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Sammanfattning 

Uppsatsens syfte är att studera diskursen om mångfald i Stockholms kommun genom en 

analys av fjorton mångfaldsplaner samt två intervjuer med representanter för olika 

stadsdelsförvaltningar. De tre frågor vi ställt vårt material är hur ”mångfald” definieras, hur 

mångfaldsarbetet beskrivs samt hur ”etnicitet” och ”etnisk mångfald” konstrueras. Fokus i 

uppsatsen är etnisk mångfald. Uppsatsen antar ett socialkonstruktivistiskt perspektiv och det 

teoretiska ramverket består av diskursteori samt begrepp och idéer hämtade från kritisk 

litteratur om mångfald. Det empiriska materialet består av både skriftliga dokument 

(mångfaldsplaner) och intervjutranskriptioner. Materialet analyseras med hjälp av 

diskursanalytisk metod. Uppsatsens viktigaste slutsatser är, för det första, att mångfald 

definieras på tre olika sätt: utifrån diskrimineringslagens kategorier, ur ett 

jämlikhetsperspektiv samt ur ett nyttoperspektiv. Dessutom råder det ett antagonistiskt 

förhållande, det vill säga en kamp, mellan jämlikhetsdiskursen och den ekonomiska diskursen 

gällande hur mångfald ska definieras och hur mångfaldsarbetet ska tolkas. För det andra fann 

vi att mångfaldsarbetets olika mål och medel ofta är vaga eller obefintliga och att 

mångfaldsplanerna i detta avseende är mindre utvecklade än jämställdhetsplanerna. För det 

tredje fann vi att etnicitet och etnisk tillhörighet konstrueras utifrån vad som inte är ”svensk 

och svenskhet”. 
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1. Inledning 

Idag talas det om mångfald i stor utsträckning och i olika sammanhang där ordet oftast är 

positivt laddat. Internationell forskning visar på hur människor i första hand uppfattar 

mångfald som något positivt och eftersträvansvärt (Bell & Hartmann 2007: 895). Många 

företag använder ordet i samband med marknadsföring för att signalera en känsla av att 

människor är inkluderade med sina olikheter och egenskaper. Det bidrar till att människor 

får vara ”det de är” (de los Reyes & Martinsson 2005: 10). Mångfaldsdiskursen kan 

upplevas som mångtydig och svårdefinierad vilket medför att individer har sin egen tolkning 

av begreppet. Det är genom diskurser vår värld får sin betydelse. Det innebär att vi själva är 

med och skapar och omskapar vår värld samt våra sociala identiteter via språket (Winther 

Jörgensen & Phillips 2000: 15-16). Då vi själva inte hade en klar bild av vad ordet mångfald 

egentligen innebar blev vi intresserade av diskursen om mångfald och hur den kommer till 

uttryck. Olika slags policydokument om mångfald har sin grund i diskrimineringslagen då 

lagen kräver att en arbetsgivare ska bedriva aktiva åtgärder mot diskriminering för 

människors lika rättigheter och möjligheter (Diskrimineringsombudsmannen 2012-01.20). 

Diskrimineringslagens första paragraf lyder: 

 

1 § Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt 

främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller 

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

sexuell läggning eller ålder (SFS 2008:567). 

 

Diskrimineringslagen kräver även en redovisning av arbetet med åtgärderna. 

Diskrimineringsombudsmannen (DO) förespråkar, men kräver ej, en plan för lika rättigheter 

och möjligheter gällande: etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning. Lagen 

kräver dock en plan gällande diskriminering mot kön. Det innebär att det ska finnas en 

skriftlig plan om hur arbetet med jämställdhet mellan könen ska utföras men inte 

nödvändigtvis hur arbetet med mångfald ska utföras. Det är vanligt att arbetet med mångfald 

på en arbetsplats utgår från en plan för att bemöta lagens krav om redovisning av det aktiva 

arbetet mot diskriminering (Diskrimineringsombudsmannen 2012-01.20). 
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Det finns ingen entydig definition på mångfaldsbegreppet vilket ger varje 

företag/organisation utrymme att definiera vad de tycker begreppet bör innehålla. Enligt 

rapporten Alla lika olika – mångfald i arbetslivet (Ds 2000:69) har organisationer olika 

avgränsningar gällande vad som de anser mångfaldsbegreppet ska innebära. Det visade sig 

att i Sverige är det fortfarande vanligast att mångfald mer eller mindre är synonymt med 

etnicitet (Rönnqvist 2008:3). Definitionen på mångfald förekommer ur flera perspektiv och 

det råder skillnader i vilka kategorier mångfaldsbegreppet ska innefatta. Det är alltså inte 

märkligt att mångfaldsbegreppet används och tolkas på olika sätt av olika personer och 

organisationer (ibid., 2008:13). 

 

Många delar av världen har varit mångkulturella under en lång period, vilket har utformats 

under flera generationer. Kulturell pluralism innebär att ett samhälle ska skapas av 

mångkultur, det vill säga av olika etniska grupper. Detta betyder att alla individer, oavsett 

etnisk tillhörighet, ska ha samma rättigheter och möjligheter. Trots att många länder i 

Västvärlden anses vara pluralistiska, finns ändå diskriminering på grund av etnisk 

tillhörighet (Giddens 1998:271-272). Det finns även ett stort urval av tidigare forskning som 

visar att det förekommer diskriminering på grund av vilken etnisk tillhörighet en individ har 

(Bursell 2012; Ahmed & Hammarstedt 2010; Abrahamsson m.fl., 1999; de los Reyes, 2006). 

 

1.1. Syfte och frågeställningar 

Syftet med vår undersökning är att studera diskursen om mångfald i Stockholms kommun 

som den kommer till uttryck i Stockholms stads mångfaldsplaner samt i två intervjuer med 

representanter för olika stadsdelsförvaltningar. 

Anledningen till valet av Stockholms stad är att vi anser att de offentliga myndigheterna 

borde gå i bräschen för mångfaldsarbetet. Vi blev därför intresserade av hur staden beskriver 

sitt arbete med mångfald samt för att vi som utför undersökningen är bosatta i Stockholm. 

Förväntningen av uppsatsen är att ge ett bidrag, i form av en, förståelse av 

mångfaldsdiskursen samt hur mångfaldsdiskursen kommer till uttryck i en mångfaldsplan. 

Vi har valt att avgränsa oss till etnisk mångfald då dagens samhälle är mångkulturellt samt 

att mångfald oftast förknippas i första hand med etnicitet och etnisk mångfald (Rönnqvist 

2008:3). Vår studie är geografiskt avgränsat till Stockholm stad och vi har valt att fokusera 

på Stockholms stads mångfaldsplaner. Mångfaldsplanen och jämställdhetsplanen är 
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integrerade med varandra och majoriteten av planerna heter ”Jämställdhets- och 

mångfaldsplan”. I uppsatsen har därför jämförelser gjorts mellan planerna. De 

frågeställningar vi har valt att undersöka i denna uppsats är följande: 

- Hur definieras begreppet ”mångfald” i textmaterialet?  

- Hur beskriver Stockholms stads fjorton stadsdelsförvaltningar sitt mångfaldsarbete i sin 

mångfaldsplan? 

- Hur konstrueras ”etnicitet” och ”etnisk mångfald” i textmaterialet? 

1.2. Disposition 

Uppsatsens struktur ser ut på följande sätt: I kapitel 2 presenteras det teoretiska ramverket 

bestående av diskursteori samt begrepp och idéer hämtade från kritisk litteratur om 

mångfald. I kapitel 3 presenteras den tidigare forskningen som är relevant utifrån den här 

uppsatsens syfte och frågeställning. Kapitel 4 inleder med valet av metod samt 

tillvägagångssätt vid insamlingen av textmaterialet (4.1 - 4.4), sedan följer en redogörelse av 

diskursanalys som diskursmetod tillsammans med de diskursanalytiska verktyg som har 

använts i uppsatsen (4.5). I kapitel 5 presenteras uppsatsens resultat utifrån textmaterialet. 

Kapitel 6 utgörs av analysarbetet som är strukturerat under följande rubriker: Definition av 

mångfaldsbegreppet (6.1.), Arbetet med mångfald (6.2.) samt Hur konstrueras etnisk 

mångfald? (6.3.) I kapitel 7 förs en diskussion kring uppsatsens slutsatser och avslutningsvis 

ges ett förslag till vidare forskning (7.1). 

 

2. Teoretiskt ramverk 

2.1. Socialkonstruktivism 

Samhällets olika fenomen kan ses och förklaras utifrån två olika perspektiv; ur ett 

socialkonstruktivistiskt och ur ett essentialistiskt perspektiv. De två perspektiven skiljer sig 

åt i sin förklaring angående olika fenomen. Det essentialistiska perspektivet menar att vår 

värld och dess delar bör ses som något verkligt, naturligt och oföränderligt. Essentialister 

anser att det snarare är kategorier i sig med dess egenskaper som utgör skillnad mellan 

individer än individerna själva. Egenskaper kan då förklaras som något medfött. Det 

socialkonstruktivistiska perspektivet kan ses som en motsats till det essentialistiska då 
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socialkonstruktivismen menar att förklaringar och skillnader istället är socialt konstruerade. 

