kallar sättet att 

kategorisera människor utifrån en grupptillhörighet för en stämplingsprocess då en individ bedömer 

en annan individ som avvikande eller annorlunda på något sätt. Att bli utsatt för denna typ av 

stämpling kan innebära att individen antar den roll som andra tilldelat en40. I detta fall antas, en 

från samhällets sida, reproducerad identitet där den som blir betraktad utgår från att denne 

faktiskt befinner sig i en underordnad position. Vidare kan detta leda till att man tappar hoppet 

och börjar leva i tron om att det finns positioner i samhället dit tillträdet är svårare eller till och 

med omöjligt. 

 

Förutom att det sker en kategorisering, i all välmening, vidtas det även åtgärder i hopp om att 

främja mångfald i arbetslivet. Vi syftar här främst till positiv särbehandling som har som syfte att 

gynna underrepresenterade grupper i särskilda positioner. Trots att denna åtgärd vidtas med goda 

intentioner ser vi en tvådelad problematik med att individer enbart gynnas på grund av sin 

grupptillhörighet. När en grupp gynnas missgynnas automatiskt en annan. Detta oundvikliga 

faktum skapar ytterligare irritation, fördomar och negativa attityder till främjad mångfald i 

arbetslivet och kan i värsta fall snarare motarbeta en gynna mångfaldsarbetet. Dessutom, genom 

positiv särbehandling ligger fortfarande fokus på en individs grupptillhörighet istället för på 

dennes kompetens och egenskaper. Självklart kan det även hävdas att det finns positiva effekter 
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av att ge vissa grupper företräde på arbetsmarknaden. Då det faktiskt existerar 

underrepresenterade grupper på arbetsmarknaden kan man genom positiv särbehandling lyfta 

upp de underrepresenterade grupperna till en jämlik nivå. Trots att detta kan resultera i en jämlik 

fördelning av individer på arbetsmarknaden anser vi att positiv särbehandling inte är en jämlik 

rekryteringsmetod då fokus fortfarande hamnar på individens grupptillhörighet istället för 

individuella kvalifikationer och kompetens. Falsafi behandlar denna problematik i sin bok och 

hon menar att särbehandling av en individ utifrån dennes grupptillhörighet är komplext vare sig 

det handlar om positiv eller negativ särbehandling. Diskriminering, medveten som omedveten, 

kan inte undvikas eller elimineras genom ett beslut om positiv särbehandling av särskilda grupper. 

I stället bör man förvissa sig om att särbehandling på grund av grupptillhörighet inte 

förekommer41. Genom att fokusera på den kompetens som den utannonserade tjänsten kräver 

riktas istället uppmärksamheten från individens grupptillhörighet och till dennes individuella 

kvaliteter. På detta sätt arbetar man utifrån tanken om likabehandling vilken vi anser är en utav 

grundpelarna i ett demokratiskt samhälle. Vi menar dock att likabehandling inte är den slutgiltiga 

lösningen på hur mångfald kan främjas på en arbetsplats. Det är här, efter anställning på lika 

villkor, som ett projekt som Mångfaldens ansikten, vilket arbetar för att motverka fördomar och 

negativa attityder, kommer in i bilden och det blir därför här deras verkliga arbete kan tas vid. Det 

är alltså när en individ på grund av sin kompetens blir tillsatt och därefter uppskattad och 

respekterad av sina arbetskollegor för den den är, som man har uppnått ett fulländat 

mångfaldsarbete. 

 

Sammanfattning av de analytiska huvuddragen 

Dagens samhälle såväl som arbetsmarknad präglas till stor del av orättvisa och ojämlikhet, något 

som i ett demokratiskt samhälle är ohållbart. Det framgår tydligt att alla aktörer inom denna 

mångfaldsdebatt därför är överens om att det finns ett stort behov och mycket att vinna på ett 

samhälle präglat av mångfald för den enskilde individen, organisationen såväl som för samhället i 

stort. Användningen av begrepp som fördomar, ojämlikhet, diskriminering och dåliga attityder 

uttrycker hur aktörerna bakom sammanställningen av projektet Mångfaldens ansikten formulerar 

ett behov av att förändra och motverka strukturer som präglar människors uppfattningar. Genom 

att vända på debatten och istället tala i positiva termer som erfarenhetsutbyte, resurser och ”ta 

