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Syfte: Syftet med den här studien är att undersöka hur kvinnliga chefer upplever Varbergs 
kommuns jämlikhets- och mångfaldsarbete samt hur de upplever att detta arbete 
främjar inkluderingen av kvinnor och personer med utländsk bakgrund. 
 

Teori: De teoretiska perspektiv som används i studien är Foucault (2017) och hans 
maktanalys. Hirdman (2004) och hennes genusbegrepp samt Ahmed (2011) och de los 
Reyes, Molina och Mulinari (2003) och deras postkoloniala teorier 

Metod: Studien bygger på intervjuer med kvinnliga medarbetare på chefs- eller annan högre 
position i Varbergs kommun. 

Resultat: Denna intervjustudie visar att de kvinnliga cheferna i Varbergs kommun upplever ett 
ojämlikt arbetsklimat som kan kopplas till stereotypa könsnormer samt olika former 
av maktutövande. 
Studien visar också på hur förändringsarbete möter motstånd samt vilka konsekvenser 
detta får i verksamhetsutvecklingen. 
 Vidare lyfter studien fram vikten av expertkunskap när det handlar om jämställdhets 
och mångfaldsarbete samt att det krävs utbildning för både chefer och medarbetare. 
 



 

Förord 
Kommunal verksamhet, riktlinjer och policys kanske inte är ett område som skriker wow, vad 
spännande!   

Men det är en så viktig del av vårt samhälle och kommuner som arbetsgivare har en stor 
möjlighet att föregå med gott exempel och sätta prägel på hur klimatet kring jämställdhet och 
mångfald ser ut i samhället i stort. 

När jag skulle skriva min C- uppsats visste jag redan innan att jag ville undersöka 
jämställdhet och mångfald hos Varbergs kommun som arbetsgivare, mitt eget arbetsområde, 
men jag hade inte riktigt bestämt mig för vilken riktning eller vilka avgränsningar jag skulle 
göra. 

Det var en utmanande uppgift, för mig är det så många faktorer som spelar in och är 
intressanta att titta närmare på. När jag väl bestämde mig så kändes mina frågeställningar    
bra och relevanta. 

Jag vill sända ett stort tack till de kvinnor som tackade ja till att ställa upp på mina intervjuer, 
utan er hade denna studie aldrig varit möjligt att genomföra. Jag är djupt imponerad av ert 
engagemang och ert mod.  

Stort tack även till kursansvarig Elin Lundsten för ditt engagemang och stöd under kursens 
gång.
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Inledning 
1.1 Bakgrund  
Från början av 1980 talet har svenska arbetsgivare varit skyldiga enligt jämställdhetslagen 

(1991:433) att vidta aktiva åtgärder för jämställdhet i arbetslivet. Jämställdhetslagen ersattes 

2009 utav diskrimineringslagen vars mål är 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 och 

ålder (Lindholm. 2011, s.14). 

Varbergs kommun har som mål att ”vara en attraktiv och inkluderande arbetsgivare. Det 

interna jämställdhets- och mångfaldsarbetet ska motverka diskriminering och främja allas lika 

rätt i frågor om arbete, anställnings- och andra arbetsvillkor samt utveckling i arbete oavsett 

kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder” (Strategi för jämställda 

arbetsplatser i Varbergs kommun, s.2).  

I Varbergs kommuns Personal– och hälsobokslut för 2019 redovisas att Varbergs kommun i 

december 2019 hade 4920 anställda. 

 Könsfördelningen var 80 % kvinnor och 20 % män.  

Medellönen var 31 549 kr för kvinnor och 34 309 kr för män. 

 Andelen kvinnliga chefer är 64 % något som ökat under åren, men fördelningen innebär en 

underrepresentation av kvinnliga chefer i förhållande till andelen anställda kvinnor (Personal 

– och hälsobokslut 2019, s.4, s.9, s.25). 

Hur fördelningen ser ut när det gäller personer som är utrikesfödda eller har annan etnisk 

bakgrund än svensk går inte att få fram, det finns inga uppgifter om detta. 

Det är de nationella jämställdhetspolitiska målen och regeringens mål för mänskliga 

rättigheter och icke – diskriminering som är vägledande för kommunens jämställdhet – och 

mångfaldsarbete. Det övergripande jämställdhetspolitiska målet är att kvinnor och män ska ha 

samma makt att forma samhället och sina egna liv (SOU. 2005:66). 
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Men vad är det som avgörande för att skapa inkluderande och jämställda arbetsplatser? 

Forskning i ämnet pekar på just svårigheterna och de olika dilemman som kan uppstå i 

jämställdhetsarbetet som offentliga verksamheter är skyldiga att arbeta med, både när det 

gäller deras egna verksamheter, och för samhället i stort.  

Nyanländas etablering på den svenska arbetsmarknaden är något som är aktuellt i 

samhällsdebatten idag. Ordet nyanländ används i samma diskurs som benämningen personer 

med utländsk bakgrund eller annan etnicitet. 

I agendan för integration från Sveriges kommuner och Landsting beskrivs det att nyanlända 

behöver komma i arbete och utbildning snabbare än idag. Anledningen är försörjning och 

självständighet men också för att bidra med sina resurser och kompetens. Att lära sig det 

svenska språket har en avgörande betydelse för integration och etablering. Kommunen som 

arbetsgivare måste i högre grad ta tillvara på nyanländas kompetens (SKL. 2017, s.14). 

I mitt arbete som praktiksamordnare och utbildare av handledare i Varbergs kommun har jag 

en övergripande roll när det gäller praktikförfrågningar, dels från högskolor och universitet, 

men också för de personer som uppbär ekonomiskt bistånd på grund av arbetslöshet, 

migration eller sjukdomsproblematik. En insats för dessa grupper är att göra praktik, antingen 

som en arbetsträning för att prova ett nytt yrke, komma tillbaka efter sjukskrivning, prova sin 

arbetsförmåga eller träna på det svenska språket. 

