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Abstract 
The purpose of this essay is to investigate and analyze the term diversity in five Swedish 
municipality’s combined gender equality- and diversity plans. The purpose is also to 
investigate who or whom of the employers that are included in the term diversity and if 
gender equality is included in the diversity work. The material is analyzed on the basis of 
theory of intersectionality and discourse analysis. The outcome of the analysis indicates that 
the municipalities use the term diversity in many different ways in the combined gender 
equality- and diversity plans. The municipalities usually use the term diversity for all of the 
employers and all groups of people are included in the work with diversity. Gender is 
included in the term diversity but gender quality work is often not included in the diversity 
work. In this essay the term diversity seem to be a difficult term for the municipalities to use 
and they often uses the term in different contexts. 
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Inledning och syfte

Regeringen har lämnat in ett lagförslag till riksdagen om en ny diskrimineringslag, den nya 

lagen ersätter den nuvarande jämställdhetslagen och sex andra civilrättsliga lagar. 

Lagförslaget innebär att en ny myndighet, diskrimineringsombudsmannen, ska se till att lagen 

följs (proposition 2007/08:95, ss. 1-2). Även ute på arbetsplatser har det alltmer börjat talas 

om att arbeta mer brett mot diskriminering, ett argument som främst används är att arbetet 

skulle bli mer effektivt. Att en organisation ska arbeta med mångfald istället för med 

jämställdhet är ett vanligt förekommande inom organisationer (Wahl & Holgersson, 2004, s. 

28). Jämställdhetslagen syftar till att främst förbättra kvinnors villkor i arbetslivet. Ett led i 

jämställdhetslagen är att arbetsplatser som har fler än tio anställda varje år ska upprätta en 

jämställdhetsplan för att främja jämställdhet på arbetsplatsen. Många arbetsplatser väljer att 

istället göra en kombinerad jämställdhets- och mångfaldsplan. Men hur ser detta kombinerade 

arbetet ut och går det att förena jämställdhetsarbetet med arbetet kring mångfald? Blir 

jämställdhetsarbetet mer effektivt om det slås ihop med andra åtgärder på arbetsplatser som 

arbetar mot olika former av förtryck? Hur förhåller sig jämställdhetsarbetet till 

mångfaldsarbetet?

Att kombinera mångfald och jämställdhet behöver inte vara helt oproblematiskt. Gabriella 

Nilsson Fägerlind, civilingenjör och konsult som arbetar med mångfaldsfrågor, skriver att det 

råder en komplicerad relation mellan arbetet med mångfald och jämställdhet, och en fråga är 

om dessa arbeten ska slås ihop eller vara separata. Ett argument för att jämställdhet ska 

behandlas separat är för att kön är överordnat andra olikheter. Ett annat argument är att 

jämställdhetsarbetet har hunnit så pass långt och vill inte vänta in arbetet med mångfald. Hon 

skriver även att kvinnor är majoritet och att arbetet med mångfald snarare handlar om 

minoriteter. Det finns även argument som innehåller kritik av begreppet mångfald och dess 

konsekvenser; ”ett luddigt mångfaldsbegrepp som innehåller ’allt’ kan vara en politiskt 

korrekt genväg för att slippa genomföra den maktomfördelning som är kärnan för både 

jämställdhet och jämlikhet” (Nilsson Fägerlind, 2004, s. 96). ”Oavsett om det handlar om 

etnicitet, kön, sexualitet eller andra dimensioner, finns det alltid en risk för att 

maktstrukturerna återskapas om man pratar i olikhetstermer istället för makttermer” (Wahl & 

Holgersson, 2004, s. 28). Samtidigt som det finns kritik mot arbetet med mångfald finns det 



2

även en kritik mot jämställdhet och jämställdhetsarbete. Begreppet jämställdhet syftar på 

relationen mellan män och kvinnor och begränsas därmed enbart till kön. Leder detta till 

möjligheter eller begränsningar i arbetet och tar jämställdhetsarbete hänsyn till att en individ 

kan ha en multipel identitet? Vilka inkluderas i mångfaldsarbetet och på vilket sätt synliggörs 

andra förtryckarmekanismer i planerna? För att kunna jämföra och se hur jämställdhets- och 

mångfaldsarbete ska kunna kombineras och hur dessa arbeten ser ut måste det först gå att 

urskilja vad som är jämställdhet och vad som är mångfald. Jämställdhetsarbetet är tydligt 

formulerat genom exempelvis Jämställdhetsombudsammen, men frågan är hur 

mångfaldsarbetet ser ut och vad som inkluderas i mångfaldsbegreppet. 

Syfte och frågeställningar

Syftet med studien är att undersöka begreppet mångfald i kombinerade jämställdhets- och 

mångfaldsplaner. Syftet är vidare att undersöka vilka grupper som inkluderas i 

mångfaldsbegreppet och i vilken mån jämställdhetsarbete inkluderas i arbetet med mångfald.

Frågeställningar: 

– Hur används begreppet mångfald i planerna och hur synliggörs kvinnors multipla 

identiteter? Inkluderas jämställdhetsarbetet i mångfaldsarbetet? Går det att tolka kombinerade 

jämställdhets och mångfaldsplaner som en intersektionell metod?

Begrepp

Begreppet jämställdhet används vanligtvis för att beskriva förhållandet mellan kvinnor och 

män. På Jämställdhetsombudsmannens (JämO) hemsida finns följande definition av 

jämställdhet; ”jämställdhet betyder att kvinnor och män har samma möjligheter, rättigheter 

och skyldigheter inom livets alla områden. Det gäller till exempel makt och inflytande, 

ekonomiskt oberoende, företagande, arbete, arbetsvillkor, utbildning och utveckling, ansvar 

för hem och barn, frihet från könsrelaterat våld” (www.jamombud.se, 2008-05-06). 

Jämställdhetsarbetet på kommunerna omfattas av jämställdhetslagen. Jämställdhetslagen 

(JämL) kom till 1980 men har kompletterats vid flera tillfällen och den nuvarande lagen är 

från 1991 (Wahl m.fl. 2001, s. 196). Lagen är till för att ”främja kvinnors och mäns lika rätt i 
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fråga om arbete, anställnings- och andra arbetsvillkor samt utvecklingsmöjligheter i arbetet 

(jämställdhet i arbetslivet)” (JämL 1 §).

Jämställdhetsombudsmannen är en statlig myndighet som övervakar kvinnor och mäns 

rättigheter i bland annat arbetslivet. JämO granskar kontinuerligt arbetet på jämställdhet på 

arbetsplatser. ”Du som är arbetsgivare måste arbeta aktivt och målinriktat för att förhindra 

könsdiskriminering och för att främja jämställdhet mellan kvinnor och män på arbetsplatsen. 

Du ska göra det i samverkan med de anställda (exempelvis genom facket). Du som har 10 

eller fler anställda ska redovisa ditt arbete skriftligt i en jämställdhetsplan” 

(www.jamombud.se, 2008-05-05). Jämställdhetsplanen ska innehålla en översikt över 

åtgärder som behövs på arbetsplasten och redovisa de åtgärder som arbetsgivaren avser att 

påbörja eller genomföra under det kommande året (Roth, 2004, s. 69). ”Om arbetsgivare inte 

följer reglerna om aktivt jämställdhetsarbete, kan JämO eller fackförbund begära att 

jämställdhetsnämnden vid vite förelägger arbetsgivaren att fullgöra sin skyldighet” 

(www.jamombud.se, 2008-05-05). 

Begreppet mångfald är ett begrepp med flera olika definitioner. Begreppets 

motsvarighet på engelska är ”diversity” som betyder olikheter (www.mangfald.com, 

2008-05-05). En utav definitionerna av det svenska begreppet är följande;

Mångfald i arbetskraften brukar syfta på olikheter när det gäller kön, ålder, etnisk/kulturell 
bakgrund, social tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, familjeförhållanden, 
utbildning osv. Vissa av dessa är oföränderliga (ex. kön och etnicitet) och andra 
föränderliga (ex. ålder, utbildning). När begreppet problematiseras relateras "olikheterna" 
till en rådande norm (www.mangfald.com, 2008-05-05). 

I den svenska lagstiftningen utgår mångfaldsbegreppet från kön, etnisk tillhörighet religion, 

trosbekännelse, funktionshinder och sexuell läggning. I praktiken ingår även ålder. Det finns 

inga krav på att arbetsplatser ska upprätta en mångfaldsplan på samma sätt som det finns krav 

på att arbetsgivaren ska upprätta en jämställdhetsplan. Dock har ombudsmannen mot etnisk 

diskriminering (DO) tolkat kravet som finns på ett målinriktat mångfaldsarbete som att en 

plan ska upprättas (Roth, 2004, ss. 12, 68). 
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Tidigare forskning

Forskning kring jämställdhet

Christina Florin och Bengt Nilsson (2003), professor i kvinnohistoria respektive fil dr i 

historia har skrivit ”Något som liknar en oblodig revolution...” – jämställdhetens politisering 

under 1960- och 70-talen som är en utvidgad version av en forskningsrapport. Syftet med 

deras studie är att undersöka varför vissa samhällsproblem plötsligt får politisk relevans. 

Fokus i boken ligger på grupper som arbetade i samspel och jobbade nära staten under 60-

och 70-talen. Det var under den här perioden som ordet jämställdhet dök upp. Innan talades 

det om kvinnosaken eller om kvinnans jämlikhet eller likställighet. Det var också på mitten av 

70-talet som ordet jämställdhet officiellt introducerades som en politisk term inom politiska 

frågor (Florin & Nilsson, 2003, ss. 5, 9-10). 