tillvara” fokuserar man då istället på mångfaldens nyttor och de förtjänster som alla unika 

individer har att erbjuda arbetslivet och därmed samhället. Således är det mer relevant att 

diskutera behovet av ökad förståelse för mångfaldens positiva effekter samt behovet av att 

inkludera fler typer av individer i mångfaldsbegreppet än att fokusera på ett behov av ökad 

mångfald i samhället. I projektsammanställningen av Mångfaldens ansikten ska mångfaldens 

förtjänster snarare betraktas som humanitära nyttor så som tolerans och förståelse för andra 

människor, än som kall statistik i form av ekonomiska vinningar presenterade i diagram, siffror 
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och modeller. De humanitära nyttor har som syfte att i slutändan resultera i ett samhälle präglat 

av rättvisa och jämlikhet och i förlängningen även medföra eventuella ekonomiska förtjänster.  

 

Det står klart att mångfald är ett komplext och svårdefinierat begrepp som både är aktuellt och 

engagerande. Vi har funnit det problematiskt att sätta en klar definition av begreppets innebörd 

då det ofta handlar om att göra en avvägning mellan olika grupper och individuella variationer. I 

och med denna avvägning blir det därför fråga om inkludering och exkludering, detta trots att 

intentionen är att alla individers egenskaper ska innefattas av definitionen. Fokus hamnar 

oundvikligen på de frekvent missgynnade grupperna och mångfaldsdebatten kommer således 

främst att handla om etnicitet, kön, sexuell läggning, ålder och funktionshinder. Detta visar på 

svårigheterna med att göra tydliga gränsdragningar och innebär därmed att det finns en 

definitionsproblematik insprängd i mångfaldsdebatten. Detta kan betraktas som det första av tre 

huvuddrag vilka vi anser utgöra en central roll i problematiken kring mångfaldsarbetet i 

projektsammanställningen. Det andra problemet är att mångfaldsdebatten tycks vara starkt 

kopplad till begreppet etnicitet och därmed kan diskussionerna kring mångfald tendera att bli 

något endimensionella och det kan till och med bli tal om att individer exkluderas ur ett arbete 

som har som syfte att inkludera. Slutligen har vi uppmärksammat en problematik kring 

diskussionerna om att arbeta för en ökad mångfald då vi anser att det redan existerar en rik 

mångfald i vårt samhälle och att vi återigen bör tala om hur vi ska ta tillvara på dess nyttor istället 

för att öka den mångfald som redan finns. 

 

Alla dimensioner av projektsammanställningen av Mångfaldens ansikten, från målformulering, 

syfte, visioner till hur man formulerar den rådande inställningen i dagens samhälle präglas av en 

önskan och ett behov av att förändra attityder. Det talas om att negativa attityder såväl som 

fördomar föds ur det faktum att det är lätt att betrakta en individ som en medlem av en specifik 

grupp, det vill säga att kategorisering och stereotypifiering förekommer. En typ av denna 

kategorisering handlar om att ställa Vi mot Dom i ett motsatsförhållande och då peka ut 

individuella skillnader som kan te sig oövervinneliga. Även i projektsammanställningen bidrar 

man till att reproducera denna nidbild. Vi menar att det är en förutsättning för ett gynnsamt 

mångfaldsarbete att man slutar tala i termer av Vi och Dom och att vi som enskilda individer 

förhåller oss medvetna i mötet med andra individer för att på så vis bidra till ett fruktbart 

mångfaldsarbete. Att tala i termerna olikheter och likheter som uteslutande varandra är  

ytterligare en problematik med ursprung i förutfattade meningar och fördomar grundade i rädsla 

och okunskap. På en arbetsplats anser vi det vara nödvändigt att se till de möjligheter som 

individers likheter och olikheter kan bidra med både som tillgång och resurs istället för att tro att 

man måste göra ett val mellan det ena eller det andra. Det är ofrånkomligt att tala om attityder 

och fördomar i en mångfaldsdebatt. I ett demokratiskt samhälle är detta faktum dock något som 

aktivt måste motverkas. Vi hävdar att det är av yttersta vikt att börja se bortom grupper, 

kategorier och stereotyper för att istället fokusera på den enskilda individens unika egenskaper 