Min erfarenhet under åren är att det är många verksamheter som är positiva till att ta emot 

praktikanter, att det finns en öppenhet och ett stort engagemang till att vara inkluderande på 

många arbetsplatser.  

Jag är nyfiken på varifrån engagemanget kommer samt hur Varbergs kommun 

uppmärksammar dessa nyckelpersoner, vilka redskap och verktyg de får med sig för att jobba 

emot målet att vara en inkluderande arbetsgivare.  

Jag vill ta reda på hur detta upplevs utifrån ett ”inifrån perspektiv” men också om det finns 

kopplingar mellan detta sätt att arbeta med inkludering och jämställdhet till kommunens 

policy och riktlinjer kring jämlikhet och mångfald. Har positiva attityder med det gedigna 

jämställdhets och mångfaldsarbetet i kommunen att göra, eller är det andra faktorer som är 

nyckelkomponenter till ett inkluderande och jämställt arbetssätt? 
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Jag vill undersöka chefernas erfarenheter och upplevelser när det gäller ojämlikhet kopplat till 

kön och / eller etnicitet men också deras erfarenheter och upplevelser av sina egna 

arbetsplatser, hur de arbetar med attityder kring inkludering och jämställdhet. 

Genom min studie hoppas jag kunna bidra med en ökad förståelse för hur kommunen upplevs 

från kvinnliga medarbetare som har ett chefsperspektiv på verksamheten. Synliggöra vilka 

faktorer det är som upplevs vara nyckelfaktorer när det handlar om att skapa jämställda och 

inkluderande arbetsplatser. Förhoppningsvis kan min studie bidra till nya tankar och idéer om 

hur kommunen bäst arbetar för att nå det kommungemensamma målet om att vara en 

jämställd och inkluderande arbetsgivare. 

1.2 Disposition 
I uppsatsens inledande kapitel redogör jag för syftet med min uppsats samt vilka 

frågeställningar som jag valt ut för min studie. Jag redogör även för de avgränsningar jag gjort 

i min studie. 

Därefter följer en genomgång av tidigare forskning där jag delat in det i två olika områden, 

organisation och kön samt organisation och etnisk mångfald. Efter det följer en kort 

presentation om de teorier kring makt, genus och postkolonialism som jag valt som glasögon 

när jag utför min analys. 

Jag redogör sedan för min metod som är semistrukturerade intervjuer med kvinnliga personer 

i Varbergs kommun som har en chefs eller annan högre befattning. Dessa intervjuer 

genomförs digitalt. För att säkerställa att intervjupersonernas identiteter inte går att särskilja 

så presenterar jag en gemensam bakgrund för dessa. 

I resultat- och analyskapitlet har jag valt att först presentera de intervjuades svar och sedan 

utföra en analys på den aktuella frågan, detta har jag gjort för att få fram deras röst. Eftersom 

jag själv arbetar inom området arbetsmarknad och praktik och därför har en egen uppfattning 

om hur situationen är, så ville jag inte att det var min egen röst som tog mest plats. Jag såg 

också att många av de intervjuades upplevelser påminde om varandras och jag upplevde att 

det blev för mycket upprepning för läsaren att analysera varje svar separat. 
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 Efter att resultatet på varje fråga presenteras följer sedan en analys om vad de intervjuade har 

berättat där jag kopplar ihop deras svar med tidigare forskning samt de teorier teoretiska 

perspektiv som är aktuella för studien. 

Jag avslutar uppsatsen med en diskussion där jag sammanfattar studiens resultat. 

Min uppsats överskrider antalet tecken enligt instruktionerna. Min motivering till detta är att 

jag ville få fram de intervjuades svar utan att ta bort för mycket, vilket innebar att det också 

blev större omfattning på analysdelen.  

1.3 Syfte 
Syftet med den här studien är att undersöka hur kvinnliga chefer upplever Varbergs kommuns 

jämlikhets- och mångfaldsarbete samt hur de upplever att detta arbete främjar inkluderingen 

av kvinnor och personer med utländsk bakgrund. 

1.4 Frågeställningar 

Följande tre frågor kommer därför att vägleda uppsatsens vidare disposition under analysen: 

Hur upplever kvinnliga chefer jämställdhets - och mångfaldsarbetet i Varbergs kommun? 

Hur upplever kvinnliga chefer att arbetsplatser som är inkluderande uppmärksammas? 

Hur upplever kvinnliga chefer stödet i det kommungemensamma arbetet med jämställdhet 

och mångfald? 

1.5 Avgränsningar 
De avgränsningar som jag har gjort i denna undersökning är flera. Jag valt att endast titta på 

kön och etnicitet. Detta har jag gjort för att de två fälten påminner om varandra då de grundar 

sig i exkluderande mekanismer och strukturer. En annan anledning är att uppsatsens 

omfattning inte möjliggör ett nedslag i samtliga diskrimineringsgrunder. 

Jag har också valt att utgå ifrån ett chefsperspektiv– eller annan högre position och därför inte 

intervjuat personer i kommunen med andra befattningar. Jag har valt chefer som 

intervjupersoner av flera anledningar. Dels för att det är de som kan påverka genom 

rekrytering. Det är också cheferna som tar beslut om att ta emot praktikanter eller ej i sina 

verksamheter. Det är även cheferna som har stor möjlighet att sätta sin prägel på 
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verksamheterna, de har stor påverkan på vilken kultur samt inställning till mångfald och 

olikheter på som råder på respektive arbetsplats. Cheferna ingår även i särskilda chefsnätverk 

där de får utbildning från kommunledningsnivå och där kommer kommunens interna 

jämställdhets– och mångfaldsarbete in.  