Socialkonstruktivister menar även att olika samhälleliga processer har format individer 

vilket lett fram till vad vi ser som skillnader mellan människor (Bergmark Helmersson 

2011:7-9). Vi anser att samhället är föränderligt, likaså mångfaldsplaner och dess 

mångfaldsarbete. Diskursanalysen utgår från ett socialkonstruktivistiskt perspektiv och 

därmed antar vår undersökning ett socialkonstruktivistiskt angreppssätt. 

2.2. Diskurs som teori 

När en diskursanalys ska utföras, är diskursteorin och analysmetoden delvis sammanflätade 

(Winther Jörgensen & Phillips 2000:10). Vi kommer att ta upp de diskursteoretiska 

antagandena i de här avsnitten och diskutera den diskursanalytiska metoden senare, i 

metoddelen. 

Vår värld får sin betydelse genom diskurser (Winther Jörgensen & Phillips 2000:15). 

”[D]iskurs är ett bestämt sätt att tala om och förstå världen [...]” (Winther Jörgensen & 

Phillips 2000:7). En diskurs är ett avgränsat socialt område, till exempel den medicinska 

diskursen. Inom den diskursen är ”kroppen” ett begrepp som får sin betydelse av andra 

begrepp, såsom ”vävnad” och ”symtom”. En diskurs område är avgränsat för att kunna 

utesluta andra eventuella beskrivningar av området (ibid., 2000:33-35). Alternativ medicin 

är ett exempel på ett område som kan uteslutas från den medicinska diskursen. 

Winther Jörgensen och Phillips tar i sin bok Diskursanalys som teori och metod (2000) upp 

tre diskursperspektiv: diskursteori, kritisk diskursanalys och diskurspsykologi. De tre 

angreppssätten skiljer sig åt men har några gemensamma nämnare. Angreppssätten vill 

kritisera ojämlika maktförhållanden i samhället och kallar sig därför kritiska i något slag 

(Winther Jörgensen & Phillips 2000:152). De ser även språket som en diskurs och hur 

språket både påverkar den värld vi lever i samt är påverkad av hur vår världs historia har sett 

ut. På så sätt har historien varit med och genererat de existerande sociala strukturer som 

återfinns i samhällen (ibid., 2000:11-12). Vi individer är därför med och konstruerar vår 

sociala verklighet genom språket. Det sker när vi individer sätter ord på saker i vår omvärld 

så är vi med och skapar, påverkar och förändrar den (ibid., 2000:7). Därmed är diskursen 

inte något statiskt, utan något föränderligt (ibid., 2000:15–16). 

Uppsatsens teoretiska ramverk består av Laclau och Mouffes diskursteori som den beskrivs i 

Winther Jörgensen & Phillips (2000) samt begrepp och idéer hämtade från kritisk litteratur 
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om mångfald: Aleksander Motturis bok Etnotism (2007), de los Reyes och Martinssons bok 

Olikhetens paradigm - intersektionella perspektiv på o(jäm)likhetsskapande (2005) samt 

artikeln ”Deconstructing differences” (2004). 

Diskursteorins tanke är att vår värld är socialt konstruerad och därför återger världen ingen 

färdig definition eller bild. Det innebär att människor inte är eniga och därmed råder det en 

strid om olika fenomens förklaringar (Winther Jörgensen & Phillips 2000:31). Den strid 

kallas även för antagonism och är ett av de diskursanalytiska verktyg som vi diskuterar 

senare under metoddelen. Forskare inom diskursteorin menar att allt är ”tillfälligt” och 

därför föränderligt, på så sätt kan samhället och diskurser se annorlunda ut (ibid., 2000:62). 

Diskursen är föränderlig då länkarna mellan olika tecken kan ändras om en uppdatering eller 

förändring av diskursens struktur anses behövas. Diskursteorin anser att vi ska studera vad 

som sägs och vad som skapas då det sägs i ett förhållande till varandra (ibid., 2000:36). 

Michel Foucault ses som en av diskursteorins grundare och har utvecklat teoridelen samt 

gjort undersökningar i ämnet. Foucault menar att ”sanningen” presenteras efter vem som har 

makten att presentera ”sanningen”. Maktens struktur sätter ramarna för vad som 

överhuvudtaget sägs och inte sägs samt vad som är sant och falskt angående kunskap. 

Foucault var intresserad av den struktur som utgör makten, för att förstå hur gränserna ser ut 

för vad som framställs eller ej. Diskursens gränser för vad och hur utsagor framställs beror 

därmed på hur makten ser ut och vem som tillhandahåller den. Vi ska inte förstå makt- och 

diskursbegreppet som någonting som har förutbestämda områden utan som socialt 

konstruerade (Winther Jörgensen & Phillips 2000:19–20). Foucault talar om de förbud, vilka 

samhället består av, där alla människor inte får säga precis vad de vill och framförallt inte 

var som helst. Det mest tydliga kan vara att en del människor inte har ”legitimitet” att få 

yttra sig alls om vissa saker. Förbuden är kopplade till makten som skapar striderna som 

råder inom diskurserna (Foucault 1971:7–8,11). 

2.3. Kritisk litteratur om mångfald 

I det här avsnittet presenteras de teoretiska idéer och begrepp som har sitt ursprung i 

litteratur som kritiskt analyserar mångfaldsdiskursen. Dessa idéer och begrepp är hämtade 

från böckerna Etnotism (2007) av Motturi, Olikhetens paradigm - intersektionella perspektiv 

på o(jäm)likhetsskapande (2005) av de los Reyes och Martinsson samt från artikeln 

Deconstructing difference (2004). Samtliga skrifter utgår från ett socialkonstruktivistiskt 
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perspektiv. Olikhet förklaras i böckerna som något relationellt skapat, i relationer till andra 

individer. Författarna ställer sig alltså kritiskt till att en individs egenskaper och sociala 

position skulle vara något förutbestämt, som en inneboende olikhet, likt ett essentialistiskt 

perspektiv. Motturi och de los Reyes & Martinsson betonar att vi människor bör anta ett 

kritiskt förhållningssätt i olikhetsskapandet då ett skillnadstänkande kan medföra att 

människor placeras in i olika fack utifrån sin etnicitet. 

Begreppet etnotism syftar på fokus på en individs etnicitet.  Etnotismen menar att människor 

i det moderna samhället identifieras främst utifrån etnicitet eller kultur. Det är språket som 

återger vår upptagenhet av etnicitet och etniska skillnader. Det kommer till uttryck när 

eventuella skillnader mellan människor ständigt förklaras som kulturella skillnader. Ett 

exempel är när individers handlingar förklaras utifrån individens etnicitet (Motturi 2007:27). 

Etnotism genomsyrar alltså språket och ger på så sätt individen möjligheten att kunna 

uttrycka etniska och kulturella skillnader (ibid., 2007:71). Etnotismen har egenskapen att 

belysa de outtalade ideologier som finns inbäddade i språket för att stärka de rådande 

maktstrukturerna. Etnotismen lyfter därför upp skillnaden, som makten upprätthåller mellan 

”subjektet” och ”den etnifierade andre” i relationer som: ”[M]ellan svenskar och invandrare, 

svenskar och nya svenskar, svenskar och svenska medborgare med invandrarbakgrund 

etc.”[...] (Motturi 2007:27). Det förklarar hur olikhet beskrivs ur ett essentialistiskt synsätt 

genom att identifiera ”den andra” som är det ”vi” inte är. Exempel på sådana dikotomier är, 

vit i förhållande till svart samt arbetarklass i förhållande till överklass. Skapandet av olikhet 

innebär en problematik då det genast uppstår en hierarkisk process, mellan etniciteter, 

kulturer och människor, när vi delar in individer efter olika kategorier (de los Reyes & 

Martinsson 2005:9–15). 

Norrbacka Landsberg är författare till artikeln Konsten att se nya kunder - Mångfald och 

föreställningar om invandrare som kunder (2005) som framställer två sätt och se på kunder. 

Där beskrivs den ”normala kunden” respektive ”den nya kunden”. Författaren visar hur 

konsulter och företagsrepresentanter gör den uppdelningen, där invandrare tillhör ”den nya 

kundgruppen”. Enligt konsulter och företagsrepresentanter kännetecknas ”den nya 

kundgruppen” av en slags typ av boende, familj, kön och hudfärg till skillnad från den 

”normala kunden” som betecknas som den ständigt minskande kundgruppen. Att anta ett 

sådant skillnadstänkande är problematiskt, menar författaren, då det medför en uppdelning 

av individer (Norrbacka Landsberg i de los Reyes & Martinsson 2005:57-59). 
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Zanoni och Janssens är författarna till artikeln Deconstructing difference (2004) och anser 

att mångfald kan definieras både ur ett ekonomiskt och ur ett jämlikhetsperspektiv. Det 

ekonomiska perspektivet menar att mångfald bidrar till utveckling och problemlösning när 

personalens olikheter tas tillvara på, personalen är en resurs där tillgänglighet och flexibilitet 

uppskattas. Den ekonomiska diskursen dominerar med sin definition av mångfaldsdiskursen 

trots att jämlikhetsperspektivet även definierar mångfald. Ur jämlikhetsperspektivet ska 

mångfald skapa jämlikhet, lika rättigheter och samma förutsättningar för varje individ. 

Mångfald bidrar, utifrån det perspektivet till en god social miljö vilket bidrar positivt till 

både organisationens resultat och helhet (Zanoni & Janssens 2004:56,70-71). I artikeln 

framstår mångfald som en diskurs vilken är socialt konstruerad genom språket som återfinns 

inbäddat i maktrelationer (ibid., 2004:55-57).  