och vad denne kan bidra med i arbetslivet såväl som i samhället i stort. 
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Aktörerna bakom projektsammanställningen Mångfaldens ansikten arbetar med mångfald utifrån 

två plattformar, erfarenhetsdialogen och experimentverkstaden, i dessa förvandlas teoretiska 

kunskaper aktivt till praktiskt arbete, med andra ord medvetenhet blir till kunskap. På ett annat 

sätt skulle detta kunna beskrivas som skapandet av mångfaldskompetens, ett arbetssätt som präglas 

av en lärande och en kontinuerlig utvecklingsprocess som omvandlar omedvetenhet till 

medvetenhet. I detta arbetssätt uppmanas särskilt den enskilde individen att ta sitt ansvar att 

tänka och reflektera på ett sätt som för mångfaldsprocessen vidare. Således blir ett samarbete 

mellan individer det väsentliga i arbetet med att förändra attityder och eliminera fördomar. I 

Mångfaldens ansikten utgör samarbete på alla nivåer nyckel till ett kreativt, innovativt och 

nytänkande mångfaldsarbete. EU:s positiva förhållningssätt till möten mellan människor såväl 

som samarbete över nationsgränserna blev en klar motivation och ett ypperligt tillfälle att delta i 

den europeiska mångfaldsdialogen presenterades. Det transnationella samarbetet kom här att 

utgöra en plattform där människor med olika kulturer och med olika bakgrund kunde mötas och 

lära sig av varandras likheter såväl som av varandras olikheter. 

 

Genom arbetet med denna uppsats har vi blivit varse att ett arbete med främjad mångfald även 

har en baksida och att det som vid första anblick kan verka oproblematiskt rymmer många 

bottnar. Även med goda intentioner skapas kategorier och stereotyper av att vissa människor 

befinner sig i en underlägsen beroendeposition. Det kan här vara tal om självidentifierande- och 

stämplingsprocesser. Från samhällets sida kan en reproducerad bild av en viss identitet leda till att 

en individ tappar hoppet och börjar leva i tron om att det finns positioner i samhället där tillträde 

är svårt eller till och med omöjlig. För att komma tillrätta med denna typ av problematik kan 

positiv särbehandling tillämpas. Vi ser en tvådelad problematik i detta, för det första finns 

antagandet om att när en grupp gynnas missgynnas automatiskt en annan och för det andra ligger 

fokus fortfarande kvar på individens grupptillhörighet snarare än på dennes kompetens och 

personliga egenskaper. Dock bör här lyftas fram att ett starkt argument för positiv särbehandling 

grundar sig i föreställningen om att de ”underlägsna” lyfts upp till samma nivå som övriga 

samhällsmedborgare. Vi önskar ändå understryka att det är när en individ, på grund av sin 

kompetens blir tillsatt och därefter uppskattad och respekterad av sina arbetskollegor, som vi är 

på god väg att uppnå ett fulländat mångfaldsarbete. Projekt som Mångfaldens ansikten får i detta 

sammanhang stor betydelse då deras arbete är att motverka fördomar och negativa attityder till 

mångfald. 

 

Mångfald är uppenbarligen ett modeord av vår tid och även om vissa hävdar att begreppet är på 

väg ut kommer fenomenet alltid att leva kvar och vara högst aktuellt. Vi hyser stora 

förhoppningar om att man, trots den komplexa problematik som existerar kring mångfaldsarbete, 

fortsätter att utveckla nya arbetsmetoder där medvetenhet och reflexivitet får stå i centrum och 

därmed prägla samtliga aktörers förhållningssätt till fenomenet. 
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Avslutning  

Avslutande reflektioner 

Efter att ha tagit del av projektsammanställningen av Mångfaldens ansikten har det varit omöjligt 

att undgå att bli inspirerade, engagerande och motiverade för att ytterligare sätta oss in allt vad 

mångfald har att erbjuda. Vår tro på och övertygelse om att mångfald är ett fenomen som berikar, 

enar och för vårt samhälle mot en framtid kännetecknad av tolerans, jämlikhet och rättvisa har 

blivit både starkare och djupare. Vidare har vi fått möjlighet att sätta oss in i ett specifikt sätt att 

se på begreppet mångfald vilket vi har dragit stor lärdom av. Det blir tydligt att det finns många 

sätt att arbeta för att främja mångfald i samhället och alla har de både nackdelar och fördelar. Det 

vi har funnit mest givande och intressant är hur man på det mest fördelaktiga vis kan göra en 

avvägning mellan nackdelarna och fördelarna för att därigenom finna de bästa angreppssätten i 

närmandet av ett så pass komplext fenomen som mångfald.  