När det gäller chefers upplevelse av ojämlikhet så har jag fokuserat på det som har med 

arbetssituationen att göra, inte andra faktorer som ojämn sjukskrivning mellan könen och 

deltid / heltidsarbetande. 

Jag har vidare valt att inte gå in djupare på vikten av handledarskap. Min egen upplevelse är 

att detta är en viktig del i att ta emot praktikanter och att handledarna har en viktig roll i 

kommunens arbete i att vara en inkluderande arbetsgivare. Dock är området så pass stort att 

det skulle ta för stor del av min uppsats och det är inte heller en utav de frågeställningarna jag 

valt att ta med i min studie då jag anser att den ligger för nära mitt eget ansvarsområde och att 

anta en neutral roll i det anser jag vara för komplicerat.  

1.6 Forskningsöversikt 

1.6.1 Organisation och kön 

Forskningsfältet kring organisation och kön är omfattande och det är en fråga som drivs på 

och ständigt verkar vara aktuell i samhällsdebatten. En stor anledning till det är troligen att 

frågan om jämställdhet mellan könen är en politisk fråga, och har varit så i många år.  

Den tidigare forskning som jag valt ut för min studie handlar om att jämställdhetsintegrering 

är ett mycket komplext utvecklingsarbete som inte kan byggas på enkla och färdiga modeller. 

Jämställdhetsarbete innefattar konflikter, dilemman, motsättningar och svårigheter av olika 

slag. För att förstå komplexiteten i detta så krävs det en hög medvetenhet bland de berörda, 

som behöver uppmärksamma makt, intressen, handlingsutrymme och möjlighet att påverka 

strukturer. Det är också ett utvecklingsarbete som ständigt behöver inslag av reflektioner och 

analyser, olika strategier och synsätt behöver balanseras mot varandra (Lindholm. 2011, s.15). 

Vidare handlar den tidigare forskningen om att ett utav de viktigaste instrumenten för att 

åstadkomma mer jämställda verksamheter är utbildning. Det är nödvändigt med 

expertkunskap för att kunna kartlägga och analysera verksamheter ur ett genus och- 
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jämställdhetsperspektiv. En annan viktig faktor är utbildning för de som skall genomföra 

arbetet, chefer och medarbetare (Sjöberg. 2011, s.51). 

Utgångspunkt för utbildningen från Sveriges kommuner och landsting är därför att kön görs 

och frågor om makt finns hela tiden invävda i den problematiken. Därför är det nödvändigt att 

studera olika mekanismer kring kön och makt för att strategiskt kunna lägga upp och 

genomföra jämställdhetsarbete (Spets. 2011, s.195). 

På samma sätt resonerar författarna till Det ordnar sig, teorier om organisation och kön (Wahl 

m. fl. 2018). I boken redovisas studier som synliggör olika segregeringsprocesser som 

begränsar människors valmöjligheter och handlingsutrymme (Wahl m. fl. 2018, s.235).  

Författarna menar att många studier av jämställdhetsarbete visar på hur arbetet aktiverar 

motstånd. Orsaken till det är människors inställning till förändring. Jämställdhetsarbete 

handlar om fördelning av resurser och tillgång till inflytande och ansvar men också om 

normer, människors självbilder och identitet. Därför är det vanligt att det framförs argument 

om varför förändring inte är nödvändig (Wahl m.fl. 2018, s.261). 

Författarna refererar till återskapande, hur detta är något som sker av sig självt och hur 

maktstrukturer som finns inbyggda i organisationers strukturer och kulturer återskapas när 

människor agerar enligt dessa. Förändring däremot, sker aldrig av sig själv utan förutsätter ett 

aktivt och medvetet arbete (Wahl m.fl. 2018, s.287). 

1.6.2 Organisation och etnisk mångfald 

Forskningsfältet organisation och etnicitet påminner på många sätt om fältet organisation och 

kön då det handlar om exkluderande mekanismer och strukturer. En stor skillnad är dock att 

könsfrågan, till stor del på grund av politiska beslut och den förändrade samhällsdebatten 

under de senaste 50 åren, kommit längre.  

I en rapport från Integrationspolitiska maktutredningen, vars uppdrag är att beskriva och 

förklara fördelningen av makt och inflytande mellan invandrare och infödda, menar 

författarna att granskning av makt och vilka som har den är något som bör göras av princip 

men det har också andra effekter, nämligen att synliggöra vad som verkligen gäller när det 

handlar om att nå makt. Personer från andra kulturer, som skiljer sig mycket från den svenska, 

måste anpassa sig till subtila mekanismer för att nå sina mål, på samma sätt som kvinnor 

måste när de ges tillträde till mansdominerade områden (Göransson (red). 2005, s.10).  
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Ordet invandrare har olika betydelse. Ju närmare och ju fler likheter med den svenska 

kulturen, desto högre status får den invandrande personen. Detta erkända fenomen behöver 

inte betyda att det är något som sker medvetet, men det stärker möjligheterna för de som bär 

makten att kunna utöva den. Genom att anpassa sig stärks den gemensamma makten och 

rekrytering sker gärna utifrån igenkänning - det vi känner till är det vi litar på. Det betyder att 

det finns en självförstärkande homosocialitet i många grupper som dessutom verkar vara 

starkare ju högre upp i hierarkin du kommer (Göransson (red). 2005, s.22). 

Skillnader mellan olika invandrade grupper är också något som SCB berör i sin rapport 

Lämna ingen utanför (2020) där deras statistik visar på att fler utrikesfödda har en ekonomisk 

utsatthet, betydligt vanligare i den gruppen än bland personer födda i Sverige. Det råder 

dessutom skillnad i gruppen utrikes födda. Personer födda i Afrika har högst andel med 

ekonomisk utsatthet, efter de kommer personer födda i Asien (SCB. 2020, s.83). 