Forskningen visade att chefer definierar begreppet mångfald utifrån ett fåtal kategorier och 

som ett gruppfenomen. Cheferna definierar generellt sett sin personal utefter kategorier, likt 

essenser, som personalen delar med varandra, som gemensamma nämnare. Författarna 

menar att cheferna är mer intresserad av vad som gynnar och inte gynnar organisationen i 

sig snarare än vad som egentligen skiljer personalen åt. Ett forskningsresultat är att 

ansvariga inom mångfaldsdiskursen talar om mångfald i positiv bemärkelse som ”mervärde” 

och i negativ bemärkelse som en ”brist”. Ett annat resultat är att den lokala 

mångfaldsdiskursen signalerar rådande maktrelationer som existerar mellan chefer och 

personal samt att ledningen skapar en ”referensgrupp”, med vilken andra anställda jämförs, 

då denna grupp anses som den produktiva och normgivande gruppen (ibid., 2004:70-71). 

3. Tidigare forskning 

I det här avsnittet presenteras den tidigare forskning som ligger till grund för den här 

uppsatsens syfte och frågeställning. Därmed rör den tidigare forskningen 

mångfaldsdiskursens konstruktion och definition samt forskning fokuserat på den etniska 

aspekten inom mångfaldsdiskursen. 

 

Mångfaldsbegreppet betraktas som mångtydigt vilket bekräftas av Paulina de los Reyes och 

Lena Martinsson i Olikhetens paradigm - intersektionella perspektiv på 

o(jäm)likhetsskapande (2005: 12-13), näringsdepartementets mångfaldsprojekt Alla lika 

olika - mångfald i arbetslivet (Ds 2000:69:124), Nina Edström och Saara Printz Werner 
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Mångfald i arbetslivet (2004) samt Karin Bjärvall Vad betyder mångfald på svenska? 

(2000:10). Samtliga studier visar på otydligheten kring mångfaldsdiskursen och även hur 

mångfald framställs ur två perspektiv som en rättvisemotiverad inriktning också benämnt 

som ett jämlikhetsperspektiv samt som en nyttoaspekt. 

Boken Olikhetens paradigm - intersektionella perspektiv på o(jäm)likhetsskapande är 

baserad på ett resultat av ett tvärvetenskapligt nätverksarbete. Nätverket har undersökt 

mångfald och olikhet, hur innebörden av de begreppen används och diskuteras inom 

forskningen samt inom det offentliga samtalet (de los Reyes & Martinsson 2005:5). 

Olikheten beskriver hur varje individ är unik men samtidigt lika eftersom alla människor har 

en rad gemensamma egenskaper, det vill säga, alla människor har ett kön och alla har en 

etnisk tillhörighet (ibid., 2005:10). Bokens fokus ligger på hur de los Reyes och Martinsson 

lyfter upp problematiken med mångfald då det olikhetsskapande bidrar till ett 

skiljestänkande då det skapar ett ”vi och dom”. Detta leder till att hierarkier uppstår mellan 

människor som tar sig i uttryck genom en över- och underordning. Denna över- och 

underordning struktureras efter den hegemoniska diskursen inom exempelvis kön och 

etnicitet (ibid., 2005:21). Därmed rangordnas individer ständigt med anledning att kunna 

tillskrivas en egenskap som underlättar för oss människor och gör det begripligt att kunna 

placera individerna i en social kategori (de los Reyes & Martinsson 2005:19). 

I rapporten Förvaltningseliten – demokratins ”svenska” väktare (2005) beskriver Niklasson 

hur dagens Sverige blir ett mer och mer ett etniskt och kulturellt mångfaldssamhälle. Laclau 

och Mouffe (1985) menar att en maktutövning sker då makten återfinns inbäddat i 

samhällets olika diskurser (de los Reyes & Martinsson 2005:19). Niklasson beskriver hur 

och varför det är få tjänstemän med invandrarbakgrund grundat i ett liknande resonemang 

som Laclau och Mouffes. Niklasson förklarar att det bland annat grundas i de krav som ställs 

vid en rekrytering. Kravens utformning är ett exempel på hur makten genomsyrar diskurser 

och bestämmer på så sätt vem som kommer att klara av och vem som inte kommer att klara 

av kraven. Exempel på sådana krav är svensk utbildning samt svensk-kulturell kompetens 

(Niklasson 2005:139-141). 

Rapporten Alla lika olika – mångfald i arbetslivet (Ds 2000:69) visar att jämställdhetsplanen 

är väl inarbetad i jämförelse med mångfaldsplanen vilket beror på att jämställdhetsarbetet 

pågått mycket längre tid och har därför en lång tradition i Sverige. Mångfaldsarbetet borde 

följa samma struktur och väg som jämställdhetsplanen då den kan hjälpa mångfaldsarbetet 

med olika bitar (Ds 2000:69:123-124). I rapporten Mångfald i arbetslivet (2004) beskrivs 
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hur mångfald har blivit samlingsnamnet för de aktiviteter och policys vars uppgift kan 

betraktas som en utmaning till de homogena organisationerna (Edström & Printz Werner 

2004: 47-50). Rapporten visar att ett fördomsfritt arbetssätt mot diskriminering utgår från 

diskrimineringslagen där alla individer ska ha samma rättigheter och möjligheter vid 

exempelvis en rekrytering. I organisationers mångfaldsplaner uttrycks en önskad om en 

etnisk mångfald då mångfald anses berikande. När en mångfaldsplan ska utföras görs det 

utifrån en representationsprincip, vilket betyder att mångfald beskrivs genom att mäta och 

beskriva hur mångfaldskategorierna presenteras inom den rådande organisationen (ibid.,).   

 

4. Metod och data 

4.1. Val av metod 

Inom den kvalitativa forskningen finns olika alternativ i valet av metod beroende på vad 

forskaren väljer att studera. Utgångspunkten i den kvalitativa diskursanalysen är att tolka 

och förstå själva språket i det material som analyseras. 

Vi är intresserade av hur diskursen om mångfald kommer till uttryck i Stockholms stads 

mångfaldsplaner. Två intervjuer utförda på två stadsdelsförvaltningar utgör även en del av 

textmaterialet trots att mångfaldsplanerna är den här studiens huvudmaterial. Det innebär att 

huvudmaterialet är ett redan existerande textmaterial, vilket gör att diskursanalys som metod 

passar bra till den här typen av studie. När en analys ska genomföras på ett textmaterial är 

målet att hitta diskurserna som återfinns i texten för att nå en tolkning och kunna stödja 

resultatet (Winther Jörgensen & Phillips 2000:87).  En diskurs är ett bestämt sätt att med 

hjälp av språket tala om och förstå det som studeras (ibid., 2000:7). 

4.2. Urval 

Valet av empiri presenteras under rubrikerna Mångfaldsplanerna och Intervjuerna. Där 

presenteras textmaterialet som analyseras i uppsatsen. Under rubrikerna redogörs 

tillvägagångssätt och urval vid insamlandet av respektive textmaterial. 
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Mångfaldsplanerna 

En analys har genomförts på samtliga mångfaldsplaner – 14 stycken – från Stockholms stads 

stadsdelsförvaltningar. Majoriteten av dessa mångfaldsplaner är integrerade med 

jämställdhetsplanen och utgör tillsammans 209 sidor. När planerna är skrivna som en och 

samma plan och inte som två åtskiljda, är det svårt att veta exakt sidantal som endast 

mångfaldsplanerna utgör. Vi menar att mångfaldsplanerna tillsammans är cirka hälften av de 

209 sidorna. 

Vid insamlandet av mångfaldsplanerna började vi med att maila samtliga 

stadsdelsförvaltningar då vi ville skapa en kontakt med dem. Det går att ta del av samtliga 

mångfaldsplaner via Stockholms stads hemsida, då mångfaldsplanerna är en offentlig 

handling. Vi valde ändå att kontakta varje stadsdelsförvaltning via mail. Det utfördes av två 

anledningar, vi ville både få en inblick på fältet samt ge stadsdelsförvaltningarna 

möjligheten att ta del av resultatet om intresse skulle finnas. Enskede-Årsta-Vantör, Farsta, 

Älvsjö och Spånga-Tensta svarade inte på mailet och deras mångfaldsplaner hämtades 

därför via Stockholm stads hemsida. En stadsdelsförvaltning visste inte att de hade en 

mångfaldsplan. Samtliga mångfaldsplaner är underlag för den här studien. 