Nilsson och Florin vill visa att den nya jämställdhetspolitiken hade rötter som sträckte sig 

längre tillbaks än till radikalismen på 60- och 70-talen. De vill visa att den 

jämställdhetsdiskurs som uppstod inte bara berodde på tidsandan som rådde då genom 

vänstervågen (Florin & Nilsson, 2003, s. 17). De skriver att kvinnorna och staten sedan 

sekelskiftet haft en speciell relation då antalet ogifta kvinnor var hög. En faktor som varit 

viktig i formandet av den svenska genusmodellen är att kvinnor fått ett erkännande som 

arbetare och inte bara som mödrar och hustrur. Vilket har lett till att kvinnorna fått en position 

som gjort att de till en viss del kunnat förhandla och så småningom få ett erkännande från 

staten som en oberoende individ. Men alla steg har mötts av ett starkt motstånd på grund av 

patriarkala strukturer som varit inbyggda i reformerna och en traditionell genusordning hölls 

kvar (Florin & Nilsson, 2003, ss. 18, 20, 22).

I och med att min undersökning handlar om en form av jämställdhetsarbete anser jag det bra 

att ge en historisk bakgrund till jämställdhet och kvinnors intåg på arbetsmarknaden. Florin 

och Nilsson lyfter fram förvärvsarbetets roll som en betydande roll vad gällande jämställdhet. 

Deras studie ger en bra bakgrund och inblick kring jämställdhet och framförallt kvinnornas 

väg till ökad jämställdhet på arbetsmarknaden. Jag använder mig av deras studie genom att 

visa hur strävan efter jämställdhet på arbetsmarknaden har sett ut då min undersökning 
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fokuserar på ett nytt sätt att arbeta med jämställdhet, det kombinerade arbetet med mångfald. 

Jag har även användning av studien då den lyfter fram politikens relation till arbete med 

jämställdhet och hur det politiska klimatet påverkar jämställdhetsarbetet.  

Eva Mark (2000), fil dr i teoretisk filosofi, har skrivit Jämställdhetsarbete – teorier om 

praktiker som är utgiven i jämställdhetskommitens skriftserie. Ett syfte med skriften är bland 

annat att påbörja en teoretisk grund för det praktiska jämställdhetsarbetet, att utarbeta teorier 

om praktiker. Mark skriver att det finns olika sätt som jämställdhetsarbete kan bedrivas på, ett 

sätt är genom aktiva åtgärder se till att jämställdhetslagen följs. Ett annat sätt är att se 

jämställdhetsarbetet som en del i att förändra en organisation, arbetet leder då till en 

genomgripande förändring (Mark, 2000, s. 6). Mark tar bland annat upp jämställdhetsarbete 

som en fråga om kvalitet, som hon kallar kvalitetsargumentet. Hon skriver att grundtanken är 

att ett tvåkönat perspektiv är bättre än ett enkönat perspektiv. Både kvinnor och mäns 

erfarenheter tas tillvara. Om båda könens erfarenheter tas tillvara innebär det att det tillför 

kompetens till organisationen (Mark, 2000, ss. 2, 5-8). 

Mark skriver att statsmaktens syn på jämställdhet och kvalitet vilar på antagandet om att 

kvinnor och män är olika. Exempelvis att kvinnor representerar andra erfarenheter än män. 

Hon skriver att diskussionen kring kvalitet förutsätter att könen kompletterar varandra och att 

kvinnor och män tillför olika saker i en verksamhet. Hon menar att kvalitetsdiskussionen 

bygger på könens olikhet. Hon tar även upp jämställdhetsarbete som en rättvisefråga. Mark 

diskuterar kring rättvisa och att det ökar individens frihet att definiera sig själv, rättvisa som 

individens rätt till fritt handlande. Mark skriver att tala om ökad frihet för individen betyder 

fler valmöjligheter för alla som ingår i organisationen (Mark, 2000, ss.10-15).  

Maud Eduards (2002), professor i statsvetenskap, skriver i Förbjuden handling om kvinnors 

närvaro inom politiken. Hon skriver om tre argument som ofta används för att öka kvinnors 

politiska närvaro. Ett vanligt argument är att kvinnor har andra erfarenheter än män. För att 

samhället ska utvecklas fullt ut är det viktigt att alla resurser används, både kvinnor och mäns. 

Ett annat argument som används handlar om demokrati och rättvisa, alla har sin rätt att göra 

sig hörd och kvinnor utgör halva befolkningen och ska därmed också få höras. Det tredje 

argumentet är att kvinnor och män har olika intressen och syn på hur samhället ska styras och 
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se ut och dessa intressen måste tas tillvara (Eduards, 2002, s. 46). Alla dessa argument bygger 

på ”olika antaganden om kön och makt, vilka i sin tur leder till krav på olika könspolitiska 

lösningar” (Eduards, 2002, s. 46). Hon ställer en fråga ”om kön kan institutionaliseras som en 

grundläggande makt- och intressekonflikt i samhället, inte bara som en (jämställdhets) fråga 

bland andra politiska frågor. Eller med andra ord: kan kön göras till en politisk dimension, 

dvs bli en legitim grund för deltagande och närvaro, på samma sätt som individ och klass?” 

(Eduards, 2002, s. 47)

Det finns även kritisk forskning kring jämställdhet. Anne Towns (2002) som är verksam vid 

Department of Political Science (and Feminist Studies) på University of Minnesota, har 

skrivit en artikel som heter ”Paradoxes of (In) Equality – Something is Rotten in the Gender 

Equal State of Sweden”. Artikeln handlar om hur det har skapats en hierarki mellan svenskar 

och invandrare gällande jämställdhet i Sverige. Hon har spårat den skiftande representationen 

av ”invandrare” i svensk media och akademin till andra världskriget. Hon visar att det inte var 

förrän Sverige dök upp som en jämställd stat som ojämställdhet kopplades till något som är 

karaktäristiskt för invandrarkulturer (Towns, 2002, s. 158). Den här artikeln visar hur 

svenskar ser sig själva som jämställda. En kritik mot jämställdhetsarbete i Sverige väcker

frågor kring hur detta arbete hade kunnat se ut istället. Att arbeta med jämställdhet 

kombinerat med mångfald kan vara en ny strategi att använda. 

Ulrika Dahl (2005), högskolelektor i genusvetenskap, skriver i artikeln ”Scener ur ett 

äktenskap – jämställdhet och heteronormativitet” om hur jämställdhetspolitiken alltid utgår 

från den heterosexuella relationen mellan man och kvinna. I artikeln utgår Dahl från sin 

forskning som tar avstamp om jämställdhet och feminism i Jämtland (Dahl, 2005, s. 49). Hon 

vill visa ”dels hur jämställdhetsdiskursen vilar på en om än problematisk så alltid obligatorisk 

heterosexualitet och dels hur den producerar specifika uppfattningar om vad kön ’är’ och vad 

det har för betydelse” (Dahl, 2005, s. 50). 

Dahl skriver att i upprätthållandet av en heteronormativ ordning är jämställdhet centralt. Hon 

visar i sin artikel på hur jämställdhet främst handlar om att förändra den traditionella 

arbetsdelningen mellan kvinnor och män. Jämställdhet uppnås genom att omdefiniera vad 

kvinnor och män kan göra menar Dahl. Jämställdheten bygger alltid på heterosexuella 
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relationer och utmanar aldrig heteronormativa genuskonstruktioner (Dahl, 2005, ss. 50-52). 

”Utgångspunkten för jämställdhetspolitiken är den feministiska tesen att den främsta 

maktordningen är den mellan män och kvinnor. Allt fler forskare påpekar nu att därmed 

underordnas andra maktordningar inklusive ras och etnicitet men även klass” (Dahl, 2005, s. 

67). Jag kommer inte använda mig aktivt av den kritiska jämställdhetsforskningen i 

undersökningen. Men den visar på att det finns nackdelar med arbetet med jämställdhet i 

Sverige och att det behövs nya sätt att angripa olika former av diskriminering. 

Forskning kring mångfald och intersektionalitet

Paulina de los Reyes (2001), docent i ekonomisk historia, skriver i Mångfald och 

differentiering - diskurs, olikhet och normbildning inom svensk forskning och samhällsdebatt

att begreppet mångfald bemötts med odelade positiva reaktioner inom den offentliga debatten. 

Men innebörden av begreppet är något som knappts har berörts inom forskningen skriver hon. 

Begreppet har i första hand använts som en samlingsbenämning för att hantera etniska 

olikheter och frågor kring integration. Kategorier som klass, kön och ålder har även de tagits 

med i diskussionen om mångfald, men i en mindre omfattning än etnicitet (de los Reyes, 

2001, ss. 9-11). Hon skriver hur brett begreppet är och om hur det används inom olika 

områden ”trots begreppets relativt suddiga konturer och svävande teoretiska och empiriska 

grunder har konceptet mångfald kommit i bruk i en rad olika sammanhang och relation till vitt 

skilda företeelser” (de los Reyes, 2001, s. 11). De los Reyes skriver om hur odefinierat 

begreppet mångfald är. Hon skriver att det är tillräckligt brett för att många ska kunna 

identifiera sig med det och tillräckligt diffust för att begreppet ska kunna tolkas på olika sätt 

(de los Reyes, 2001, s. 191).