Vidare visar rapporten på att sysselsättning är en nyckelfaktor för att göra samhällen mer 

jämställda och inkluderande och presenterar statistik på ekonomisk utsatthet kopplat till 

sysselsättning och psykisk ohälsa (SCB. 2020). 

I Maktens (o)lika förklädnader (2005) skriver, debatterar och forskar författarna om makt 

utifrån ett postkolonialt perspektiv. Författarna problematiserar olika former av nutida sociala 

uppdelningar och menar att rasism är en nyckel för att förstå dessa. Att lyfta fram och 

undersöka hur erfarenheter av rasism parallellt med klass och kön formar sociala identiteter  

(de los Reyes, Molina; Mulinari. 2005, s.12). 

Valet utav tidigare forskning för min studie motiveras utav att den belyser vikten av att ha 

kunskap och medvetenhet om hur stor betydelsen kön och etnicitet har för att förstå och 

kunna förändra rådande maktstrukturer.  

1.7 Teoretiska perspektiv 
Jag kommer nedan presentera de teoretiska perspektiv som jag valt som analysverktyg i min 

undersökning.  

1.7.1 Makt och kunskap 
Syftet med att använda Foucaults (2017) begrepp om makt och kunskap i min studie är att 

förklara hur makt handlar om normer och normalisering och inte lagar och regler. Därför 
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handlar makt inte om att straffa de som gör fel utan att påverka människor så att de inte vill 

göra fel, hamna utanför normerna. 

Centralt i Foucaults (2017) teori är att kroppen en skapelse av maktrelationer. Den skapas 

genom olika straff, korrigeringar och disciplineringar Kroppen är därför central för hur vi 

skapas som olika subjekt. Kön, ålder, etnicitet är viktigt för hur vi uppfattas av andra men 

också av oss själva.  

De olika teknikerna för detta maktens utövande handlar, enligt Foucault (2017) om 

disciplinering och normalisering.  

1.7.2 Genus 

Syftet med att använda Hirdmans (2004) begrepp om genusordning att förklara hur den 

förgivettagna ordningen mellan könen man och kvinna påverkar de intervjuades möjligheter i 

arbetslivet. I detta förgivettagna så är det den biologiska skillnaden som är i centrum, där 

kvinnan har sin primära roll som barnaföderska. Men genusordningen handlar också om det 

stora ”Böret”, hur relationen mellan män och kvinnor bör vara.  

Denna ”naturliga” ordning är det som kan ses som grunden till kvinnors svårigheter att bli 

jämställda männen. Deras sociala position har från början handlat om hemmet och barnen, 

inte om arbete eller utbildning och det fortsätter genom detta producerande av genus som 

skapas i olika sammanhang.  

1.7.3 Postkolonialism  
För att förstå olika processer av rasism så kan Ahmed (2011) och de los Reyes, Molina och 

Mulinari (2005) hjälpa oss att se det som en pågående och oavslutad process som har sin 

grund i världens koloniala historia.  

Koloniseringen gjorde världen vit och skapade därmed en över- och underordning. Vitheten 

är det dominerande och det omarkerade, normen mot vilket allt annat avviker. 

Den här kunskapen och de erfarenheterna och upplevelser från de kroppar som inte passerar 

som vita har jag med mig i min studie för att förstå och synliggöra makten som följer med den 

vita linjen och kunna identifiera rasistiska strukturer. På det viset kan också nödvändiga 

förändringar genomföras. 
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1.8 Metod och material 
Som metod för denna undersökning har jag valt att utföra intervjuer med kvinnliga 

medarbetare som har chefs- eller andra högre positioner i Varbergs kommun.  

Varbergs kommun består utav 10 olika förvaltningar. En utav dessa valde jag bort då det är få 

medarbetare, endast ett tiotal som arbetar där. Av resterande 9 förvaltningar valde jag att 

sortera bort de förvaltningar där antalet anställda är mindre än 100, detta för att nå de 

förvaltningar och arbetsplatser där det är flest antal anställda. Detta resulterade i att det var 7 

förvaltningar kvar. 

När jag förberedde mig på intervjutillfällena så utgick jag från Trost (2010) och hans bok om 

kvalitativa intervjuer (Trost. 2010) samt Lantz (2013) och hennes bok om intervjumetodik 

(Lantz. 2013).  

Jag läste också på om kommunens arbete med jämställdhet och mångfald för att få en 

förförståelse för vilka regler och riktlinjer som är gällande. 

Jag tog kontakt med Varbergs kommuns personalavdelning och de har varit behjälpliga med 

siffror och statistik som jag behövt som underlag. De har också varit behjälpliga med var jag 

hittar kommunens årliga redovisningar. 

Kriterier för de intervjupersoner som jag ville ha med i min studie var att de skulle vara 

personer som identifierar sig som kvinnor samt att de har en högre position. Utöver det ville 

jag få med olika ålder samt olika inriktningar på de arbetsområden som de ansvarar för. 

Utifrån detta valde jag ut sju olika personer från de olika förvaltningarna. 2 utav dessa har jag, 

i mitt ordinarie arbete, varit i kontakt med tidigare, 5 har jag inte tidigare varit i kontakt med 

utan endast känt till vid namn och arbetsplats. 

Jag mejlade ut till dessa 7 personer. I mejlet presenterade jag mig själv, vad jag studerar samt 

att syftet med intervjun är undersöka hur Varbergs kommuns jämlikhets– och 

mångfaldsarbete upplevs utifrån ett kvinnligt chefsperspektiv, med särskilt fokus på köns– 

och etnicitetsaspekten, men att jag också vill undersöka om det finns kopplingar till 

verksamheters attityder gentemot inkludering och det kommungemensamma arbetet med 

jämställdhet och mångfald. 
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Då jag själv arbetar i kommunen skrev jag även till att de kanske känner igen mig från utifrån 

den roll jag har som medarbetare i Varbergs kommun. Jag skrev även med att intervjun tar 

max en timme och att deras svar kommer hanteras med anonymitet, i detta fall betyder det att 

namn samt respektive förvaltning inte kommer skrivas ut, inte heller uppgifter som är mer 

personliga. 