Intervjuerna 

En förstudie har genomförts i form av två intervjuer där den första intervjun utgör 35 

minuter och genererade elva transkriberade sidor, den andra intervjun var 26 minuter lång 

och sju transkriberade sidor. Huvudmaterialet består av de fjorton mångfaldsplanerna och 

kompletteras med det transkriberade intervjumaterialet. Intervjuernas syfte var att besöka 

och intervjua minst två av de fjorton stadsdelsförvaltningarna för att få en bredare förståelse 

om mångfaldsdiskursen innan analysarbetets början. Intervjumaterialet har behandlats som 

mångfaldsplanerna i analysarbetet och ses som ett komplement till huvudmaterialet. Vi 

valde att kontakta fyra stadsdelsförvaltningar för att minst ha två stadsdelar att intervjua om 

bortfall skulle ske. När vi kontaktade de fyra stadsdelsförvaltningarna utgick vi från vår 

förförståelse, att Stockholms stads stadsdelar är segregerade. Vi menar att segregation kan se 

olika ut beroende på hur stadsdelarna är geografiskt belägna samt hur stadsdelarnas 

befolkning ser ut. Vi valde att intervjua företrädare från fyra stadsdelar. Dessa fyra 

stadsdelar var av intresse då de ligger nära varandra geografiskt men samtidigt enligt vår 

mening, uppvisar en variation gällande etnicitet. Vi valde att kontakta ansvariga för 

mångfaldsarbetet i Bromma, Rinkeby-Kista, Hässelby-Vällingby och Spånga-Tensta. Det 
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var bara Rinkeby-Kista och Bromma stadsdelsförvaltning som svarade på förfrågan och 

tackade även ja till att medverka i intervju. Vi nöjde oss med att intervjua Rinkeby-Kista och 

Bromma stadsdelsförvaltning. I Rinkeby-Kista intervjuades två HR-konsulter och i Bromma 

en PA-konsult och en miljösekreterare. Intervjuerna spelades in samt transkriberats och 

analyserats enligt diskursanalytisk metod. Vi är medvetna om att vår kunskap gällande 

mångfald och mångfaldsarbete inte var så omfattande i studiens inledningsskede vilket kan 

ha bidragit till att vi missat att ställa frågor som kan ha genererat viktig information (Aspers 

2011:38-39). Vi är även medvetna om att intervjuerna kunde ha genererat annan och djupare 

information om intervjuerna hade utförts i mitten eller i slutet av studien då vi skaffat oss 

mer kunskap inom området. Anledningen till att vi valde utföra intervjuerna i början, som en 

förstudie, var av två anledningar. Den första anledningen var att vi ville skaffa oss en inblick 

och bredare förståelse av diskursen om mångfald genom att besöka och intervjua några 

stadsdelsförvaltningar. Den andra anledningen berodde på tidsbrist då vi ansåg att det fanns 

mer tid i början av studien än i slutet, att inga ytterligare intervjuer utfördes under mitten 

eller slutet av studien var även det på grund av tidsbrist. 

4.3. Avgränsning 

Då de flesta kommuner, organisationer och företag väljer att arbeta med mångfald genom att 

skapa en mångfaldsplan har vi i den här studien valt att avgränsa oss till Stockholms stads 

fjorton stadsdelsförvaltningar. Den avgränsningen utfördes då Stockholms stad som 

kommun och offentlig myndighet, anser vi, borde ha ett utvecklat arbete med mångfald för 

att framstå som en förebild. Vi har gjort ett urval då varje stadsdelsförvaltning har en 

jämställdhets- och mångfaldsplan, verksamhetsplan samt verksamhetsberättelse och vi har 

därmed avgränsat oss till att endast analysera mångfaldsplanen. Mångfaldsplanen ingår 

oftast tillsammans med jämställdhetsplanen i det som kallas jämställdhets- och 

mångfaldsplan. Några jämförelser mellan planerna har utföras där vi ansåg det nödvändigt 

då intressanta skillnader upptäcktes. Vi är här medvetna om att vi, genom att studera 

Stockholms stads stadsdelsförvaltningars mångfaldsplaner, endast studerar en liten del av 

hela mångfaldsdiskursen. 

4.4. Diskursanalys som analysmetod 

Vi har diskursanalys som metod och har använt Laclau och Mouffes diskursanalytiska 

verktyg som de beskrivs i Winther Jörgensen & Phillips (2000). Det är dessa verktyg vi har 
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använt vid genomförandet av vår analys. I dess inledningsskede letade vi efter nodalpunkter, 

flytande signifikanter och antagonismer i textmaterialet.  När en diskursanalys ska utföras är 

första steget att ta reda på hur så kallade knuttecken länkas ihop med andra tecken för att 

skapa ordning i diskurserna. Ett knuttecken är ett tomt tecken eller begrepp som nästan inte 

betyder något i sig själva utan får sin betydelse genom att kopplas ihop med andra tecken. 

Exempel på knuttecken är nodalpunkter (Winther Jörgensen & Phillips 2000:57–58). 

4.5. Verktyg 

– Nodalpunkt & Ekvivalenskedjor 

Inom en diskurs arbetas olika begrepp fram kring nodalpunkter. För att en diskurs ska kunna 

etablera sig och skapa en tydlighet utesluts de kopplingar till tecken som ger andra möjliga 

förklaringar till diskursen. På så sätt etableras diskursen och får sin tydlighet (Winther 

Jörgensen & Phillips 2000:33). 

 

En nodalpunkt är ett tecken som andra tecken samlas kring och det är utifrån nodalpunken de 

får sin betydelse. Exempel på en nodalpunkt inom medicinska diskursen är ”kroppen” vilket 

vi kan få fram andra begrepp som ”vävnad” och ”symtom”, sådana begrepp ger ”kroppen” sin 

betydelse (Winther Jörgensen & Phillips 2000:33). Knuttecken får en större innebörd när de 

länkas samman med andra tecken vilket utförs med hjälp av ekvivalenskedjor. Att tecken är 

tomma betyder att de hittills inte har någon förklaring tillskrivet till dem. Ekvivalenskedjor 

sammankopplar olika tecken och skapar därmed betydelse och vår uppgift är att se, lyfta upp 

och analysera sammankopplingarna (ibid., 2000:57–58). En nodalpunkt i vårt material kan 

vara ”mångfald” vilket är ett tomt tecken och får sin betydelse när det ekvivalerar med 

(kopplas samman med) andra tecken som: kön, ålder, etnicitet etc. 

– Flytande signifikanter 

Vid analysutförandet ska individuella eller kollektiva identiteter hittas i texten vilket är de 

subjektspositioner som den diskursiva strukturen fokuserar kring. Flytande signifikanter är 

de tecken, till exempel ord och begrepp som olika diskurser försöker ge innehåll åt på just 

sitt sätt. Den flytande signifikanten sätter ”rubriken” på identiteten 

/subjektspositionen. Exempel på olika flytande signifikanter kan vara ”invandrare” 

”husmor” och ”arbetare” (Winther Jörgensen & Phillips 2000:54). 
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– Antagonism 

Diskursiv kamp är ett nyckelord i diskursteorin vilket betyder att diskurser befinner sig i en 

kamp med varandra om att ge ett specifikt område sin beskrivning. Varje diskurs ger en 

bestämd tolkning av något i den sociala världen. (Winther Jörgensen & Phillips 2000:13). 

Det innebär att olika diskurser är i kamp med varandra, i ett så kallat antagonistiskt 

förhållande. Det antagonistiska förhållandet betyder att diskurser strävar efter att få 

dominera över området. När diskursen har uppnått dominans innehar diskursen hegemoni 

över området (ibid., 2000:55).   

Diskursordning är begreppet för det område där det råder eller eventuellt råder ett 

antagonistiskt förhållande inom. Diskursordning är en sammanställning av de diskurser som 

verkar inom samma sociala område eller institution. Inom det sociala området kan eventuell 

diskursiv kamp utlösas (Winther Jörgensen & Phillips 2000:64). 

 

4.6. Etiska överväganden 

Det viktigaste när en vetenskaplig studie ska utföras är att följa de etiska krav som är 

uppsatta av forskarsamhället (Aspers 2011:83). I utförandet av den här studiens intervjuer 

har vetenskapsrådets forskningsetiska principer (Gustafsson m.fl., 2011) legat som grund, de 

principer som gäller vid samhällsvetenskapliga studier. Vi har utgått från de etiska 

principerna för att skydda våra intervjupersoners integritet samt att de ska känna sig 

skyddade mot kränkning. Intervjupersonerna ville ta del av den färdigställda uppsatsen, 

vilket de kommer få göra. 

 De fyra regler som vetenskapsrådets principer utgörs av, är följande: 

Informationskravet - Vi informerade om vårt syfte med intervjuerna för de fyra 

intervjupersonerna inom de två stadsdelsförvaltningar och vi berättade vad intervjuerna 

skulle användas till. 

Samtyckeskravet - Vi informerade de fyra intervjupersonerna angående deras 

medverkan, att de får avbryta sin medverkan när som helst under intervjuns gång och att de 

får avstå från att svara på en fråga om de så vill.  
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Konfidentialitetskravet - Vi meddelade våra intervjupersoner att inspelningar, 

transkriptioner av material endast används till vår studies syfte och att endast vi har tillgång 

till materialet. Vi informerade även om att inspelningarna raderas efter studiens slut. 

Intervjupersonerna är även medvetna om att de är anonyma vid namn, men att 

stadsdelsförvaltningens namn nämns i samband med intervjuerna. 

Nyttjandekravet - Vi informerade intervjupersonerna att vi endast kommer använda 

intervjuerna till vår studies syfte och inget annat. 

Validitet 

För att kunna styrka och bekräfta en forskning talas det om vilken validitet och reliabilitet 

studien har. Med validitet menas: har studien undersökt det som forskaren avsåg att 

undersöka? (Kvale 1997:215). Med det menas vilken trovärdighet och hållbarhet studien 

har. Vårt syfte var att undersöka hur diskursen om mångfald kommer till uttryck i 

stadsdelsförvaltningarnas fjorton mångfaldsplaner samt analysera samma syfte utifrån 

intervjumaterialet. Vi anser att vår studies validitet är god då vi har kunnat besvara studiens 

syfte och frågeställning. Det har utförts genom att ställa liknande frågor till materialet.  