I boken skriver hon att ”metoden är att dekonstruera begreppet mångfald genom att blottlägga 

innebörder, värderingar, koder, antaganden och föreställningar associerade till gängse 

kategoriseringar på basis av genus och etnicitet” (de los Reyes, 2001, s. 15). Hon skriver att 

det finns en lucka inom både genus –och etnicitetsforskningen då forskare inte har 

problematiserat hur dessa två kategorier samverkar i samma maktstruktur (de los Reyes, 2001, 

s. 19). 
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De los Reyes sätt att visa hur odefinierat och öppet mångfaldsbegreppet är för tolkning 

använder jag mig av i undersökningen för att undersöka hur arbetet med mångfald kan 

kombineras med jämställdhetsarbetet. De los Reyes betonar en del positiva aspekter med att 

begreppet är odefinierat men det är möjligt att det finns nackdelar med begreppets öppenhet 

då det kombineras med något annat. Den diskurs kring mångfald som hon framställer jämför 

jag med den diskurs som finns i planerna som jag undersöker.

Katarina Lidman (2007) har skrivit en magisteruppsats i biblioteks- och 

informationsvetenskap som heter ”Vilken kvinna? – en intersektionell diskursanalys av 

ämnesordlistan i databasen KVINNSAM”. Precis som titeln antyder har hon gjort en 

diskursanalys med ett intersektionellt perspektiv. Lidmans syfte är att undersöka vilken bild 

av kvinnor och kvinnlighet som förmedlas via databasen KVINNSAM och dess ordlista. Hon 

undersöker vilken kvinna som representeras och vilka maktrelationer som speglas mellan 

kvinnor. Hon har valt att fokusera på tre representationer, etnicitet, sexuell läggning och 

funktionshinder (Lidman, 2007, s. 4).

I slutdiskussionen kommer Lidman bland annat fram till att ”kvinnan” framställs som en figur 

som är ganska tydligt avgränsad. Kvinnan som skildras och representeras är en lönearbetande 

kvinna och som förebild finns en kvinna som gjort karriär. Hon är svensk och i produktiv 

ålder och hon har inga funktionshinder (Lidman, 2007, s. 49). Jag använder mig av Lidmans 

uppsats och hennes slutsatser om hur kvinnor representeras och om hur kvinnan har en 

begränsad identitet. I och med att jag ska undersöka hur kvinnors multipla identiteter 

representeras kan jag ha nytta av hennes resultat som visar på en ensidig framställning av 

”kvinnan”. Jag använder Lidmans studie genom att och använda mig av hennes diskurs kring 

kvinnor och hur den diskursen ser ut då jag undersöker mångfald som inkluderar kvinnor. 

De los Reyes skriver att det finns en lucka inom både genus –och etnicitetsforskningen då 

forskare inte har problematiserat hur dessa två kategorier samverkar i samma maktstruktur (de 

los Reyes, 2001, s. 19). Det är främst i den luckan som jag vill placera min undersökning. Det 

finns tidigare forskning, som jag beskrivit ovan, kring jämställdhet, det finns forskning om 

mångfald och intersektionalitet. Men det saknas forskning som handlar om jämställdhet och 
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mångfald och hur dessa två samverkar med varandra och hur jämställdhetsarbete ser ut i 

kombination med mångfaldsarbete.

Teoretiska utgångspunkter och metod

Intersektionalitet 

För att undersöka hur kommunernas planer förhåller sig till begreppet mångfald och personers 

multipla identiteter ska jag använda mig av ett intersektionellt perspektiv. Nina Lykke (2003), 

professor i genusvetenskap, skriver i artikeln ”Intersektionalitet – ett användbart begrepp för 

genusforskningen” om att det blivit allt vanligare att tala om mångfald och multikulturalism 

(Lykke, 2003, s. 47). I artikeln vill Lykke argumentera för begreppet intersektionalitet, hon 

skriver att ”det är ett begrepp som brukas ymnigt i den internationella feministiska debatten –

med syfte att tala om mångfald utan att samtidigt öppna för glidningar mot en diskursiv 

situation, i vilken det anses ’legitimt’ att ’glömma’ könsmaktsystemet” (Lykke, 2003, s. 48). 

Hon skriver att teoretiskt ligger begreppet i närheten av postmodern feministisk teori, 

postkolonial teori, queer-teori och Black feminism. Lykke skriver att begreppet fungerar som 

en växelverkan mellan de olika maktkategorierna och fungerar inte genom att det läggs på fler 

kategorier, utan att det snarare rymmer ”en förståelse för att maktasymmetriernas olika 

dimensioner (och deras effekter) är oupplösligt förbundna med varandra genom en dynamisk 

interaktion” (Lykke, 2003, s. 48). Hon skriver att begreppet har haft en politisk betydelse vid 

globala diskussioner. Hon skriver även att ur ett internationellt perspektiv är det ett både 

teoretiskt och politiskt användbart och aktuellt feministiskt begrepp (Lykke, 2003, ss. 49-50). 

Paulina de los Reyes, vars forskning jag nämnt tidigare och Diana Mulinari (2005), fil dr i 

sociologi, beskriver i boken Intersektionalitet hur begreppet intersektionalitet är användbart 

när makt och ojämlikheter ska studeras i samhället. Ett intersektionellt perspektiv belyser och 

ställer frågor om hur ojämlikhet och makt är sammankopplat med kön, hudfärg, sexualitet 

med mera. De skriver att kategorier som kön, klass och nation har alltmer börjat förlora sitt 

innehåll (de los Reyes & Mulinari, 2005, ss. 9, 11, 23). Deras syn på intersektionalitet har 
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inspirerats av feminism, queer, marxism, antirasistiska teorier och poststrukturalism. 

Författarna placerar sitt arbete inom den kritiska forskningen (de los Reyes & Mulinari, 2005, 

ss. 23-24). De skriver att;

Intersektionalitet blir i vår tolkning mer än den enkla summering av olika 
maktstrukturer, relationer eller det sätt att definiera den ömsesidiga påverkan som kan 
uppstå mellan två företeelser. Med intersektionalitet menar vi att synliggöra och 
problematisera de sammanlänkningar som är konstitutiva för maktutövandet och 
bevarandet av ojämlikheten (de los Reyes & Mulinari, 2005, s. 24). 

De los Reyes och Mulinari skriver att intersektionalitet främst har sin grund i den 

feministiska teorin, men de menar att det även finns andra teoretiska förgreningar. De skriver 

exempelvis att debatten kring ras/etnicitet inom feminismen utvecklats genom dialog med 

poststrukturalismen och marxismen. Författarna ställer sig dock kritiska till 

genusvetenskapen och försöker istället att visa hur intersektionalitet är ett alternativ mot 

genusvetenskapens sätt att framställa kön. En kvinna är aldrig bara en kvinna, hon har flera 

identiteter som exempelvis en klassposition, etniskt ursprung och ålder. De los Reyes och 

Mulinari menar därför att kvinnan inte enbart kan betraktas som kvinna, utan hennes 

situation måste även analyseras utifrån andra maktaspekter som är av betydelse. De vill 

bredda analysen och samtidigt öppna för en reflektion kring makt och ojämlikhet med andra 

kritiska perspektiv och teoretiska angreppssätt som förhåller sig till maktens föränderliga och 

komplexa form bortom klass, kön och etnicitet. De skriver att en intersektionell analys 

kopplar samman olika analysnivåer (de los Reyes & Mulinari, 2005, ss. 7-9, 17). ”Forskning 

om makt och ojämlikhet genomgår idag viktiga kvalitativa förändringar. Strukturella 

analyser av maktens konstruktion har alltmer kommit att ersättas av teorier vars avsikt är att 

förklara processer som skapar makt och ojämlikhet på olika samhällsnivåer (de los Reyes & 

Mulinari, 2005, s. 23).

Metod

Diskursanalys

Diskurskursanalysen har sitt ursprung i språkvetenskap och litteraturanalys. Det lingvistiska 

diskursbegreppet handlar om språkbruket, hur texter är organiserade och hur exempelvis 
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argumentationen byggs upp. Ett sätt att definiera ett begrepp på är att beskriva dess gränser, 

vad det inte betyder och vad som inte räknas in i begreppet. Det som kännetecknar en 

diskursanalys är att den alltid behandlar texter som data och inte som att texten ger 

information om verkligheten som den refererar till. En funktion med diskursanalys är att 

beskriva och identifiera diskurser i ett textmaterial (Sahlin, 1999, ss. 84-85, 87, 89). 

Ingrid Sahlin (1999), docent i sociologi, skriver att ”diskursanalys bedrivs ofta inom en 

konstruktivistisk referensram. Detta perspektiv innebär att föreställningar om oss själva, 

andra, omgivningen och världen betraktas som sociala konstruktioner och att man ’sätter 

parentes’ omkring frågan om verklighetens objektiva existens och karaktär” (Sahlin, 1999, s. 

90). I en diskursanalys undviks värderingar om eller hur sanna utsagor om verkligheten är, 

istället studeras hur de uppstår och kvarstår och försöker förklara hur bilden av verkligheten 

konstrueras socialt (Sahlin, 1999, s. 90). ”Diskursanalysen gör det möjligt att se det 

märkvärdiga i något som framstår som naturligt. Ingen text kan uttrycka allt utan vilar på en 

rad outtalade förutsättningar, men i en diskursanalys läser man inte texterna för att få veta vad 

författaren vill säga, utan man granskar dem för att undersöka vad de underförstår, 

omöjliggör, respektive implicerar” (Sahlin, 1999, s. 91). 

Jens Rydström (1996), fil dr i historia och lektor i genusvetenskap, har skrivit artikeln ”Queer 

teori och historia” där han beskriver vad queer teori är och ger en historisk överblick. I 

artikeln skriver Rydström bland annat att queer teorin ger han som historiker en möjlighet att 

förhålla sig på ett nytt sätt till sitt material. ”Från en underordnad ’kontradiskursiv’ position, 

dvs. en position som befinner sig i opposition mot den dominerande ’sanningen’, kan man 

hämta den kraft som behövs för att plocka isär och destabilisera elitens historia” (Rydström, 

1996, s. 93). Han menar att forskaren ska leta efter skillnader i den (för) härskande berättelsen 

(Rydström, 1996, s. 93). Rydström skriver att forskaren inte ska se materialet på samma sätt 

som den som har skrivit det. Forskaren måste läsa materialet kontradiskursivt och ställa andra 

frågor till materialet än vad som va tänkt av dem som skrev det (Rydström, 1996, s. 94).