Fem personer svarade på min mailförfrågan om att ställa upp i en intervju. Dessa bokade jag 

in digitala intervjuer med. Övriga två fick jag inget svar ifrån. 

Sammantaget ingick fem personer i undersökningen. 

Då min studie utfördes mitt under en pågående pandemi och mina intervjuer därför skulle 

genomföras digitalt var jag lite orolig över att hur detta skulle påverka samspelet (Lantz. 

2013, s.86) och den rumsliga utformningen, som jag helst hade velat göra så neutral som 

möjligt (Lantz. 2013, s.96) under intervjuerna, men det gick över förväntan. Intervjuerna 

kändes avslappnade och trygga, det kan till och med ha varit en fördel att de intervjuade 

själva valde var de ville sitta med sin dator under intervjutillfället 

För att få en förförståelse för de intervjuades bakgrund och sätta in deras erfarenheter i 

kontexten för min undersökning bad jag dem berätta om sin bakgrund. Med hänsyn till 

anonymiteten har jag valt att inte redogöra för intervjupersonernas bakgrund separat. 

Det som gemensamt kännetecknar deras engagemang för människors lika värde är deras 

personliga erfarenheter när det gäller marginaliserade grupper. Samtliga informanter har 

människor i sin närhet som inte passar in den vita, heterosexuella normen och därför har de 

kännedom och erfarenhet av exkludering utifrån detta normsystem. De har erfarenheter om 

vilka fördomar och motstånd dessa personer möter. Gemensamt för samtliga informanter är 

också deras vilja att hjälpa andra att ”komma in”, förhindra upprepning för andra människor i 

liknande situationer. Det verkar finnas en medvetenhet om attityder, hur svårt det är att 

förändra något utan att ha förförståelse för hur det fungerar, vad som är exkludering och hur 

detta verkar i det dagliga livet.  

Den intervjuform som jag valt för min undersökning är av det öppna, ostrukturerade slaget 

(Lantz. 2013, s.42 – 47) där de intervjuade delar med sig av sina upplevelser och erfarenheter 

kring de ämnen som jag frågar om. Jag valde detta för att det är de intervjuades egna ord som 
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ska komma fram och inte vara så styrt av mig som intervjuare. Till min hjälp skrev jag ihop 

en intervjuguide som jag utgick ifrån under de digitala intervjuerna. 

x Din bakgrund  

x Dina erfarenheter kring jämlikhet och mångfald överlag 

x Dina erfarenheter kring jämlikhet och mångfald i Varbergs kommun 

x Upplever du att du får stöd i kommunens riktlinjer och policys 

x Uppmärksammas det om en arbetsplats är inkluderande, tar emot språkpraktikanter 

eller andra personer som har svårt att komma in på arbetsmarknaden 

x Vilket anser du är viktigast / gör mest skillnad i arbetet med inkluderande 

arbetsplatser, kommunens riktlinjer och policys eller personliga attityder hos 

chefer & medarbetare  

x Har du någon i ditt chefsnätverk som är av utländsk bakgrund  

Under intervjuerna tog jag hjälp utav ljudupptagning, efter godkännande utav de intervjuade, 

för att på så sätt lägga mer fokus på de intervjuade och endast göra stödanteckningar. Efter 

varje intervjutillfälle transkriberade jag sedan respektive intervju, med det menas att en 

skriver av ordagrant vad som sagts under intervjutillfället. Jag använde sedan de 

transkriberade intervjuerna när jag genomförde min analys (Trost. 2010, s.74 - 75) 

Namn och respektive förvaltning som de intervjuade arbetar på kommer inte skrivas med i 

analysen på grund av anonymitet (Trost. 2010, s.61). De kommer därför beskrivas som 

intervjuperson 1 – 5 fortsättningsvis. 

1.8 Reflexivitet / Källkritik 
En utav problemställningarna med kunskapsproduktion handlar om neutralitet och hur det 

som forskare är omöjligt att analysera och utföra forskning utan att ens egna erfarenheter, 

upplevelser och historia är med och påverkar vad du ser i resultaten. 

Jag har erfarenheter både inom området gällande praktikanter i Varbergs kommun samt 

utbildningen av handledare. Detta har detta gett mig en förkunskap om vilka förvaltningar och 

arbetsplatser som vanligtvis är positiva till att ta emot praktikanter från marginaliserade 

grupper. Det har också gett mig en kännedom om hur viktiga de medarbetare är, som de 

intervjuade cheferna, som tar emot praktikanter, hur de, genom sitt sociala engagemang kan 

förändra andra människors livssituation genom att inkludera dem på sina arbetsplatser. 
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Genom att analysera materialet med hjälp av flera olika teorier kan jag få en djupare och 

bredare kunskap om det undersökta området vilket leder till att det inte blir min egen 

situerade kunskap som färgar studien. 

Studien grundar sig på 5 intervjupersoners upplevelse och kan därför inte ge en generell bild 

av läget i Varbergs kommun, men samtidigt representerar intervjupersonerna olika 

förvaltningar och arbetsplatser där de ger sin bild av hur kulturen är. 

I följande avsnitt kommer jag presentera resultaten och sedan analysera svaren på de olika 

frågorna utifrån de teorier och tidigare forskning som jag valt för min studie.   
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2. Resultat och analys 
Jag kommer nedan presentera resultatet från mina intervjuer och sedan analysera dessa med 

hjälp av de teorier och begrepp som jag valt ut för min studie. Jag kommer också att koppla 

ihop detta med tidigare publicerad forskning om kön och organisation samt forskning om 

organisation och etnisk mångfald.  