Reliabilitet 

Reliabilitet betyder hur pålitlig den utförda studien är och om forskare vid en eventuell 

replikation skulle få identiska resultat. Reliabilitet är svårt att uppnå eftersom kvalitativ 

forskning, bland annat, präglas av forskares subjektiva tolkningar. Det är därför viktigt som 

kvalitativ forskare att vara lyhörd i utförandet av intervjuer efter vad intervjupersonen 

faktiskt säger och inte säger (Kvale 1997:37). Vi är därmed medvetna om, vid en eventuell 

replikation av vår studie, alltid finns en viss problematik att generera identiska resultat som 

den här undersökningen. Det beror på att kvalitativa undersökningar, som innehåller 

intervjuer med människor, alltid står inför den problematiken då människor har tendenser att 

ge olika svar vid olika tillfällen. När vi i våra intervjuer ställer frågan, ”vad betyder 

mångfald för er?” till en stadsdelsförvaltning är syftet att få ta del av deras specifika åsikt 

och inte en allmän åsikt angående mångfald. 

Vi anser att en viss reliabilitet har uppnåtts då liknande frågor har ställts till både 

mångfaldsplanerna och intervjuerna. Uppsatsens huvudmaterial är offentliga dokument 

vilket betyder att andra forskare kan ta del av exakt samma material. Eventuella skillnader 

grundas då i forskarnas individuella tolkningar av textmaterialet. 
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5. Resultat 

I följande avsnitt presenteras de resultat som vårt material har genererat utifrån de frågor 

som ställts till materialet. Dessa frågor har sin utgångspunkt i uppsatsens syfte och 

frågeställningar. 

5. 1. Mångfaldsplanerna 

Samtliga fjorton stadsdelsförvaltningar har en mångfaldsplan som heter Jämställdhets- och 

mångfaldsplan och majoriteten av stadsdelsförvaltningarna har en uppdaterad version från 

2013-2015. Spånga-Tenstas jämställdhets- och mångfaldsplan är från 2010 och Årsta-

Enskede-Vantörs är från 2009. Vårt huvudmaterial är jämställdhet- och mångfaldsplanerna 

som tillsammans består av 209 sidor. 

1. Hur definieras mångfald inom stadsdelsförvaltningen? 

Samtliga mångfaldsplaner definierar mångfaldsbegreppet utifrån kategorierna: kön, 

könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Vidare definierar tre av fjorton 

stadsdelsförvaltningar mångfald även som en ”resurs” eller ”tillgång”. En 

stadsdelsförvaltning definierar även mångfald som en ”jämlikhets- och demokratifråga”. 

2. Hur beskrivs mångfaldsarbetet i mångfaldsplanerna? 

Det finns inga tydliga mål och riktlinjer i mångfaldsplanerna i jämförelse med 

jämställdhetsplanerna som har ett jämställdhetsindex (jämix). Fem av fjorton 

stadsdelsförvaltningar har dock uttryckt mål i olika former. 

 

3. Hur konstrueras etnisk mångfald i materialet?   

Ingen av stadsdelsförvaltningarna diskuterar eller definierar begreppet etnicitet i sina 

mångfaldsplaner. När stadsdelsförvaltningarna nämner etnicitet gör de det i samband med 

beviljad ledighet, ökning av utlandsfödda samt i exempel på hur diskriminering grundat på 

etnicitet kan förekomma. Tre av fjorton stadsdelsförvaltningar vill ge ledighet vid andra 

traditioner än de traditionella svenska. Tre av fjorton stadsdelsförvaltningar vill även öka 

antalet individer som är utlandsfödda, vid rekrytering. Samtliga stadsdelsförvaltningar 

hänvisar till diskrimineringslagen som säger att diskriminering på grund av etnisk 
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tillhörighet ska motverkas. Tio stadsdelsförvaltningar ger även exempel på hur 

diskriminering grundat på etnisk tillhörighet kan uttryckas. 

5.2. Intervjuerna 

Här presenteras frågorna som ställdes till stadsdelsförvaltning 1 och 2 samt deras svar: 

1.  Vad betyder mångfald för er inom stadsdelsförvaltningen? 

Stadsdelsförvaltning 1 anser att mångfald betyder ett tillvaratagande av olika kvalitéer bland 

människor utifrån de olikheter som finns hos människor. En av intervjupersonerna menar att 

hen inte skulle vilja använda ordet mångfald överhuvudtaget. Eftersom så fort en 

jämställdhets- och mångfaldsplan är skriven skapas, menar intervjupersonen, ett ”vi och 

dom”. 

Stadsdelsförvaltning 2 utgår från Stockholms stad, stadshuset samt från 

kommunfullmäktiges idé om att stadsdelsförvaltningarna ska spegla befolkningen. De menar 

att en medarbetare inom förvaltningen speglar ungefär hur befolkningen ser ut, både när det 

gäller: kön, åldrar, etnicitet, religiös uppfattning, funktionsnedsättning samt sexuell 

läggning. Vidare har förvaltningen en önskan om att det ska vara en spegelbild. De uttrycker 

även att de inte mäter etnicitet på något sätt. 

2.  Hur arbetar ni med etnisk mångfald?   

Stadsdelsförvaltning 1 berättar att de tänker i första hand på diskrimineringslagen och följer 

den. Vid rekrytering använder de även en rekryteringsmetod som ska ta bort all typ av 

diskriminering. Enligt intervjupersonerna finns det mycket etnisk mångfald i deras 

verksamhet då de anser att majoriteten av deras personal har kommit från hela världen och 

att de har en minoritet av svenskar. 

Stadsdelsförvaltning 2 menar att deras stadsdel precis som andra stadsdelar inte tänker på 

vilket efternamn andra människor har. De menar även att de är medvetna om att stor del av 

deras personal troligen har utländsk bakgrund men betonar att det inte är lagligt att kartlägga 

människor på etniska grunder. Förvaltningen säger att ute på enheterna är det fler anställda 

med annan etnisk tillhörighet än svensk, men att bland personalen i förvaltningshuset är det 

lite ”tunnare”. Inga direkta skriftliga anmälningar om diskriminering har anmälts menar 
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förvaltningen, men är medvetna om att alla inte heller anmäler kränkningar eller 

diskrimineringar men kan uppleva sig diskriminerad. Sådana fall har förvaltningen hanterat. 

3. Varför tror ni att det finns stadsdelar som är mer segregerade än andra? 

Stadsdelsförvaltning 1 tror att det beror på hur lägenhetsbeståndet och arbetsmöjligheterna 

ser ut i varje stadsdel. 

Stadsdelsförvaltning 2 tror även de att det kan bero på bostadsmarknaden och gissar att det 

kan finnas en kulturell förklaring till att människor söker sig dit andra människor med 

samma etniska tillhörighet bor. 

4. Har ni generella eller specifika riktlinjer för ert etniska mångfaldsarbete? 

Stadsdelsförvaltning 1 menar att de har en jämställdhet- och mångfaldsplan där de fokuserar 

mycket på jämställdhet då de anser att det är de bitarna som behövs mest. De strävar dock 

efter att bibehålla deras mångfald. 

Stadsdelsförvaltning 2 säger att deras utgångspunkt är lika behandling och att de vill 

motverka både negativ och positiv särbehandling. 

5. Finns det något ni vill tillägga? 

Stadsdelsförvaltning1 svarade på frågan genom att ställa frågan: borde vi tänka annorlunda? 

Förvaltningen svarar själva på sin fråga genom att säga nej och menar att ha policydokument 

snarare kan ställa till det då intervjupersonen menar att de följer den svenska lagen till punkt 

och pricka. 

Stadsdelsförvaltning 2 berättar att de har börjat arbeta med en aktivitets- och tidsplan som 

just nu fokuserar på en rekryteringskampanj som innebär att det ska rekryteras ett 

”jämställdhetsombud”. 

 

Sammanfattning av resultatet 

Vi fann i textmaterialet att ”mångfald” är en nodalpunkt vilket identiteten/subjektspositionen 

organiserar sig kring. Det vill säga de flytande signifikanterna i den här studien är: kön, 

könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. 

Identiteterna/subjektspositionerna i den här studien är: etnisk tillhörighet som 
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”utrikesfödda”, kön benämns som ”kvinnor” och ”män” etc. Mångfaldsdiskursens kan 

uppfattas en aning otydlig. Det innebär att flera diskurser är i kamp, i ett antagonistiskt 

förhållande med varandra, om att ge mångfaldsbegreppet sin innebörd. På så sätt fann vi att, 

den ekonomiska och jämlikhetsdiskursen befinner sig i ett antagonistiskt förhållande om att 

ge mångfaldsdiskursen sin beskrivning. 

 

6. Analys 

Här presenteras analysen av studiens empiriska textmaterial som utgörs av fjorton 

mångfaldsplaner samt två intervjuer. Analysen presenteras under tre huvudrubriker som 

utgår från studiens frågeställningar: Definition av mångfaldsbegreppet, Arbetet med 

mångfald samt Hur konstrueras etnisk mångfald. I analysdelen benämns de två intervjuerna 

endast som stadsdelsförvaltning 1 och stadsdelsförvaltning 2. 

 

6.1. Definition av mångfaldsbegreppet 

I materialet definierar samtliga stadsdelsförvaltningar begreppet mångfald utifrån följande 

flytande signifikanter: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, 

religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. De 

flytande signifikanterna ingår i diskrimineringslagens lagstiftade diskrimineringsgrunder. 