Jag har läst Rydströms artikel och kommer till viss del att använda mig av den metod som han 

beskriver när jag läser materialet. Framförallt använder jag mig av kontradiskursiv läsning på

sättet som Rydström beskriver. Jag kommer att läsa materialet på ett sätt som de som skrivit 
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materialet inte hade tänkt sig. Jag kommer även att ställa andra frågor till materialet än vad 

som var menat. 

Tillvägagångssätt

Ord har olika mening beroende på i vilket sammanhang de används, men en och samma 

mening kan också beskrivas och formuleras på olika sätt. Sahlin menar att båda dessa 

aspekter måste ges utrymme i en diskursanalys. Sahlin beskriver en specifik diskurs i fyra 

olika fält. Jag kommer att använda mig av de fyra fält som Sahlin beskriver, men på ett något 

förenklat sätt. Det första fältet eller delen innefattar en begreppsanalys, här studeras vad 

begreppet står för och hur det tillämpas normalt i texten. En term har en distinkt betydelse, 

denotation som är definitionen av ett ord. Här kommer jag att redovisa definitionerna av 

begreppen mångfald och jämställdhet som finns i planerna. Sahlin skriver att i praktiken går 

det oftast att finna flera olika innebörder, konnotationer, av begreppet vilket leder in till det 

andra fältet där diskursanalysen syftar till att ta reda på vilka betydelserna är, hur de förhåller 

sig till varandra. I det här fältet kommer jag att presentera hur begreppen beskrivs i planerna 

och vilka som inkluderas och exkluderas i mångfaldsbegreppet. I det tredje fältet kartläggs 

och beskrivs hur det talas om vissa teman, oberoende vilket ordval som används. Finns det 

exempelvis flera olika beteckningar av samma handling och person. I det här fältet kommer 

jag att gå in mer på i vilka sammanhang som de olika begreppen används i och om det finns 

några motsättningar i användandet av begreppen i planerna. Här beskrivs även i vilka 

sammanhang som det talas om olika grupper. I det fjärde fältet både börjar och avslutas 

analysen när diskursen har avgränsats och ringats in. Sahlin skriver att i det fjärde fältet kan 

forskaren utgå från vissa begrepp som haft en nyckelroll och går sedan vidare med analysen i 

liknande texter (Sahlin, 1999, s. 93-94). I det fjärde fältet avslutas min undersökning och jag 

försöker ringa in de olika innebörderna av mångfaldsbegreppet i slutet av undersökningen. 

Det sista fältet sitter ihop med det första fältet och det här fältet leder oftast in på vidare 

studier och forskning då diskursen kring ett begrepp har ringats in.  
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Material och urval

De jämställdhets- och mångfaldsplaner som jag valt att undersöka kommer från Borås stad, 

Huddinge kommun, Mjölby kommun, Sigtuna kommun och Vadstena kommun. Planerna 

omfattar mellan 8 och 15 sidor text och hela materialet omfattar totalt 64 sidor. Planerna är 

övergripande för den kommun som planen är upprättad för och omfattar all personal som är 

anställd av kommunen. Planen för Borås stad är dock ett undantag, den planen omfattar enbart 

det administrativa kontoret. Alla planerna som jag valt ut gäller för år 2008, utom planen för 

Sigtuna kommun som gäller åren 2006-2007. I planerna står det att de omfattas av följande 

diskrimineringslagar, JämL, lagen om åtgärder mot etnisk diskriminering, lagen om förbud 

mot diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning och lagen om förbud mot 

diskriminering i arbetslivet av personer med funktionshinder. Planen för Huddinge kommun 

omfattas dock bara av JämL och lagen om åtgärder mot etnisk diskriminering. Mjölbys plan 

hänvisar även till lag om förbud mot diskriminering av deltidsarbetande arbetstagare och 

arbetstagare med tidsbegränsad anställning.  

Jag har valt ut fem olika kombinerade jämställdhets- och mångfaldsplaner från fem olika 

kommuner i Sverige. Jag har valt att titta på kommuners planer för att de är lättare att jämföra 

än planer från exempelvis privata företag, då kommuner arbetar och ser någorlunda lika ut 

runt om i Sverige. Alla planerna som jag valt ut har jag fått tillgång till via respektive 

kommuns hemsida. Urvalet är ett bekvämlighetsurval och planerna har inte blivit utvalda 

genom en urvalsprocess. Jag har i första hand valt ut planerna på grund av deras omfång, jag 

valde till exempel bort de planerna med få sidantal. Jag har även försökt att välja planer som 

är någorlunda aktuella. Efter att jag läst igenom fem planer kände jag att jag hade tillräckligt 

med material att analysera och nådde en mättnadspunkt. När jag började läsa planerna började 

jag med att sortera in materialet i olika teman för att lättare kunna överblicka det. Därefter 

började jag att plocka ut definitioner av begrepp, för att sedan försöka finna olika innebörder 

av mångfaldsbegreppet i planerna, därefter fortsatte jag analysen utifrån Sahlins metod.
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Resultat och analys

Definition av begrepp 

Här presenterar jag de definitioner som kommunerna har gett begreppet mångfald i planerna, 

jag presenterar även de definitioner som finns av begreppet jämställdhet. I planen för 

Huddinge kommun står det skrivet att ”mångfalden i samhället bör avspeglas bland de 

anställda och på så sätt berika kommunen som arbetsgivare genom dynamiska kunskaper och 

erfarenheter” (Huddinges plan, s. 1). Mjölby kommun definierar mångfald på följande sätt i 

sin plan, ”med mångfald i arbetslivet menas nyttjande av individers kompetens och resurser 

oavsett kön, ålder, utbildning, etnisk tillhörighet, funktionshinder eller sexuell läggning” 

(Mjölbys plan, s. 2). Definitionen av begreppet mångfald i Sigtuna kommuns plan är; ”med 

mångfald menar vi olikheter i egenskaper, kompetens, erfarenheter, livssyn och etnicitet” 

(Sigtunas plan s. 7). Borås och Vadstena kommun har inte angett någon definition av 

begreppet mångfald i planerna, så jag väljer därför att lämna dessa kommuners planer till 

nästa steg i analysen, eftersom den här delen ska ge en exakt definition av begreppet.

Vadstena kommun och Mjölby kommun definierar även begreppet jämställdhet i sina planer. 

Definitionen av jämställdhet i Vadstenas plan är ”jämställdhet innebär att kvinnor och män 

har lika rättigheter, skyldigheter, och möjligheter att; ha ett arbete som ger ekonomiskt 

oberoende, vårda barn och privatsfär, delta i politiska, fackliga och andra samhällsaktiviteter 

(Vadstenas plan, s. 2). I Mjölbys plan definieras jämställdhet på följande sätt, ”med 

jämställdhet i arbetslivet menas kvinnor och mäns lika rätt i fråga om arbete, anställnings- och 

utvecklingsmöjligheter och andra arbetsvillkor (Mjölbys plan, s. 2).

Mångfaldsbegreppets innebörd

Under den här rubriken presenteras olika sätt som det skrivs om begreppet mångfald i 

planerna och vilka som inkluderas i mångfaldsbegreppet. De flesta planerna definierar 

begreppet inledningsvis i respektive plan, när begreppet sedan används i resten av planen 

används det oftast i termer som mångfaldsperspektiv och mångfaldsaspekter, men annars 

lyser det direkta begreppet mångfald med sin frånvaro. Jag kommer därför att försöka finna 
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innebörden av begreppet genom att fokusera på ställen i planerna då de exempelvis talar om 

mångfalden som finns bland befolkning och anställda och när de nämner grupper, 

grupptillhörighet och variationer bland de anställda. 

Mångfald och grupper 

Sättet som kommunerna i planerna skriver om vilka förändringsarbetet riktar sig till och vilka 

planerna omfattar varierar i alla kommuners planer. Oftast uppradas ett antal grupper som 

omfattas av begreppet. Ett exempel på detta är i Sigtunas plan där det under rubriken förbud 

mot diskriminering står att kommunen har som övergripande mål att ”ingen anställd ska bli 

diskriminerad på grund av kön, utländsk bakgrund, sexuell läggning, funktionshinder eller 

ålder” (Sigtunas plan, s. 13). I avsnittet kring arbetsvärdering och lön står det i Mjölbys plan 

att ”i Mjölby kommun ska samtliga medarbetare ges lika lön för lika eller likvärdigt arbete 

oavsett anställningsform, kön, ålder, etnisk tillhörighet, funktionshinder eller sexuell 

läggning” (Mjölbys plan s. 7). Under avsnittet kring lön och andra anställningsvillkor i Borås 

plan står det att kommunen har som mål att ”samma grunder för lönesättning skall gälla för 

alla anställda, oavsett etnisk eller religiös tillhörighet, sexuell läggning, funktionshinder, kön 

och ålder” (Borås plan, s. 4). 