Jag har valt att presentera resultatet på frågeställningarna separat för att få med så mycket som 

möjligt av de intervjuades egna röst. Sedan presenteras en analys på varje frågeställning. 

2.1 Vad har du för erfarenheter kring jämlikhet och mångfald i Varbergs 
kommun? 
Intervjuperson 1 berättar att hon varit chef i många år. Hon menar är skillnaderna mellan 

mäns och kvinnors möjligheter är stora. 

”Det som jag märkt under åren, är ofta att män har mycket lättare att få andra möjligheter än 

vad en kvinna har, det kan handla om befordringar men också hur de blir bemötta när de 

säger ifrån, inte håller med, det är inte lika ofarligt, eller vad jag ska säga, för en man att 

vara obekväm, han kan klättra i alla fall.” 

 

Vidare berättar intervjuperson 1 att hon arbetar inom ett kvinnodominerat område och att det 

är något som tydligt syns på lönen. 

”Om jag ser på arbetsgruppen hos mig själv så är det ju mest kvinnor och de har ju de lägsta 

lönerna också, även om deras arbete är lika viktigt som andra, så är det absolut inte 

prioriterat att höja deras löner.” 

” […] det samma gäller för mig som chef, jag har fått lägre löneökning än manliga kollegor, 

som inte kan motiveras efter vår prestation, sen säger jag inte att pengar är allt, men grunden 

är så… man undrar ju varför det ska skilja.” 

 

Intervjuperson 1 säger att hon också upplever att det är stor skillnad i arbetsfördelningen, där 

de områden som domineras av manliga medarbetare har en helt annan struktur med färre 

medarbetare / chef. 
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”Det klart att det är lättare att vara en tillgänglig och närvarande chef om du ansvarar för 15 

medarbetare jämfört om du ansvarar för 50. På samma sätt som det är enklare att ha din 

personal på ett och samma ställe jämfört med att ha dem utspridda på flera olika, det tycker 

jag kommunen borde se över, cheferna ges inte samma möjligheter till att vara en bra chef 

beroende på om du ansvarar för ett kvinnodominerat eller mansdominerat område.” 

 

Intervjuperson 2 berättar att hon upplever att det finns en god grund inom politiken i Varbergs 

kommun men att det absolut finns mycket som vi behöver arbeta med i kommunens olika 

verksamheter. 

”Jag tror att det vi brister i framförallt i våra verksamheter, skulle jag säga, är att vi inte 

reflekterar över att vi har sådana här filter, vi kanske inte medvetet diskriminerar men vi gör 

det hela tiden så det märker jag ju ganska ofta.” 

 

Vidare berättar intervjuperson 2 att hon själv inte upplevt att hon blivit orättvist behandlad på 

grund av sitt kön, men att hon tror anledningen till det berott på de chefer hon haft snarare än 

kulturen i kommunen överlag. 

”På den avdelningen jag blev anställd, där var det jämställt, det var en extremt viktig fråga för 

dåvarande chef, kvinnor och mäns lika rättigheter, det var inte förhandlingsbart. Men jag såg ju hur 

det var på en annan som jag gick in och jobbade på, fruktansvärt patriarkaliskt och mycket jargonger, 

där var det svårt för kvinnor att över huvud taget verka.” 

Intervjuperson 2 berättar att hon tycker kommunen måste ha en bättre arbetsgång när det gäller 

verktyg till chefer och beslutsfattare. 

”[…] styrdokument på styrdokument, men det ger ju inte våra chefer och beslutsfattare 

verktygen att jobba med den här förankringen och implementeringen, vi måste jobba med 

inkluderande arbetssätt så att dessa inte är exkluderande i sig.” 

 

Intervjuperson 3 har arbetat i kommunen i snart 20 år. Hennes upplevelse är att det är mer 

jämställt idag än vad det var tidigare.  

”Vi har märkt under åren att man som man fick man ofta de bästa möjligheterna och så 

vidare, man fick högre lön och så vidare men det har förändrats lite.” 
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” Vi har på vår avdelning genomfört ett stort jämställdhetsarbete och arbetat aktivt med 

frågan i flera år, det har varit en prioriterad fråga, därför har vi också fått till en 

förändring.” 

 

Hon berättar också att hon ser en stor skillnad på de personer som invandrat till Sverige 

tidigare och de som kommer nu. 

”Jag ser att de är stor skillnad på dem som kom hit innan och de som kommer nu, det ser jag, 

många fler av de som kom tidigare hade enklare att komma in på arbetsmarknaden, det var 

fortfarande de goda åren, nu finns det ingen personal, inga ekonomiska möjligheter att låta 

någon träna språket, de får inte det stödet som behövs i början.” 

 

Intervjuperson 4 berättar att hon själv upplever att det är skillnad på hur hon bemöts jämförs 

vis med hur hennes manliga kollegor bemöts. Detta är något som hon upplevt även tidigare, 

när hon inte själv varit chef  

”Även om jag inte varit chef så har jag varit i sammanhang där jag kanske haft en position av 

någon form av makt eller nånting sånt där och då fått höra en del- sådär lilla gumman 

attityder, det har varit väldigt vanligt och det har format mig ganska mycket.” 

 

I de sammanhang där chefer träffas, exempelvis på chefsdagar, blir detta extra tydligt.  

” […] de sammanhangen utgår ifrån en manlig norm där och jag märker ju att jag har olika 

strategier för att möta det, och det kan ju vara bra eller dåliga strategier, men det är ändå, 

jag märker att jag förställer mig på olika sätt. Jag upplever att de manliga cheferna, de 

behöver inte göra sig till eller så, eller så gör de det och precis som jag, tar efter ett beteende 

som de ser premieras.” 