Eftersom flytande signifikanter är tomma tecken, får de sin innebörd när de länkas ihop med 

varandra och till nodalpunkten mångfald. På så sätt får de sin betydelse, i 

sammankopplingen till varandra men också till mångfald. De flytande signifikanterna ger 

även mening till mångfald, i och med sammankopplingen. Det är beroende på hur mångfald 

definieras som avgör vad som menas med, kön, etnisk tillhörighet, ålder etc. Ett exempel 

som mångfald kan definieras är utifrån det ekonomiska perspektivet, som förklaras i stycket 

nedan (Zanoni & Janssens 2004:56). På det sättet är, kön etnisk tillhörighet, ålder etc. 

flytande signifikanter.   

 

Vi upptäckte även att begreppet mångfald definieras utifrån två perspektiv, ett 

jämlikhetsperspektiv och en nyttoaspekt. Zanoni & Janssens (2004) beskriver även 

jämlikhetsperspektivet och nyttoaspekten, där författarna menar att mångfald kan ses både ur 

ett ekonomiskt och ur ett jämlikhetsperspektiv. Det ekonomiska perspektivet (nyttoaspekten) 
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är ett rationellt sätt att se på mångfald där olikheter bidrar till utveckling (Zanoni & Janssens 

2004:56). Jämlikhetsperspektivet utgår från att mångfald skapar en god social miljö där alla 

människor lika rättigheter och möjligheter ligger som grund (ibid., 2004:70). 

 

6.1.1. Jämlikhet eller nytta? 

Vi vill påstå att diskrimineringslagens krav ingår i jämlikhetsperspektivet på mångfald, som 

utgör en del av jämlikhetsdiskursen. Det påstår vi då en arbetsgivare måste bedriva aktiva 

åtgärder mot diskriminering som är grundat i diskrimineringslagens krav: kön, etnisk 

tillhörighet, ålder etc. på sin arbetsplats (Diskrimineringsombudsmannen 2012-01.20). 

Norrmalms mångfaldsplan inkluderar till exempel ordet ”jämlikhet” i sin definition av 

mångfald: ”Förekomsten av mångfald i en verksamhet betraktas som en demokrati- och 

jämlikhetsfråga. Mångfald utgår från alla människors lika värde” (SDF Norrmalm 2013-

2015:20). Vi anser att Norrmalm tar definitionen av mångfald ett steg längre genom att 

benämna mångfald som en ”demokrati- och jämlikhetsfråga” än att endast definiera 

mångfald utifrån kategorierna. Vi uppfattar att jämlikhetsperspektivet på så sätt är med och 

definierar mångfaldsbegreppet. 

 

Vi upptäckte hur mångfald även förekommer ur en nyttoaspekt, då syftar vi till hur mångfald 

kopplas ihop med ord som ”tillgång” och ”resurs”. Materialet visar att Farsta 

stadsdelsförvaltning beskriver mångfald som en ”resurs” på följande sätt: ”De anställdas 

olika kompetenser är en styrka och resurs och stadsdelsförvaltningen ser ett värde i att dess 

anställda har olika erfarenheter” (SDF Farsta 2013-2015:3). Materialet visar även att 

Norrmalm och Skärholmens stadsdelsförvaltningar beskriver mångfald som en tillgång: ”En 

jobbannons lyfte fram som kvalifikationskrav att man ska se olikhet som en tillgång.” (SDF 

Norrmalm 2013-2015:3) och ”I all rekrytering ser vi mångfald som en tillgång och lägger in 

ett moment angående mångfald i den övergripande rekryteringsprocessen” (SDF 

Skärholmen 2013-2015:9). Vi anser att ”tillgång” och ”resurs” förklaras ur en nyttoaspekt då 

de nämnda stadsdelsförvaltningarna ser mångfald som något bidragande som gynnar 

samhället. Vi tolkar att nyttoaspekten av mångfald kopplas till den ekonomiska diskursen 

och att den på det här viset är med och definierar mångfaldsbegreppet. Norrbacka Landsberg 

skriver om den nya kundgruppen som konsulter och företagsrepresentanter vänder sig till. 

Konsulterna och företagsrepresentanterna menar att den nya kunden kännetecknas som en 

individ med annan typ av boende, familj, klass och hudfärg än den ”normala kunden” (de los 
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Reyes & Martinsson 2005:57-59). Vi finner att konsulter och företagsrepresentanter i sitt 

skapande av ”en ny kund” är en tydlig koppling till hur mångfald kan ses ur en nyttoaspekt. 

Vi finner likheter mellan hur stadsdelsförvaltningarna, konsulter och 

företagsrepresentanterna ser mångfald som en nyttoaspekt. 

 

Mångfald är nodalpunkten i textmaterialet som får sin betydelse när den kopplas ihop med 

andra tecken såsom: ”jämlikhet” och ”nytta” (Winther Jörgensen & Phillips 2000:33). 

Mångfaldsbegreppets otydlighet grundas i det antagonistiska förhållande som 

jämlikhetsdiskursen och den ekonomiska diskursen har. Det antagonistiska förhållandet 

utgör en strid om mångfaldsdiskursens definition. Där är de flytande signifikanterna: kön, 

etnisk tillhörighet, religion etc. är med och definierar mångfaldsdiskursen. Det sker genom 

att de tecknen samlas kring mångfaldsbegreppet och ger mångfald sin betydelse (ibid., 

2000:54-55). 

 

6.2. Arbetet med mångfald 

Jämställdhets- och mångfaldsplanen är ofta en och samma plan. Det finns tydliga riktlinjer i 

samtliga jämställdhetsplaner för hur jämställdhet ska uppnås vilka fastställs genom ett 

jämställdhetsindex (jämix). När det gäller att uppnå mål i mångfaldsplanen är det svårare att 

hitta lika tydliga riktlinjer som jämställdhetsplanerna har. Majoriteten av mångfaldsplanerna 

har inga uppsatta mål. 

 

6.2.1 Jämställdhetsplan och mångfaldsplan 

I intervjumaterialet beskriver Stadsdelsförvaltning 1 det etniska mångfaldsarbetet på 

följande sätt: ”Det vi har varit delaktiga i är ju vår jämställdhet- och mångfaldsplan, och den 

fokuserar ju mycket på jämställdhet. Eftersom det är de bitarna som vi ser behövs mest. Men 

det finns ju att vi ska bibehålla vår mångfald” Stadsdelsförvaltning 1 förklarar inte 

anledningen till deras jämställdhetsfokus. Ovanstående resonemang kopplar vi till Foucaults 

diskussion om diskursens gränser gällande vilka utsagor som framställs och på vilket sätt de 

framställs. Foucault menar att det är beroende på vem som utgör makten då det är makten 

som har den främsta legitimiteten att yttra sig och leverera ”sanning” (Winther Jörgensen & 

Phillips 2000:19-20). Den ”objektiva sanningen” som stadsdelsförvaltningen skapar 
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angående vart fokus bör finnas, anser vi, överensstämmer med Foucaults teori om makten 

som den främsta legitimitetsbäraren. 

 

6.2.2. Mål och medel 

När vi sökte efter mål och medel för mångfald i mångfaldsplanerna fann vi att följande 

förvaltningar inte har några specifika mål: Enskede-Årsta-Vantör, Norrmalm, Skarpnäck, 

Skärholmen, Rinkeby-Kista, Södermalm, Kungsholmen, Älvsjö och Östermalm. Hässelby-

Vällingbys mål är att vid rekrytering eftersträva medborgarnas profil (SDF Hässelby-

Vällingby 2013-2015:10). 

 

Farsta och Bromma vill däremot vid nyrekrytering öka antalet anställda som är utrikesfödda 

samt att fler utrikesfödda ska söka arbete som ”lagbasar” och inom arbetsledande 

befattningar samt att mångkulturella och flerspråkiga kompetenser eftersträvas (SDF Farsta 

2013-2015:11) (SDF Bromma 2013-2015:3). Hägersten-Liljeholmen menar: ”att 

förvaltningens arbetsförhållanden ska passa alla individer oavsett etnisk tillhörighet och att 

en eftersträvan efter en mer heterogen personalsammansättning oavsett etnisk tillhörighet” 

(SDF Hägersten-Liljeholmen 2013-2015:3). Tensta-Spånga skriver: ”Totalt har 

stadsdelsförvaltningen en stor andel anställda med en invandrarbakgrund- men det är få 

chefer med invandrarbakgrund. Strävan är att rekrytera fler med en annan etnisk bakgrund 

till de arbetsplatser där vi idag har få.” (SDF Spånga-Tensta 2010:5). 

Hägersten-Liljeholmen vill alltså eftersträva en mer ”heterogen personalsammansättning 

oavsett etnisk tillhörighet”. En ”heterogen personalsammansättning” är, enligt vår tolkning, 

människor med olika etniska tillhörigheter, kön, ålder etc. När Hägersten-Liljeholmen 

skriver ”oavsett etnisk tillhörighet” ser vi en koppling till diskrimineringslagen: ”[F]rämja 

lika rättigheter och möjligheter oavsett etnisk tillhörighet [...]” (SFS 2008:567). Enligt vår 

förståelse vill Hägersten-Liljeholmen ha en personal som utgör mångfald men skriver 

”oavsett etnisk tillhörighet”. Vi anser att den sammanslagningen leder till något av en 

självmotsägelse, eftersom en ”heterogen personalsammansättning” bör vara en blandning av 

olika etniska tillhörigheter och därför inte ”oavsett” etnisk tillhörighet. Vi fann 

självmotsägelsen när vi enligt diskursteoretiskt tillvägagångssätt ställde de uttalade orden i 

relation till varandra. Vi fann även att orden ”oavsett”, ”etnisk tillhörighet” och ”heterogen 

personalsammansättning” är en sammanslagning bestående av, en reproduktion av 
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diskrimineringslagen samt stadsdelsförvaltningens mål angående arbetet med mångfald 

(Winther Jörgensen & Phillips 2000:36). 