I de här exemplen från planerna inkluderas grupperna kön, ålder, etnicitet, sexuell läggning, 

funktionshinder samt religiös tillhörighet. Dessa grupper omfattar en stor del av befolkningen, 

dock nämns aldrig gruppen klass som brukar inkluderas i mångfaldsbegreppet enligt de los 

Reyes. Hon skriver att begreppet mångfald främst har använts för att tala om etnicitet. Men 

hon skriver även att begreppet användas i diskussioner kring kön, klass och även ålder (de los 

Reyes, 2001, ss. 9-11). De los reyes skriver att mångfaldsbegreppet är tillräckligt brett för att 

många ska kunna identifiera sig med det, men tillräckligt diffust för att det ska kunna tolkas 

på olika sätt. Den otydlighet kring begreppet som de los Reyes talar om framgår i planerna 

framförallt genom avsaknaden av begreppet mångfald. I de flesta planerna finns en definition 

i inledningen av planen, eller ingen alls, men i resten av planen lyser begreppet med sin 

frånvaro. Detta kan vara en konsekvens av att begreppet är svårdefinierat och på det sättet 

svårt att använda i planerna. Otydligheten som finns kring mångfaldsbegreppet visar sig även 

genom beskrivningen av vilka som inkluderas i mångfaldsarbetet. Ibland är det ett antal 

grupper som inkluderas och ibland är det alla på arbetsplatsen.
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Ofta beskrivs åtgärder och förhållanden som riktar sig till och omfattar alla anställda på 

kommunen. Men det kan vara problematiskt att använda sig av begreppet alla, om alla syftar 

till att inkludera samtliga medarbetare. Det är problematiskt för när begreppet alla används i 

planerna är det nämligen inte alla som inkluderas. Begreppet alla bör inkludera de personer 

som är anställda men ändå räknas grupptillhörigheter upp. Detta leder till att alla får stå för 

alla grupper och inte alla individer. Ett exempel på detta finns i Borås plan, där det i 

inledningen står att; 

Alla anställda ska behandlas lika när det gäller arbetsuppgifter, lön, arbetsförhållande, 
anställningsvillkor, utbildning och karriärutveckling oavsett kön, etnisk bakgrund, sexuell 
läggning eller funktionshinder. Därför är det viktigt, ur ett jämställdhets- och 
mångfaldsperspektiv, att arbeta för en arbetsmiljö för alla anställda där jämställdhets- och 
mångfaldsperspektivet är självklara inslag i den ordinarie verksamheten; i 
arbetsmiljöarbetet och samverkanssystemet (Borås plan, s. 1).

Under avsnittet arbete och föräldraskap i Borås plan står det i kommunens mål att ”skapa en 

organisation för alla anställda, oavsett kön, etnicitet, funktionsförmåga eller sexuell läggning, 

som förmår ta hänsyn till de medarbetare med dubbla roller som förvärvsarbetare och 

föräldrar” (Borås plan, s. 2). I Mjölbys plan står det att ”i Mjölby kommun ska samtliga 

medarbetare ges lika lön för lika eller likvärdigt arbete oavsett anställningsform, kön, ålder, 

etnisk tillhörighet, funktionshinder eller sexuell läggning” (Mjölbys plan s. 7). I dessa 

exempel beskrivs de anställda utifrån grupper eller utifrån den anställdas grupptillhörighet. 

Att använda sig av termen alla gör att alla medarbetare inkluderas i förändringsarbetet. Men 

att använda sig av termen kan även leda till att grupper och individer exkluderas ur planen. 

Det finns även exempel ur planerna där individen står i fokus när åtgärderna i planerna 

beskrivs, det finns exempel på hur alla inte bara omfattar alla grupper utan alla individer, 

vilket kommer att tas upp i nästa avsnitt. 

Mångfald och individer 

I Mjölbys plan står det om arbetstid att kommunen ska ”erbjuda den sysselsättningsgrad som 

medarbetaren önskar och verksamheten tillåter inom alla yrken. Arbetet ska vara organiserat 

så att övertidsarbete minimeras” (Mjölbys plan, s. 7). Här inkluderas alla anställda utan att 

hänvisa till individers olika grupptillhörigheter, bakgrund och så vidare, vilket leder till att 

alla inkluderas i förändringsarbetet. I avsnittet kring kompetensutveckling, i Sigtunas plan står 
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det att kommunen har som övergripande mål att ”alla medarbetare ska få lika möjlighet till 

utbildning och kompetensutveckling som krävs för det arbete som medarbetaren utför” 

(Sigtunas plan, s. 16). I Mjölbys plan står i planens övergripande mål att ”alla medarbetare 

ska ha likvärdiga rättigheter, möjligheter och skyldigheter”. Vidare står att ”alla 

medarbetare ska ha likvärdiga utvecklings- och befordringsmöjligheter” (Mjölbys plan, s. 

3). 

De los Reyes och Mulinari skriver om individers multipla identiteter, en kvinna är exempelvis 

inte bara en kvinna, hon kan även betraktas utifrån sexuell läggning, klass, ålder och etnicitet 

och på detta sätt har hon en multipel identitet (de los Reyes & Mulinari, 2005, ss. 7-9). Att 

utgå från alla i planerna innebär att kommunerna utgår från alla individer istället för 

upprepandet av olika grupper som medarbetarna tillhör. Detta är ett exempel på hur 

kommunerna i planerna synliggör medarbetarna som individer i förändringsarbetet och inte 

bara riktar arbetet mot olika grupper som finns bland kommunens anställda. Att vända sig till 

individer möjliggör ett synsätt där det går att ta hänsyn till att en person har en multipel 

identitet och inte bara hör till en grupp. Detta gör att förändringsarbetet kan omfatta alla 

individer och inte enbart olika grupper. 

Att använda alla som ett tydliggörande av vilka planen inkluderar ger en möjlighet även att 

synliggöra de bakomliggande faktorerna till ojämlikheter på kommunernas arbetsplatser. 

Lykke skriver om hur begreppet intersektionalitet fungerar som en växelverkan mellan olika 

maktkategorier och att begreppet är användbart för att förstå maktasymmetrins olika 

dimensioner (Lykke, 2003, s. 48). Begreppet är alltså en hjälp för att förstå hur makten kan 

synliggöras på olika sätt. Där det i planerna står skrivet om något som omfattar alla, ges de 

anställda samma skydd oavsett vad som ligger bakom förtrycket. Alla ges samma skydd 

oberoende av vad de behöver skyddas mot.

Men att planerna fokuserar på individer behöver inte betyda att de är medvetna om att dessa 

individer kan ha flera och olika grupptillhörigheter. För en stor del med det intersektionella 

perspektivet är just att finna bakomliggande maktkategorier och framförallt länka samman 

olika anlysnivåer (de los Reyes & Mulinari, 2005,  s. 9). Att tala om alla bortser från att alla 

inte kan behandlas likadant, alla individer har kanske inte samma förutsättningar och en del 
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individer och grupper kan vara mer utsatta för förtryck än andra. Detta gör det svårt att 

inkludera alla i ett förändringsarbete, såsom jämställdhets- och mångfaldsarbete, utan att rikta 

åtgärder till specifika grupper. Om inte åtgärder riktas till en särskild grupp kan pratet om att 

ingen ska diskrimineras bli tomt och utan verklighetsförankring då det inte är beskrivet hur 

arbetet ska gå tillväga för att motverka exempelvis diskriminering. I planerna görs en 

presentation av mål utan att beskriva vägen dit. Att säga att alla ska ha samma rättigheter 

betyder inte att alla har samma möjligheter till dessa rättigheter. Det gör det inte heller 

möjligt att anpassa förändringsarbetet till att individer har multipla identiteter.

Jämställdhetsplaner är ett exempel på en åtgärd riktad till en grupp. Jämställdhetsplaner består 

av flera åtgärder som är riktade specifikt till gruppen kvinnor och främjar främst kvinnors

villkor i bland annat arbetslivet. När det i planerna skrivs om specifika åtgärder riktade till en 

grupp är det oftast kvinnor som dessa åtgärder riktas till. Men det är när åtgärder riktas till 

flera olika grupper, och inte bara till kvinnor, som det går att ta hänsyn till en individ som

berörs av och relaterar sig till dessa olika grupptillhörigheter. Det är när en individ kan 

relatera sig till flera olika grupper som individens multipla identitet kan synliggöras. 

Samtidigt blir arbetet mer effektivt då människor kan identifiera sig med åtgärderna viket 

kanske inte varit möjligt om det enbart varit en jämställdhetsplan.

Hur begreppen används

Ibland talas det om individer i planerna och ibland talas det om grupper. I detta avsnitt 

presenteras i vilka sammanhang som de olika sätten att använda sig av mångfaldsbegreppet 

används i. Jag kommer även att presentera vilka grupper det talas om i vilka sammanhang 

samt beskriva dessa sammanhang. 