 

Vidare beskriver intervjuperson 4 att hon upplever en ganska tydlig skillnad i attityder till 

jämställdhet och mångfald på de olika förvaltningarna där de mansdominerade områdena 

sätter en skarp prägel på normen där. 

”Min upplevelse är att det inom vissa förvaltningar och arbetsplatser råder en jargong som 

kanske inte ger så stort utrymme för öppenhet mot andra på olika sätt. Exempelvis på 
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förvaltning x, där råder det en ganska hård jargong upplever jag det, det är ganska 

mansdominerat där och man pratar liksom på ett helt annat sätt och tycker inte alls att det är 

något problematiskt i hur man utrycker sig. Jag skulle säga att förvaltning yy är likadan, jag 

har haft mycket kontakt med en utav avdelningarna där, också mansdominerad och blivit 

väldigt illa berörd utav hur de raljerar med medarbetare som faller utanför normen, alltså 

kan vi inte ens internt ha ett helt ok förhållningssätt till olikheter, jag blir så trött!” 

 

Intervjuperson 5 uppger att frågor om jämställhet och mångfald eller inkludering är svåra att 

ta upp.  

”Jag arbetar på en mansdominerad arbetsplats och frågor om jämställdhet, mångfald eller 

inkludering är svåra att ta upp här, jag känner också att jag inte har en sådan position att jag 

kan säga ifrån, tyvärr, sen vet jag inte om det bara beror på att jag är kvinna, jag har ju inte 

jobbat här i 50 år heller och det kanske spelar in, det verkar som om kön och ålder är väldigt 

betydelsefulla.” 

” När det handlar om krav och prestation så har jag alltid upplevt att jag och mina kvinnliga 

kollegor haft högre krav och behövt prestera mer för att få samma uppmärksamhet som 

manliga kollegor.” 

 

Hon berättar vidare om upplevelsen av en kultur som innebär att som kvinna kan du klättra i 

position, om du gör det efter vissa villkor, fogar in dig i mallen, bryr dig mer om budget än 

hur din personal mår 

”Det är alltid viktigast med ekonomin, hur dina medarbetare mår, hur de presterar eller vad 

som visas i medarbetarenkäten spelar ingen roll, bara du håller budgeten och inte är för 

besvärlig så går det bra. De mjuka värdena är inte betydelsefulla, tar du upp dem eller 

ifrågasätter varför vi gör skillnad på vissa sätt, då är du ute.” 

 

Intervjuperson 5 berättar att hon tycker arbetet med jämställdhet och inkludering inte har den 

prioritet som behövs för att kunna genomföra faktiska förändringar. 

”Det är många arbetsplatser som definitivt genomsyras av ett ”alla är lika värde” tänk, men 

då upplever jag att där finns en chef som är personligt engagerad i frågan och styr in 

verksamheten på den linjen, men alla de andra, där det behöver ske förändring, hur jobbar 
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kommunen med det? Förändring, oavsett vad det gäller är svårt och kräver aktivt arbete hela 

tiden, det räcker inte med styrdokument och visioner då.” 

 

På frågan om intervjupersonerna har någon i sitt chefsnätverk som är av utländsk bakgrund 

eller annan etnicitet än svensk svarar intervjuperson 1 och 2 att de inte vet om någon chef 

med utländsk bakgrund. Intervjupersoner 3 och 4 uppger att de vet om en chef med utländsk 

bakgrund, en kvinna. Intervjuperson 5 uppger att hon har kännedom om 2 chefer med 

utländsk bakgrund eller annan etnicitet än svensk, en kvinna och en man. 

2.1.2 Analys 

Intervjupersonerna berättar om en upplevelse av ojämlik arbetsfördelning, där kvinnliga 

chefer ansvarar för fler medarbetare än männen. Hur kvinnodominerade yrken värdesätts 

lägre än männens och hur det är ofarligt för en man att vara ifrågasättande. 

Intervjupersonerna berättar också om otillräckligheten i att kommunen lutar sig på att arbetet 

med jämlikhet och mångfald enbart handlar om policys och styrdokument. Just detta är den 

tidigare forskningen tydlig med, det går inte att bygga ett komplext utvecklingsarbete på enkla 

och färdiga modeller. Det går inte heller att organisera efter traditionella principer. Då 

jämställdhetsabete dessutom ofta innebär förändring och medvetenhet om normer är det något 

som kräver aktivt arbete hela tiden (Lindholm. 2011, s.15). 

Intervjupersonernas erfarenheter och upplevelser kopplat till ojämlik behandling utifrån 

könsaspekten kan förklaras och analyseras med hjälp av Hirdman (2004) och hennes teorier 

om genus som innebär att kvinnan har en underordnade roll gentemot mannen. Tidigare 

handlade detta om att männen arbetade och kvinnorna var hemma med ansvar för barn och 

familj, något som skattades lägre. Idag när både kvinnor och män förvärvsarbetar sitter spåren 

av den social kodningen av könen kvar, på det viset ”räknas” kvinnor fortfarande som mindre 

värda. 

Att kvinnodominerade yrken ofta värdesätts lägre än manliga kan också kopplas till vår 

sociala kodning där de områden som tidigare tillhörde kvinnan, såsom hemmet och barnen, 

det som kodas feminint och omhändertagande, fortfarande har en låg status i arbetslivet och 

har en lönesättning därefter (Hirdman. 2004).  
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Det intervjuperson 1 berättar om visar på en upplevelse av att du som kvinna har en lägre 

position i arbetslivet, oavsett om du är verksam inom ett kvinnodominerat område eller inte. 

Du har inte möjligheter till samma lön som manliga kollegor, dina förutsättningar för att 

kunna avancera är kopplade till att du ”håller dig på mattan” och inte är ifrågasättande eller 

tar för mycket plats. 