 

6.2.3. Öka och bibehålla 

I textmaterialet har vi funnit att två av de fjorton stadsdelsförvaltningarna har uttryckt sig på 

följande sätt: ”Öka mångfald bland chefer och medarbetare.” (SDF Skärholmen 2011-

2013:9) och ”Förvaltningen ska ha en fortsatt bibehållen mångfald.” (SDF Rinkeby-Kista 

2013-2015:10). Skärholmen och Rinkeby-Kista vill alltså ”öka” samt ha en ”fortsatt 

bibehållen” mångfald. Vi väljer att analysera betydelsen av ”öka” sin mångfald och ”fortsatt 

bibehållen” mångfald. Inom jämix är riktlinjerna tydliga gällande mål för jämställdhet 

mellan könen och därför blir det tydligt vad det är som ska ökas när det gäller jämställdhet 

(jämix). Då mångfald inte har sådana riktlinjer blir ”öka” diffust då det inte framgår exakt 

vad det är som ska ökas inom mångfald. När stadsdelsförvaltningen uttrycker ”fortsatt 

bibehållen” mångfald, är det också svårt att förstå vad de syftar till. En tolkning kan vara att 

de redan har uppnått mångfald och nu vill ”bibehålla” den. 

 

Rinkeby-Kista presenterar hur stor andelen av de anställda som är utrikesfödda inom 

stadsdelsförvaltningen: ”Andelen utrikes födda år 2011 av de anställda vid Rinkeby-Kista 

stadsdelsförvaltning uppgick till 46,7 procent. Andelen utrikes födda chefer vid årsskiftet 

2011/2012 var 25,3procent.” (SDF Rinkeby-Kista 2013-2015:10). Det här citatet finns under 

”fortsatt bibehållen mångfald”. De vill bibehålla mångfalden men beskriver inte exakt vad det 

är som ska bibehållas. Det framgår inte heller hur mätningen av inrikes- och utrikesfödda går 

till. Vi konstaterar att stadsdelsförvaltningarna står inför en problematik och en inkonsekvens 

huruvida de ska mäta mångfald eller ej. Här menar vi att när mångfald som nodalpunkt länkas 

samman av ekvivalenskedjor tecknen ”öka” och ”bibehålla”, då deras uppgift är att ge sin 

betydelse på mångfald. Här framställs mångfald som en nodalpunkt som  ”fylls” genom att 

ekvivaleras med tomma tecken vilket bidrar med en definition av mångfald (Winther 

Jörgensen & Phillips 2000:57–58). Vi menar att Rinkeby-Kista och Skärholmen inte anger 

vad inom mångfald som ska ”ökas” respektive ”bibehållas” och därmed återstår nodalpunkten 

mångfald som ett tomt tecken.    
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6.3. Hur konstrueras etnisk mångfald 

I materialet skriver Hässelby-Vällingby, Spånga-Tensta och Rinkeby-Kista att de vill bevilja 

ledigheter som är andra traditioner än ”svenska traditioner” men uttrycker det på olika sätt: 

”Vi är generösa med att bevilja ledigheter till anställda, som av kulturella eller religiösa skäl 

har önskemål om ledigheter vid andra tidpunkter än de ”traditionella svenska” vid andra 

högtider än kristna, semester etc.” (SDF Spånga-Tensta 2010:3).  Spånga-Tensta betonar här 

att de är ”generösa” när det kommer till att bevilja annan ledighet än de ”traditionella 

svenska”. Vår uppfattning är att den ”svenska traditionen” utgör normen och att annan 

ledighet därför inte är lika självklara att bevilja istället är stadsdelsförvaltningen ”generösa” i 

samband med beviljandet.   

 

Hässelby-Vällingby uttrycker att ”Som arbetsgivare vara flexibel vad gäller arbetstid och 

ledig-heter i samband med religiösa eller andra kulturella högtider om det är möjligt utifrån 

verksamhetens krav” (SF Hässelby-Vällingby 2013-2015:9). Vi anser att Hässelby-

Vällingbys uttryck gällande att vara ”flexibel” utifrån ”verksamhets krav” som otydligt då 

verksamhetens krav inte beskrivs. Vår uppfattning är att ledighet blir beviljat om det passar 

verksamheten och inte utifrån den anställdes behov. 

Bromma menar att ”Förvaltningens policy är att vara flexibel när det gäller arbetstid och 

ledighet i samband med olika religiösa eller andra kulturella högtider” (SDF Bromma 2013-

2015:5). Vår uppfattning är att bevilja ledighet utifrån ”förvaltningens policy är att vara 

flexibel” kan förstås på olika sätt. Att en arbetsgivare är flexibel när ledighet beviljas kan 

tolkas som att det inte är en rättighet att ta ut ledighet om ledigheten inte är en ”traditionell 

svensk” men att arbetsgivaren kan vara ”flexibel”. Språket gör det möjligt att den 

ovanstående uppdelningen kan förekoma, där visa ledigheter är mer legitima än de andra. 

Dessa formuleringar både speglar och reproducerar skillnaden mellan vad som ses som norm 

(”svenska traditioner”) och avvikelse, samt vem som har makten att definiera detta och vara 

”generös”. 

 

6.3.1. Svenskhet och etnicitet 

Då vi sökte efter hur etnicitet benämns i mångfaldsplanerna och i intervjumaterialet fann vi 

ingen definition eller diskussion kring etnicitet. Vi fann dock att samtliga 

stadsdelsförvaltningar både i mångfaldsplanerna och i intervjumaterialet hänvisar till 

diskrimineringslagen. Älvsjö och Östermalm ger exempel på diskriminering grundat på 
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etnicitet. Ett av Älvsjös exempel är: ”förlöjligande av etnisk klädesdräkt, symbol eller 

företeelse” (SDF Älvsjö 2013-2015:21). 

 

När frågan, hur arbetar ni med etnisk mångfald?, ställdes till stadsdelsförvaltning 1 svarade 

intervjupersonen följande: ”Vi har inga problem med det eftersom majoriteten av vår 

personal har kommit ifrån hela världen. Vi har minoritet av svenskar.” 

Vår tolkning av ”personal från hela världen” och ”minoritet av svenskar” är att personal med 

en annan etnisk bakgrund än svensk inte anses vara svenskar. Intervjupersonerna själva 

uttrycker att de har ”minoritet av svenskar”. Vi kopplar till det Motturi kallar ”Den 

etnifierade andre” som antyder hur makten utgör en skillnad mellan ”den etnifierade andre” 

och subjektet. Här uppfattar vi att Motturi syftar att subjektet är ”den svenske” som utgör 

normen i vårt samhälle. Etnotismen betonar även hur outtalade ideologier finns inbäddade i 

språket för att stärka de rådande maktstrukturerna och att det lyfter upp skillnaden, som 

makten upprätthåller mellan subjektet och den etnifierade andre i relationer som: ”mellan 

svenskar och svenskar och invandrare, svenskar och nya svenskar, svenskar och svenska 

medborgare med invandrarbakgrund etc.” (Motturi 2007:27). Vi anser att ”svenskar” utgör 

normen i samhället då en önskan om flera ”utrikesfödda” individer betonas. Zanoni och 

Janssens beskriver hur mångfaldsdiskursen signalerar rådande maktrelationer som existerar 

mellan chefer och personal. Ledningen skapar en ”referensgrupp” vilket andra anställda 

jämförs med då denna grupp anses som den produktiva grupp som utgör normen (Zanoni & 

Janssens 2004:70-71). I detta fall är ”svenskar” den referensgrupp som ”personal från hela 

världen” ställs mot. De senare konstrueras alltså som de etnifierade andra i relation till 

normen ”svenskar”. 

 

Avslutningsvis vill vi återknyta till de diskursteoretiska verktygen, nodalpunkt, flytande 

signifikanter samt antagonism (Winther Jörgensen & Phillps 2000:54). Vi anser att samtliga 

stadsdelsförvaltningarna fyller nodalpunkten ”mångfald” genom att definiera mångfald. 

Samtliga stadsdelsförvaltningar fyller begreppet med följande flytande signifikanter: kön, 

etnisk tillhörighet, religion funktionshinder, sexuell läggning etc. Utifrån textmaterialet 

definierar några stadsdelsförvaltningar begreppet mångfald ytterligare och vi har funnit att 

begreppet framställs ur två perspektiv, ur ett jämlikhetsperspektiv och ur en nyttoaspekt. 

Mångfaldsbegreppets otydlighet grundas i det antagonistiska förhållande som 

jämlikhetsdiskursen och den ekonomiska diskursen befinner sig inom. Det antagonistiska 

förhållandet utgör en strid om mångfaldsdiskursens definition (ibid., 2000:33,54-55). 
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7. Slutsatser och diskussion 

Uppsatsens syfte var att analysera mångfaldsdiskursen såsom den kommer till uttryck i 

Stockholm stads fjorton stadsdelsförvaltningarnas mångfaldsplaner samt i intervjumaterialet. 