Relationen mellan jämställdhet och mångfald i planerna

Det finns många exempel ur planerna på när åtgärder enbart är riktade till kvinnor och män, 

när förändringsarbetet alltså enbart är riktat mot en grupp. I de fall då arbetet är riktat mot 

kvinnor och män frånkopplas jämställdhetsarbetet från arbetet med mångfald och blir på så 

sätt inte en del av mångfaldsdiskursen. 
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Florin och Nilsson skriver att ”det nya med 60-talsdiskursen om könsroller och längre fram 

jämställdhet handlade om att kvinnors underordnade position i arbetslivet och i samhället mer 

berodde på kulturella konstruktioner – roller, fördomar och föreställningar – än på biologiska 

funktioner och sexualitet” (Florin & Nilsson, 2003, s. 36). Målet var att skapa en politik som 

tog bort de socialt skapade skillnaderna mellan kvinnor och män. Lönearbetet lyftes fram och 

det var just genom arbete som förutsättningar till förändring fanns för kvinnorna och det var 

här som satsningar skulle göras. Författarna visar i studien förvärvsarbetets betydelse för 

jämställdhet (Florin & Nilsson, 2003, ss. 36, 43, 76). Det är möjligt att jämställdhetens 

politiska relevans som Florin och Nilsson beskriver har påverkat förändringsarbetet och hur 

det ser ut. Det är möjligt att jämställdhet och dess politiska anknytning gör att 

jämställdhetsarbetet har blivit mer etablerat än mångfaldsarbetet och på så sätt gjort det lättare 

att ta till sig för exempelvis kommuner. Det finns även tydliga riktlinjer för hur 

jämställdhetsarbete ska gå till och mallar för hur en jämställdhetsplan kan se ut (se 

www.jamombud.se). Detta gör det enklare för arbetsgivare och det kan också vara en 

anledning till att åtgärderna riktade till kvinnor och män är mer tydliga än åtgärder riktade till 

andra grupper. Men vissa av de åtgärder som beskrivs i planerna riktas till kvinnor och män

men arbetet hade kunnat riktas till alla anställda. Detta är återigen ett exempel på hur 

kommunerna främst ser jämställdhetsarbetet och inte mångfalsarbete och att detta kan bero på 

jämställdhetsarbetets etablering på arbetsplatser.  

Ett exempel på hur åtgärder är inriktade mot kategorin kön finns i Borås plan, där står bland 

annat under avsnittet rekrytering att Borås har som mål att ”arbetsgivaren skall anstränga sig 

att vid nyanställning få sökande av det underrepresenterade könet samt verka för att 

kommunens arbetsplatser speglar vårt mångkulturella samhälle” (Borås plan, s. 4). I målet 

hänvisas till kön och mångfald, men som åtgärder finns enbart specifika åtgärder riktade till 

kön. I planen nämns tre planerade åtgärder under 2008. Den första åtgärden är ”vid 

rekrytering av handläggare och chefer pröva förutsättningarna för internrekrytering av 

kvinnliga medarbetare” (Borås plan, s. 4). Nästa mål är att ”till intervju ska lämpligt antal av 

underrepresenterat kön (40/60 regeln) kallas om personen kan anses ha tillräckliga 

kvalifikationer. Vid intervju av en sökande ska, om möjligt, intervjugruppen bestå av både 

män och kvinnor” (Borås plan, s. 4). Den sista åtgärden är att ”verka för en arbetsmiljö som 

ser mångfalden på alla plan som en tillgång” (Borås plan, s, 4). De första två åtgärderna är 
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direkt riktade till kvinnor och män. Under dessa åtgärder finns även förklarat hur det konkret 

ska gå tillväga. Men under den sista åtgärden som berör mångfalden finns ingen 

beskrivningen av hur de ska gå tillväga. Detta exempel visar på hur åtgärder ofta är riktade till 

kvinnor och män och hur de ska utföras. Exemplet visar också återigen på svårigheten med att 

använda sig av mångfaldsbegreppet vilket kan vara en konsekvens av problemet kring hur 

begreppet ska tolkas och användas som de los Reyes talar om (de los Reyes, 2001, s. 191). 

Det gör det också svårt för kommunerna att i planerna beskriva hur målet med 

mångfaldsarbetet ska uppnås, när målet är odefinierat.  

I ett annat exempel, även det i Borås plan, finns under avsnittet kring lön och andra 

anställningsvillkor där det står att kommunens mål är att ”samma grunder för lönesättning 

skall gälla för alla anställda, oavsett etnisk eller religiös tillhörighet, sexuell läggning, 

funktionshinder, kön och ålder” (Borås plan, s. 4). Men sen i en beskrivning av nuläget står 

skrivet att ”uppdelning att flertalet kvinnor finns på assistensnivå, medan männen finns på 

handläggar- och chefsbefattningar avspeglas i lönestatistiken där kvinnornas löner utgör 91 % 

av männens löner inom Kommunstyrelsens förvaltningar” (Borås plan, s. 4). Andra exempel 

på åtgärder specifikt riktade till kvinnor finns bland annat i Huddinges plan. En av 

huvudrubrikerna i planen är könsfördelning, här tas bland annat könsfördelningen bland 

chefer upp samt obalans av kön inom vissa grupper. Det står att på kort sikt ska kommunen 

aktivt söka lämpliga kvinnliga kandidater vid rekrytering av förvaltningschefer (Huddinges 

plan, s. 6). Det står även skrivet att kommunen ska använda positiv särbehandling vid 

rekrytering. I samma plan står det även att kommunen på lång sikt ska försöka få män att

börja jobba inom exempelvis äldreomsorgen. Som ett mål på kort sikt ska det finnas minst två 

personer av det underrepresenterade könet (Huddinges plan, s. 6). I Huddinges plan står det 

även att det finns en uppdelning och att flertalet kvinnor finns på assistentnivå och männen 

finns på handläggar- och chefsbefattningar. Här har kommunen gjort en kartläggning, vilket 

är ett vanligt tillvägagångssätt i en jämställdhetsplan. I planens står det skrivet att kommunen 

har som mål att det ska vara lika villkor för kvinnor och män och samma möjligheter till 

utveckling och karriärmöjligheter. Det hänvisas till JämL där det står om kvinnor och mäns 

lika möjligheter till utbildning och karriärmöjligheter (Huddinges plan, s. 5).
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På vissa ställen i planerna har kommunerna behandlat jämställdhet separat och på så sätt 

frikopplat jämställdhet från mångfaldsarbetet. Mjölby har exempelvis delat in planen i sju 

olika rubriker. Goda arbetsplatser, Föräldraskap och förvärvsarbete, Professionell 

rekrytering, Könsfördelning, Arbetsvärdering och lön, Arbetstid och Kompetensutveckling. 

Under samtliga rubriker nämns kvinnor och åtgärder riktade till dem. Dessa rubriker tar även 

upp åtgärder riktade till ålder, etnisk tillhörighet, funktionshinder och sexuell läggning. Men 

under rubriken Könsfördelning finns enbart åtgärder riktade till kvinnor och män. Det är 

märkligt att just den här rubriken får stå för sig själv, fördelning är något som är relevant för 

alla grupper som planen omfattar. Alla dessa exempel visar på hur jämställdhet frånkopplas 

från arbetet med mångfald trots att kategorin kön inkluderas i mångfaldsbegreppet. Att 

behandla kön separat leder till att åtgärderna i planerna inte är en intersektionell metod. Om 

kommunerna i planerna hade använt sig av ett intersektionellt perspektiv hade kön kopplats 

samman med andra kategorier och inte behandlats separat. I planerna frikopplas kön från de 

andra kategorierna snarare än att behandlas tillsammans i förändringsarbetet. 

Där det i Vadstenas plan står skrivet om föräldraskap hänvisas det till JämL 5 §. I planen står 

det bland annat att det ska finnas möjlighet att på fler arbetsplatser införa flextid och att 

föräldraledig och tjänstledig personal ska erhålla information i samma omfattning som den 

övriga personalen (Vadstenas plan, s. 5). Om föräldraskap i Mjölbys plan står det skrivet att i 

kommunen ska ”både kvinnliga och manliga medarbetare uppleva att de får det stöd som de 

behöver för att kunna kombinera föräldraskap och arbete” (Mjölbys plan, s. 6). Ett exempel 

finns i Huddinges plan, där står det att ”kvinnor är fortfarande de som oftast har 

huvudansvaret för hem och barn i kombination med förvärvsarbete. För att uppnå jämställdhet 

i arbetslivet är det därför av stor vikt att vi som arbetsgivare riktar uppmärksamhet mot detta 

problem” (Huddinges plan, s. 7). Det står även att kommunen vill att det ska gå ut ett budskap 

om att föräldraledighet är något positivt och meriterande. Föräldraskap är något som berör 

många anställda, nämligen alla som har barn och är föräldrar. Föräldraledighet behöver inte 

nödvändigtvis vara en fråga som enbart handlar om jämställdhet. Det går att se 

föräldraledighet, som handlar om föräldrars rättigheter både kvinnor och män, som något som 

främst handlar om skillnaden mellan föräldrar och icke föräldrar.
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I Huddinges plan står det under avsnittet lön och anställningsvillkor om att löneskillnader inte 

ska bero på kön. Huddinge skriver i sin plan att ”utifrån de resurser och omständigheter som 

rimligen kan krävas har arbetsgivaren att säkerställa att arbetsförhållandena lämpar sig för 

både kvinnor och män. Det innebär bland annat att sörja för att ex vis omklädningsrum, 

verktyg och utrustning och psykosociala miljön passar båda könen” (Huddinges plan, s. 4). 

Det här är en åtgärd som skulle kunna riktas till fler än kvinnor och män. Omklädningsrum 

och verktyg exempelvis känns som en relevant åtgärd att även låta funktionshindrade 

inkluderas i. I Vadstenas plan står det skrivet om arbetsförhållanden under ett avsnitt som 

handlar om aktiva åtgärder. Vad gällande arbetsförhållanden så finns ett utdrag ur JämL 4 §. I 

paragrafen står bland annat att arbetsförhållandena ska lämpa sig för både kvinnor och män 

(Vadstenas plan, s. 4). I Borås plan står det skrivet att kvinnorna arbetar oftare deltid vilket 

gör att de har mer mertid i jämförelse med männen. Om friskvård står skrivet att fler kvinnor 

än män bedöms ha monotona arbetsuppgifter vid dator. I planen står det att 

friskvårdsaktiviteter som motverkar exempelvis förslitningsskador kan anses ha en 

jämställdhetsaspekt (Borås plan, s. 2). Också en konkret åtgärd riktad mot kön. Exemplen 

ovan visar på att vissa saker ses ur ett jämställdhetsperspektiv men behöver nödvändigtvis 

inte vara det.