 

Projektet Mångfaldens ansikten tar sin utgångspunkt i att varje individ faktiskt kan göra skillnad 

och att detta blir möjligt genom att projekt som Mångfaldens ansikten guidar denne till en ökad 

medveten om mångfaldens förtjänster. Detta möjliggörs genom att man på ett aktiv sätt 

förändrar fördomar, negativa attityder och falska föreställningar om att människors olikheter är 

något negativt, skrämmande och framförallt är något som är oförenligt med en fungerande 

arbetsplats. Vi har fört många diskussioner kring huruvida det är möjligt att i dagens samhälle bli 

helt fördomsfri då detta förefaller som det optimala för att mångfaldsarbeten ska bära frukt. Våra 

erfarenheter vittnar om att det råder brist på människor som är helt fria från fördomar, positiva 

som negativa. Vi är införstådda med att det i dagsläget kan vara svårt att lämna sina tidigare 

erfarenheter, vilka utgör grunden för förutfattade meningar i form av fördomar och attityder, 

men vi hyser samtidigt stora förhoppningar om att det med hjälp av aktivt mångfaldsarbete i 

framtiden kan bli möjligt att dessa fördomar avlägsnas och så småningom elimineras. Ett 

mångfaldsprojekt som detta handlar alltså till stor del om att människor ska bli medvetna om sina 

fördomar och finna intresse i att aktivt omvärdera och ifrågasätta dessa. Vidare finns tanken om 

att den upplysta individen genom interaktion med andra människor för sin kunskap vidare och på 

detta sätt sprids tankarna om främjad mångfald i samhället. 

 

En mångfaldsdialog kan föras på flera sätt och i många fall kan en skriven text vara det bästa 

medlet för att öppna upp för debatt. När en text lämnar spår i människors medvetande och 

därefter påverkar dem i sin sociala vardag leder den diskursiva praktiken till den sociala praktik vi 

tidigare har nämnt. Man skulle med andra ord kunna kalla den sociala praktiken för en social 

arena där medvetenhet och reflexivitet över en text präglar ett givet agerande. Detta givna 

agerande kan gestalta sig på olika sätt med olika följder men har alla sitt ursprung ur en ökad 

medvetenhet om ett specifikt fenomen eller diskurs. Vi kan här återknyta till invandraren som 

genom ökad medvetenhet om sin situation började handla därefter. Genom att ta del av debatten 
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kring invandrares svårigheter på arbetsmarknaden intog denne ett negativt förhållningssätt till sin 

egen situation och med förlorat hopp valde denne att ställa sig utanför arbetsmarknadens 

förfogande. En annan sida av hur den diskursiva praktiken blir till en social praktik är att 

människor blir medvetna och önskar bidra till en förändring av negativa tendenser i samhället. 

Detta sker inte i en stegvis process utan snarare i ett kontinuerligt samspel mellan den diskursiva - 

och sociala praktiken där samhälle, textproducent och textkonsument ständigt påverkas av och 

påverkar varandra. Sammanställningen av projektet är skrivet på ett sätt som vill inspirera, 

medvetandegöra samt blottlägga nutidens samhälleliga strukturer och med språkets hjälp 

förmedlas vikten av att människor tillsammans kan göra skillnad. Genom att vara medveten om 

sina fördomar, reflektera över dessa och försöka bortse från dem samt föra dialog skapas ett 

samhälle som är mer öppet och tolerant. Detta toleranta samhälle skulle innebära att man inte ser 

grupper utan att man ser individer vilka alla har unika egenskaper och då skulle modellen av 

föränderliga och oföränderliga dimensioner av mångfald, förespråkad av Lodens och Rosener, 

inte längre vara aktuell. I första skedet, i strävan mot ett tolerant samhälle, anser vi att den inre 

rutans konturer bör försvinna för att alla grupper av individer istället ska betraktas som lika 

”mångfaldiga”. I det andra och sista skedet skulle tal om mångfald vara onödigt, och därmed 

raderas även konturerna av den yttre rutan då man istället betraktar mångfald som en given 

essens i samhället. Med dagens samhälle som utgångspunkt kan en utveckling av detta slag 

förefalla utopiskt, speciellt efter att ha tittat på mångfaldsbegreppets moderland USA, som med 

deras tvåhundraåriga arbete kan betraktas som ett av världens mest segregerade land. Med detta i 

åtanke är det uppenbart att ett samhälle har lång väg att gå och att det krävs omfattande arbete 

för att nå fram. 