Vi anser att vi har uppnått syftet med uppsatsen och besvarat frågeställningarna. I början av 

studien var inte tanken att utföra jämförelser mellan jämställdhet och mångfald på det sättet 

som det förekommer men blev ofrånkomligt då jämställdhetsplanen och mångfaldsplanen är 

integrerade med varandra. 

De viktigaste slutsatserna av vår studie är följande: 

 

Den första slutsatsen är att definitionen av mångfaldsbegreppet är otydligt men att 

stadsdelsförvaltningarna har enats kring diskrimineringslagens lagstiftade 

diskrimineringsgrunder, kön, etnisk tillhörighet etc. i sin definition av begreppet. Mångfald 

definieras även utifrån ett jämlikhetsperspektiv och en nyttoaspekt där vi fann att 

jämlikhetsperspektivet befinner sig inom jämlikhetsdiskursen och nyttoaspekten befinner sig 

inom den ekonomiska diskursen. Mångfaldsdiskursen befinner sig därmed i ett antagonistiskt 

förhållande mellan den ekonomiska diskursen och jämlikhetsdiskursen. Mångfaldsbegreppets 

otydlighet grundas därför i det antagonistiska förhållandet som mångfaldsdiskursen befinner 

sig inom. 

 

Den andra slutsatsen är att mångfaldsdiskursen ligger långt efter jämställdhetsdiskursen då 

jämställhetsarbetet känns mer inarbetat medan mångfaldsarbetets beskrivning är mer allmän. 

Resultatet visar att det råder en oklarhet kring hur arbetet med mångfald ska se ut då 

stadsdelsförvaltningarnas mål snarare är önskningar än mål. En ytterligare slutsats kring 

mångfaldsarbetet är att de få mål som finns endast utgörs av etniskt mångfaldsarbete. 

 

Den tredje slutsatsen är att etnicitet konstrueras utifrån individer med annan etnisk tillhörighet 

än ”svensk” då ”svensk och svenskhet” utgör den norm som andra etniska tillhörigheter 

jämförs med. Målen för etniska mångfaldsarbetet är, likt mångfaldsarbetet, få eller saknas 

helt.   

Otydligheten gällande mångfaldsbegreppets definition bekräftas och liknas med tidigare 

forskningsarbeten som beskriver hur mångfaldsbegreppets definition är mångtydig. Det 

medför att olika företag och organisationer har sina egna definitioner av begreppet. 
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Otydligheten beror även på att mångfald definieras ur två olika perspektiv. Perspektiven 

benämns på lite olika sätt i forskningsarbetena, både som en rättvisemotiverad inriktning 

också benämnt som ett jämlikhetsperspektiv samt som en nyttoaspekt även benämnt som ett 

ekonomiskt perspektiv (de los Reyes & Martinsson 2005: 12-13; Ds 2000:69:123-130; 

Edström & Printz Werner 2004: 47-50; Bjärvall 2000:10).   

 

Det bristande mångfaldsarbetet som förekommer i mångfaldsplanerna i jämförelse med 

jämställdhetsarbetet beror på att jämställdhetsarbetet har en längre tradition i Sverige och är 

därför mer inarbetad medan mångfaldsarbetets beskrivning är mer allmän (Ds 2000:69). 

Hur etnicitet konstrueras beror på hur makten ser ut då det är makten som skapar en 

”referensgrupp” vilka individer med annan etnisk tillhörighet än svensk jämförs med. Den 

referensgruppen utgör normen i samhället. På så sätt är det andra etniska tillhörigheter än 

”svensk” som betraktas som etnicitet (Zanoni & Janssens 2004:70-71). Även Motturis 

teoretiska begrepp ”den etnifierade andre” och ”subjektet” beskriver hur makten i samhället 

konstruerar och reproducerar skillnaden mellan ”subjektet” och ”den etnifierade andre” 

(2007:27). Andra forskningsarbeten visar också i deras studier hur maktstrukturer via språket 

upprätthåller ojämna maktförhållanden i samhället (Niklasson 2005:139-141; Foucault 

1971:7–8,11; de los Reyes 2005:19).   

 

Avslutningsvis vill vi säga att en anledning till att begreppet mångfald är otydligt kan bero på 

att mångfaldsdiskursen inte har en tydlig avgränsning. Det tror vi beror på det antagonistiska 

förhållande som mångfaldsdiskursen befinner sig inom. Vi tror även att diskursen om 

mångfald behöver en avgränsning liknande jämställdhetsdiskursens för att kunna uppnå en 

tydlighet gällande både mångfaldsdiskursens definition samt dess uppsatta mål. 

En tydlighet bidrar både med uppsatta mål samt med vilka medel målen ska genomföras. Vi 

tror att jämställdhetsplanens tydlighet gällande sina mål medel beror på deras 

jämställdhetsindex (jämix), något som mångfaldsplanerna saknar. I och med att det heter 

mångfaldsplan anser vi att det ska finnas en ”plan” för hur någonting ska uppnås och 

eftersträvas och med vilka medel det ska genomföras. Det anser vi är nödvändigt då dagens 

samhälle blir mer och mer mångkulturellt. 

Enligt oss beror avsaknaden av tydliga mål i mångfaldsplanerna på att det inte finns några 

gemensamma riktlinjer för hur Stockholms stad ska arbeta med mångfald. Det skapar en 

frihet till de fjorton stadsdelsförvaltningarna att sätta upp egna mål med tillhörande medel. 
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Det tror vi kan vara en bidragande del till att förvaltningarnas mångfaldsarbete skiljer sig åt 

samt att arbetet är vagt beskrivet eller lyser med sin frånvaro. 

 

Den kritik vi har gett oss själva är att vårt valda teoretiska ramverk kanske inte var det mest 

optimala valet så här i efterhand. Vi är även medvetna om, som vi nämnt tidigare under 

tillvägagångssätt i uppsatsen att intervjuerna troligtvis hade genererat mer och möjligtvis 

djupare information om de utförts senare under uppsatsens gång. 

 

Vår ambition med uppsatsen var att skaffa oss en förståelse om hur mångfaldsdiskursen 

kommer till uttryck i Stockholms stads fjorton stadsdelsförvaltningars mångfaldsplaner 

genom att bidra med en förståelse hur mångfaldsbegreppet definieras, hur mångfaldsarbetet 

beskrivs med eventuella mål och medel samt hur etnicitet och det etniska mångfaldsarbetet 

konstrueras. 

 

7.1. Förslag till fortsatt forskning 

Vi har i den här uppsatsen undersökt hur diskursen om mångfald kommer till uttryck i de 

fjorton stadsdelsförvaltningarnas respektive mångfaldsplaner. Då det fanns en 

stadsdelsförvaltning som inte var medveten om sin existerande mångfaldsplan vore det 

intressant att undersöka hur väl förankrad mångfaldsplan är hos de anställda. Det skulle 

kunna utföras med en kvalitativ forskning genom att intervjua de högst uppsatta 

tjänstemännen på några utvalda stadsdelsförvaltningar. 
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Bilaga 1. 

Mångfaldsplanerna hittas på Stockholms stads hemsida (http://www.stockholm.se) 

 

SDF Bromma: Jämställdhets- och Mångfaldsplan 2013-2015 

SDF Enskede-Årsta-Vantör: Jämställdhets- och mångfaldsplan år 2009 

SDF Farsta: JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN 2013-2015 

SDFHägersten-Liljeholmen: JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN FÖR 2013-2015 

SDF Hässelby-Vällingby: Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2015 

SDF Kungsholmen: JÄMSTÄLLDHETS - OCH MÅNGFALDSPLAN 2013-2015 

SDF Norrmalm: Jämställdhets- och mångfaldsplan och rutin mot kränkande behandling och 

trakasserier 2013-2015 

SDF Rinkeby-Kista: JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN 2013-2015 

SDF Skarpnäck: Skarpnäcks stadsdelsförvaltnings Jämställdhets- och mångfaldsplan för åren 

2013-2015 

SDF Skärholmen: JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN 2011-2013 

SDF Södermalm: Jämställdhetsplan 2013 

SDF Spånga-Tensta: PLAN FÖR JÄMSTÄLLDHET OCH MÅNGFALD 2010 

SDF Älvsjö: JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN ÅR 2013-2015 

SDF Östermalm: JÄMSTÄLLDHETS OCH MÅNGFALDSPLAN 2013-2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.stockholm.se/OmStockholm/Forvaltningar-och-bolag/Stadsdelsforvaltningar/
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Bilaga 2. 

De flytande signifikanterna som ekvivalerar med mångfald som nodalpunkt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Det antagonistiska förhållandet.  

 

       

                                           Ekonomiska diskursen                          Jämlikhetsdiskursen 

                                            (Nyttoaspekten)                               (Jämlikhetsperspektivet) 

 

 

                                                                        

       Mångfaldsdiskursen 

 

 

Flytande signifikant 

Kön 

 

 

       Tomt tecken  

 

 

 

 

Nodalpunkt: 

Mångfald 

Flytande signifikant 

Religion 

Flytande signifikant 

Annan 

trosuppfattning 

Flytande signifikant 

Sexuell läggning 

Flytande signifikant 

Etnisk tillhörighet 

Flytande signifikant 

Ålder 

Flytande signifikant 

könsöverskridande identitet 

eller uttryck 
Flytande signifikant 

Funktionshinder 