Det som är utmärkande för den svenska jämställdhetspolitiken är att den länge varit inriktad 

på kvinnor på arbetsmarknaden. Detta mycket beroende på hur det under 1900-talet har 

funnits ett behov av människor på arbetsmarknaden (Wahl m.fl. 2001, s. 168). 

Jämställdhetslagen och jämställdhetsarbetet kan ses som en hjälp som funnits för att få 

kvinnor ut på arbetsmarkanden och även för att hjälpa kvinnor på arbetsmarknaden idag. 

Florin och Nilsson visar i sin studie betydelsen av kvinnors inträde och relation till 

arbetsmarknaden (Florin & Nilsson, 2003, ss. 39, 43). Studien visar hur kvinnor har nått ökad 

jämställdhet genom arbetsmarkanden. Detta kan vara en bidragande faktor till att 

jämställdhetsarbetet för kvinnor på arbetsmarknaden är någorlunda etablerat och en del av 

förändringsarbetet på arbetsplatserna och att det därför är lättare att rikta in förändringsarbetet 

mot kvinnor och män, då det har funnits tid för arbetet att utvecklas.

Lidman skriver att det framgår i hennes undersökning att kvinnor har en begränsad identitet 

(Lidman, 2007, s. 49). I planerna går det att tolka att kvinnorna har en begränsad identitet 
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därför att de enbart beskrivs som kvinnor, med undantag att de även är föräldrar. Detta kan 

göra det lättare för kommunerna att rikta specifika åtgärder till kvinnor för att kvinnors ses 

som en enhetlig grupp med individer som bemöts på samma sätt. Men detta kan även ses som 

en nackdel med jämställdhetsarbete då kvinnor respektive män buntas ihop till enhetliga 

grupper.

De los reyes skriver att mångfaldsbegreppet är tillräckligt brett för att många ska kunna 

identifiera sig med det, men tillräckligt diffust för att det ska kunna tolkas på olika sätt. Detta 

kan appliceras på hur olika sätt som mångfaldsarbetet beskrivs på och vilka arbetet berör och 

vilka som inkluderas och exkluderas. Ibland beskrivs förändringsarbetet som allmänna 

åtgärder. Arbetet riktar in så på jämställdhetsåtgärder men att det istället rör sig om åtgärder 

som borde rikta sig till alla på arbetsplatsen.

Jämställdhetsperspektiv i mångfaldsarbetet

Det finns exempel i planerna där kommunen utgår från en form av jämställdhetsarbete men 

ändå lyckas integrera arbetet med mångfaldsarbetet, exempel som går att tolka som att 

mångfald inkluderas i jämställdhetsarbetet. I dessa exempel inkluderas jämställdhetsarbetet i 

mångfaldsarbetet för att förändringsarbetet utgår från ett jämställdhetsperspektiv men är ändå 

en del av mångfaldsarbetet. Som mål angående rekrytering har Borås skrivit i planen att 

”arbetsgivaren skall anstränga sig att vid nyanställning få sökande av det underrepresenterade 

könet samt verka för att kommunens arbetsplatser speglar vårt mångkulturella samhälle” 

(Borås plan, s. 4). I denna mening inkluderas både ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv 

utan att skilja dessa åt.  I Mjölbys plan finns en rubrik som heter goda arbetsplatser. Som mål 

under denna rubrik står skrivet att kommunen ”ska ha arbetsplatser där medarbetarna trivs och 

arbetsmiljön lämpar sig för både kvinnor och män oavsett ålder, etniskt ursprung, 

funktionshinder och sexuell läggning (Mjölbys plan, s. 5). Här inkluderas kategorin kön i 

mångfaldsarbetet och målet beskrivs ur ett jämställdhetsperspektiv genom att målet utgår från 

kvinnor och män. Det finns även ett exempel ur Borås plan där arbetet utgår från kvinnor och 

män, i planen står skrivet att de flesta yrken mer eller mindre passar kvinnor och män oavsett 

etnisk tillhörighet, funktionsförmåga eller sexuell läggning (Borås plan, s. 2). Angående 

rekrytering i Mjölbys plan utgår målet från kategorin kön, det står att målet är att kommunen 
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ska ”verka för att lediga befattningar söks av både kvinnor och män samt av medarbetare med 

olika bakgrund, nationalitet, ålder, utbildning med mera. Alla ska behandlas lika i en 

professionell rekrytering” (Mjölbys plan, s, 6). Detta ska uppnås genom att annonser utformas 

på ett sådant sätt att krav och egenskaper är könsneutrala och motverkar diskriminering 

(Mjölbys plan, s. 6). 

Mark skriver om att en viktig del med jämställdhetsarbetet är att integrera förändringsarbetet i 

organisationen (Mark, 2000, s. 6). Ett exempel på hur en arbetsplats kan integrera 

jämställdhetsarbetet i organisationen är att på arbetsplatsen utgå från ett 

jämställdhetsperspektiv när olika frågor diskuteras. Det finns exempel i planerna där 

kommunerna beskriver hur de ska ha ett jämställdhetsperspektiv på vissa frågor. Under 

avsnittet könsfördelning i Mjölbys plan står det att kommunens mål är att ”sträva efter att nå 

en jämnare könsfördelning på samtliga arbetsplatser inom samtliga nivåer” (Mjölbys plan, s. 

7). Detta mål ska nås bland annat genom att marknadsföra kommunala yrken i skolorna och 

att personalstatistik ska redovisas ur ett jämställdhetsperspektiv så långt som det är möjligt 

(Mjölbys plan, s. 7). Här står det i planen på hur kommunen ska ha ett jämställdhetsperspektiv

på en fråga. I Vadstenas plan står att kommunen ska använda sig av både ett mångfalds- och 

jämställdhetsperspektiv. I utbildningen kring chefer och även övrig personalutbildning står 

skrivet Vadstenas plan att ”i utbildningsplaneringen ingår att bevaka att jämställdhets- och 

mångfaldsaspekter beaktas även när utbildningens rubrik inte har direkt bäring på den typen 

av frågor” (Vadstenas plan, s. 4). Många av de exemplen som presenterats under detta avsnitt 

visar även på hur jämställdhetsperspektivet inte bara integreras på arbetsplatsen utan 

integreras i mångfaldsarbetet och blir därmed en del av diskursen kring mångfald i planerna.

Trakasserier och diskriminering

Det framgår tydligt i planerna att när det står skrivet om trakasserier och diskriminering 

inkluderas alla medarbetare och även alla de grupper som det står att planerna omfattar. 

Arbetet med diskriminering och trakasserier är alltså något som omfattar alla. Dessa områden 

kan ses som de mest självklara i ett arbete som strävas mot jämlikhet på en arbetsplats, men i 

planerna är det inom dessa områden som minst åtgärder beskrivs. Exempel på när alla 

inkluderas i detta arbete finns i Borås plan där det står skrivet att ”ingen form av kränkande 
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särbehandling eller trakasserier p g a av kön, etnicitet, sexuell läggning, funktionshinder får 

förekomma på arbetsplatsen” (Borås plan, s. 3). Ett annat exempel finns i Sigtunas plan där 

det i det övergripande målet står skrivet att ”ingen anställd ska bli diskriminerad på grund av 

kön, utländsk bakgrund, sexuell läggning, funktionshinder eller ålder” (Sigtunas plan, s. 14). 

Sen står det att ”ingen medarbetare ska bli utsatt för trakasserier eller kränkande 

särbehandling på sin arbetsplats. Chefer ska ha god kunskap om vad trakasserier och 

kränkande särbehandling är och beredskap för att direkt kunna utreda och vidta åtgärder” 

(Sigtunas plan, s. 14). I Borås plan står det att kommunen har som mål att 

”arbetsförhållandena skall organiseras så att de möjliggör en god arbetsmiljö för alla 

anställda, och vara fria från alla typer av odemokratiskt och diskriminerande synsätt och 

agerande” (Borås plan, s. 2).  

Eduards skriver att ett vanligt argument för kvinnors närvaro handlar om rättvisa (Eduards, 

2002, s. 46). Detta är dock ett argument som saknas helt vad gällande kvinnors chanser till 

vissa jobb på kommunen. Däremot används rättvise argumentet i planerna genom att tala om 

människors rättigheter. Vilket ibland kan tolkas som något diffust. Det beskrivs hur målet ser 

ut som kommunen strävar mot men inte hur det ser ut idag eller hur vägen till en rättvis 

arbetsplats ska se ut. Exempel på åtgärder som kan handla om rättvisa är exempelvis 

kompetensutveckling och lön.  

I Mjölbys plan står det att ”Samtliga medarbetare i Mjölby kommun ska ha likvärdiga 

möjligheter till kompetensutveckling oavsett kön, ålder, etnisk tillhörighet, funktionshinder 

eller sexuell läggning” (Mjölbys plan, s. 8) Detta mål uppnås bland annat genom att upprätta 

en individuell kompetensutvecklingsplan för samtliga medarbetare (Mjölbys plan, s. 8). Här 

talas det om vilka grupper som området riktar sig till. I planen har åtgärderna lyckats rikta in 

sig på individnivå genom att skriva att alla medarbetare ska ha en kompetensutvecklingsplan. 