 

Vi anser att ett samhälle med en positiv inställning till främjad mångfald samtidigt är ett samhälle 

som värnar om och lever i enlighet med de grundläggande demokratiska värdena som jämlikhet, 

frihet och rättvisa. Att ha rätten till att söka det arbete man önskar, att rekryteras till ett arbete på 

grund av sin personliga kompetens och att slippa bli utsatt för diskriminering på sin arbetsplats är 

grundläggande värden och bör betraktas som förutsättningar för att ett samhälle ska kunna kallas 

demokratiskt. Genom att ha målet att främja dessa tre grundläggande friheter i arbetslivet tror vi 

att projekt av dessa slag har möjlighet att ta sig in i människors vardag, och genom att aktivt föra 

en dialog, i sin tur påverka sociala strukturer och demokratiska värden. Vi tror att texter i 

allmänhet har potential att förändra samhälleliga och sociala strukturer och ur ett 

mångfaldsperspektiv, vilket är en aktuell del i de samhälleliga och sociala strukturerna, kan även 

här texter ses som ett kraftfullt medel att påverka. Vi menar att texter som skapas i 

mångfaldsdiskursen har som huvudsyfte att medvetandegöra individen om hur samhället ser ut 

och vad som kan göras för att samhället ska utvecklas. Medvetenhet kan väckas om den enskilde 

individens del i mångfaldssamhället samt vad denne kan göra för att förändra sin egen såväl som 

andras situation och genom en ökad medvetenhet kan man påverka demokratiska värden och 

således förändra det samhälle man lever i. 
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Vad kan vi då se att ett projekt som Mångfaldens ansikten har resulterat i? Vi har tidigare nämnt 

att aktörerna bakom projektsammanställningen uttrycker en önskan om resultat i form av 

humanitära nyttor, därmed blir resultaten av projektet svåra att mäta. Vi ställer oss frågande till 

om andra projekt i största allmänhet är mer resultatinriktade än Mångfaldens ansikten. Eller kan 

det vara så att syftet med att dra igång ett projekt till stor del handlar om att öppna upp för 

dialog, skapa debatt och rikta strålkastarljuset på ett fenomen som, för samhället, är av stort 

intresse? Med projekt, likt Mångfaldens ansikten, där syftet för visso är att öka mångfald är det 

ändå svårt att mäta av resultat då risken finns att man stirrar sig blind på faktorer som egentligen 

inte säger något om huruvida mångfalden har ökats eller tillvaratagits på en arbetsplats. Bara för 

att en arbetsgivare uppfyller kvoten av en jämn fördelning av kön, etnicitet, ålder, 

funktionshinder, sexuell läggning etc så betyder inte detta att mångfalden tas tillvara eller kommer 

till sin rätt då faran finns att dessa individer kanske enbart är anställda på grund av att de ska 

representera en eller flera  grupper. Vi tror att det är på dessa grunder som Mångfaldens ansikten 

väljer att inte lägga särskilt stort fokus på resultaten då deras arbete ändå kommer att generera 

”resultat” i och med att människor möts, utbyter erfarenheter och kunskap vilket för 

mångfaldsarbetet ändå framåt, likt ringar på vattnet.  

 

Tankar kring vidare forskning 

Vi har förhoppningar om att man i framtida forskning inom mångfaldsområdet förhåller sig 

medveten och reflexiv till mångfaldsbegreppets alla dimensioner och den problematik dessa 

innefattar. Det har tydligt framgått vilket komplext fenomen mångfald är och vi anser att ett 

fruktsamt mångfaldsarbete förutsätter medvetenhet om detta faktum. Då det uppenbarligen finns 

ett behov av att främja mångfald i vårt samhälle är ett fortsatt mångfaldsarbete en förutsättning 

för ett samhälle där alla människor ska kunna vara jämlika och ha samma chanser att utveckla sin 

fulla potential. 
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