På så sätt omfattar planen alla medarbetare på arbetsplatsen. Ett exempel på rättvis lön finns i 

Sigtunas plan där det står att; ”övergripande mål är att alla medarbetare ska förstå 

lönepolitiken och uppleva att de har en lön som är rättvis och baserad på arbetsuppgifterna 

och den enskildes prestationer” (Sigtunas plan, s. 17). Detta uppnås bland annat genom att 

säkerställa icke diskriminerande lönekriterier (Sigtunas plan, s. 17). I Mjölbys plan står det att 

”Samtliga medarbetare i Mjölby kommun ska ha likvärdiga möjligheter till 
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kompetensutveckling avsett kön, ålder, etnisk tillhörighet, funktionshinder eller sexuell 

läggning” (Mjölbys plan, s. 8) Detta mål uppnås bland annat genom att upprätta en individuell 

kompetensutvecklingsplan för samtliga medarbetare (Mjölbys plan, s. 8). I samma plan står 

även att ”i Mjölby kommun ska samtliga medarbetare ges lika lön för lika eller likvärdigt 

arbete oavsett anställningsform, kön, ålder, etnisk tillhörighet, funktionshinder eller sexuell 

läggning” (Mjölbys plan, s. 7). Målet uppnås bland annat genom att upprätta en handlingsplan 

för jämställda löner (Mjölbys plan, s. 7). Detta är framförallt exempel på hur åtgärderna i 

planerna är inriktade på individnivå, vilket även oftast framhävs i planerna som något positivt. 

Det finns en del exempel på hur det just hänvisas till lagar i planerna. I avsnittet kring 

kompetensutveckling i Sigtunas plan hänvisas det till 1 § ur lagen om åtgärder mot etnisk 

diskriminering. Kommunen har som övergripande mål att ”alla medarbetare ska få lika 

möjlighet till utbildning och kompetensutveckling som krävs för det arbete som medarbetaren 

utför” (Sigtunas plan, s. 16). I avsnittet kring rekrytering i Sigtunas plan hänvisas till paragraf 

7 i lagen om åtgärder mot etnisk diskriminering och 7 § och 8 § i JämL. Som övergripande 

mål står det i Sigtunas plan att ”genom en välkänd rekryteringsprocess säkerställa att alla 

rekryteringar i Sigtuna kommun utgår ifrån kompetens, alla människors lika värde och olika 

förutsättningar (Sigtunas plan, s. 12). 

Vissa av sakerna som tas upp i planerna handlar om ganska grundläggande rättigheter på en 

arbetsplats. Många av de saker som de refererar till i planerna omfattas även av 

diskrimineringslagarna. Där förändringsarbete ska beskrivas i planerna uppradas istället de 

anställdas lagstadgade rättigheter. Vad som däremot inte beskrivs noggrant är hur det ser ut 

när det inte är rättvist på arbetsplatsen och vilka åtgärder som då ska vidtas. Planen tappar 

funktion om det inte beskrivs hur kommunen ska arbeta mot orättvisor, det räcker inte med att 

ska skriva att de anställda skyddas mot dem genom lag. 

Ett annat sätt att tala om alla individer är att tala om allas erfarenheter. Mark skriver att ett 

vanligt argument för jämställdhetsarbete är att kvinnor har andra erfarenheter än män och att 

dessa erfarenheter ska ta tillvara (Mark, 2000, ss. 4-5). Det finns inte exempel i planerna på 

hur specifikt kvinnors erfarenheter ska tillvaratas, men däremot används de anställdas olika 

erfarenheter och olikheter som en kompetens som något som ska tas tillvara. Ett exempel på 
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detta finns i definitionen av mångfaldsbegreppet i Sigtuna kommuns plan är; ”med mångfald 

menar vi olikheter i egenskaper, kompetens, erfarenheter, livssyn och etnicitet” (Sigtuna 

kommuns plan s. 7). I Huddinges plan står ”att ta tillvara erfarenheter och kunskaper 

oberoende av kön eller etnisk bakgrund, och att möjliggöra för kvinnor och män att arbeta 

inom de yrken de är intresserade av, gynnar alltid den organisation som vill bedriva en 

effektiv och bra verksamhet” (Huddinges plan, s, 1). I Huddinges plan står även att; 

”mångfalden i samhället bör avspeglas bland de anställda och på så sätt berika kommunen 

som arbetsgivare genom dynamiska kunskaper och erfarenheter” (Huddinges plan, s. 1). I 

planen för Borås står det att ”arbetet skall organiseras så att varje medarbetares kompetens 

och erfarenhet tas tillvara, samt ger utrymme för varje individ att utveckla sin kompetens till 

gagn för den enskilde och verksamheten” (Borås plan, s. 3) Detta uppnås bland annat genom 

att upprätta individuella utvecklingsplaner (Borås plan, s. 3). 

Slutsatser och diskussion

Mina frågeställningar som jag presenterade i början är; 

– Hur används begreppet mångfald i planerna och hur synliggörs kvinnors multipla 

identiteter? Inkluderas jämställdhetsarbetet i mångfaldsarbetet? Går det att tolka kombinerade 

jämställdhets och mångfaldsplaner som en intersektionell metod?

Det framgår i planerna att kommunerna har svårt att använda sig av mångfaldsbegreppet. 

Begreppet inkluderar ett antal grupper som radas upp i planerna. Ibland inkluderas alla 

grupper i mångfaldsarbetet och ibland inkluderas alla individer. Mångfaldsbegreppet 

inkluderar alltid gruppen kön och inkluderar därmed kvinnor och män. Kön och jämställdhet 

inkluderas alltså i mångfaldsbegreppet men trots det behandlas kön oftast separat på många 

ställen i planerna. Varför kön behandlas separat tolkar jag som en effekt av att arbete med 

jämställdhet är ganska tydligt politiskt formulerat, från bland annat JämO och det finns 

riktlinjer för hur detta arbete ska se ut, vilket gör det lättare för kommunerna att bedriva 

arbetet. I begreppet mångfald inkluderas kön men vilka som inkluderas i mångfaldsarbetet är
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mer otydligt. Det framgår däremot att mångfaldsarbetet är en del av jämställdhetsarbetet, trots 

att begreppet jämställdhet enbart syftar till förhållandet mellan kvinnor och män. 

Mångfaldsbegreppet används oftast i planerna som ett ganska flexibelt begrepp, då begreppet 

kan inkludera allt. Begreppet är tillräckligt diffust för att kommunerna ska kunna inkludera de 

grupper som de helt enkelt vill ska ingå i mångfaldsarbetet, men kommunerna kan lämna 

vissa grupper utanför begreppet och arbetet, så som exempelvis klass. Kommunerna använder 

sig av begreppet alla utan att de i planerna visar hur alla omfattas av förändringsarbetet i 

kommunerna. Begreppet alla inkluderar alla individer samtidigt som det är svårt att rikta 

åtgärder till alla dessa individer, då det inte uttrycks vilket eller mot vad som dessa individer 

behöver skydd mot. Att tala om alla individer öppnar upp för möjligheten att inkludera alla 

människor oavsett vilken grupptillhörighet som individen har. Men samtidigt kan det vara 

svårt att lokalisera exempelvis en kvinnas multipla identitet eftersom hon inte ringas in eller 

identifieras då hon inte relateras till någon tillhörighet. Kan ett begrepp som inkluderar allt 

vara effektivt? I undersökningen framgår att insatser som enbart är riktade till kvinnor och 

män har formulerade åtgärder som ska vidtas. Åtgärder som rör mångfald är inte lika väl 

formulerade. Det går att se att jämställdhet är en del av mångfaldsarbetet och att kvinnor och 

män har flera åtgärder inriktade mot sig. Men då just grupperna kvinnor och män har 

specifika åtgärder riktade till sig går det att fråga sig varför arbetet är kombinerat med 

mångfald. Varför kombineras planerna när kön och jämställdhet behandlas separat?    

När kommunerna i planerna skriver om alla grupper går det att tolka mångfaldsarbetet som en 

intersektionell metod. Det går att tolka som en intersektionell metod för att det går att placera 

in en individ i förändringsarbetet som har en identitet som är kopplat till flera olika 

grupptillhörigheter. Men åtgärderna blir då mer diffusa och inte lika träffsäkra då det är svårt 

att se vem arbetet egentligen riktas till. Det finns en viss fördel med åtgärder som är riktade 

till en viss grupp, för att då har problemet lokaliserats och formulerats. Det blir lätt att 

kommentarer kring rättvisa och allas lika värde saknar tyngd då det är oklart vem det riktar 

sig till och det blir på så sätt svårt för människor att identifiera sig med det. Intersektionalitet 

handlar trots allt om att hitta de bakomliggande och gemensamma maktstrukturer som finns. 

Att kombinera jämställdhets- och mångfaldsplaner hade kunnat vara ett försök att behandla 
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flera olika typer av förtryck i samma plan, men av vad som framgår i undersökningen har inte 

kommunerna haft den tanken med planerna.  

Utifrån sättet som kommunerna arbetar med jämställdhets- och mångfaldsfrågor i planerna 

tror jag att en bra strategi för kommunerna hade varit att utgå från ett mångfaldsperspektiv i 

jämställdhetsarbetet. I inledningen nämnde jag Nilsson Fägerlind som säger att ett argument 

för att behandla jämställdhet separat är för att arbetet med jämställdhet har kommit så pass 

långt. Det känns inte som kommunerna vet hur de ska hantera ett kombinerat arbete med 

mångfald och jämställdhet. I de flesta planerna finns också en tendens till att förhålla sig till 

jämställdhet på ett mer genomarbetet förhållningssätt i jämförelse med mångfald. Det hade 

kanske därför varit bättre för kommunerna att utgå från jämställdhetsarbetet och 

jämställdhetsplanen och i planen använda sig av ett mångfaldsperspektiv och på så sätt få in 

andra faktorer än kön i förändringsarbetet. Mångfalden blir då en del av jämställdhetsarbetet 

som är mer utvecklat istället för att jämställdhet ska inkluderas i ett begrepp som inkluderar 

det mesta. 
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