Det som är intressant är att arbetsområden som tidigare varit mansdominerade inte längre är 

det. Detta är tydligt inom de olika förvaltningarna. Det är numera även vanligt, och på vissa 

arbetsplatser dominerat av kvinnor, hur kommer det då sig att det fortfarande pågår vissa 

former av diskriminering? 

Intervjuperson 3 har en mer positiv upplevelse av jämställdheten i kommunen och säger att 

det var värre förut, då kunde hon mer uppleva ojämna löner och förutsättningar kopplat till 

kön. På samma gång uttrycker hon att det alltid funnits fördomar mot hennes yrke, som hon 

menar är kvinnodominerat och lågavlönat.  

Det hon berättar kan förstås med hjälp av Hirdman (2004) på så sätt att även detta handlar om 

de givna könsrollerna, där kvinnans område värderas lägre än männens. Hennes upplevelse av 

att det var värre förut kan spegla det hon berättar om att avdelningen genomfört ett stort 

jämställdhetsarbete och att det efter det blivit bättre, men det faktum att hon fortfarande 

upplever att det finns fördomar mot yrket i sig och att de har lägre löner bevisar att det 

fortfarande förekommer en viss ojämställdhet som är kopplad till könsaspekten 

Det intervjuperson 4 berättar om hur hon blir bemött med ”en lilla gumman” attityd och det 

intervjuperson 2 upplever av en patriarkal kultur med mycket jargonger där kvinnor hade 

svårt att ens verka handlar, utifrån Hirdmans genusteori (2004) om den obligatoriska 

genusordningen. Där är mannen normen och kvinnan är normavvikaren- underordnad 

mannen. Kvinnans lägre värde i att vara det svagare könet är grunden till sådana raljerande 

jargonger och attityder som intervjuperson 2 och 4 upplever.  

När intervjuperson 4 befinner sig i sammanhang med andra chefer så berättar hon att hon 

upplever att normen där är manlig och att hon använder sig av olika strategier för att passa in, 

även detta kan förstås utifrån Hirdmans genusordning (2004), där det handlar om just mannen 

som norm och kvinnan som normavvikare. 
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Vidare berättar intervjuperson 4 om att hon upplever skillnad i attityder till jämställdhet och 

mångfald på de olika förvaltningarna där de mansdominerade områdena sätter en skarp prägel 

på normen. Om vi tar Hirdman (2004) till hjälp och analyserar utifrån genusordningen, kan vi 

förstå att det manliga också står för de maskulina värdena som är överordnade, starka och 

dominanta i motsats till de feminina underordnade, svaga och omhändertagande. Detta genus 

är något som produceras och reproduceras i olika sammanhang (Hirdman. 2004).   

Det intervjuperson 5 berättar om att hon arbetar på en mansdominerad arbetsplats där hon och 

hennes kvinnliga kollegor måste prestera bättre än männen för att få samma uppmärksamhet. 

Där frågor om jämställdhet och inkludering känns svåra att ta upp. Där det viktiga är att du 

håller budget och inte hur din personal mår, kan samtliga upplevelser förstås utifrån det 

stereotypa genuskontraktet (Hirdman. 2004) då det återigen handlar om att du som kvinna inte 

har en sådan position att du jämställs med mannen. Det kan också förklara att de mjuka 

värdena som hon pratar om, hur personalen mår eller inkludering som kan anses vara en 

omhändertagande egenskap anses tillhöra kvinnan och det feminina och därför inte heller har 

en hög status på en mansdominerad arbetsplats.  

Tittar vi istället på resultatet utifrån Foucault (2017) och hans begrepp om kunskap och makt 

så kan vi förstå att det handlar om de sociala effekter som relationen mellan makt och 

kunskap för med sig, snarare än de fasta strukturer för uppdelning mellan könen som Hirdman 

(2004) skriver om. Enligt Foucault (2017) så producerar makt olika kroppar, olika subjekt, 

exempelvis kvinna och har konstruerat henne som svag och underlägsen mannen. Om vi 

också ser på makt som en aspekt av mellanmänskliga relationer, som sker vid varje möte där 

olika faktorer som exempelvis kön har en avgörande roll för vilken kropp som besitter makten 

kan vi förstå att det inte finns några maktfria relationer (Foucault. 2017). 

Intervjuperson 4 gör också en intressant reflektion kring huruvida de andra männen i de 

sammanhangen är sina ”naturliga jag” eller om de, precis som henne själv anpassar sig till de 

beteenden som premieras. Foucault (2017) menar att de olika teknikerna för att utöva makt 

handlar om disciplinering och normalisering, där normalisering är en process som går ut på att 

olika bestämda beteenden som kodas som önskvärda, dessa fungerar också som gränsdragare 

mot det onormala. I kombination med disciplinering skapas det en hierarki av förhållanden 

där vissa människor är mer eller mindre värda och i det moderna samhället fungerar detta som 

en normens makt, där avvikelser blir mätta och bestraffade (Foucault. 2017). 
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Intervjuperson 5 tar upp aspekten av normalisering och att du som kvinna kan klättra i 

position eller få samma möjligheter som männen om du anpassar dig efter den manliga 

normen, något som Foucault (2017) förklarar är en utav disciplinerna för utövandet utav 

makt.  

Medvetenhet och kunskap om att genus är något som görs är också det som tidigare forskning 

belyser som centralt i både sin utbildning och i sitt arbete om att utveckla kunskapsområdet 

jämställdhetsarbete. Att förståelse och kunskap för att mannen är det dominanta könet och 

kvinnan det underordnade, det som avviker mot normen är något som tidigare forskning är 

överens om (Wahl m.fl. 2018; Lindholm. 2011). 

Exempelvis så är utgångspunkten i utbildningen för medlemmar inom Sveriges kommuner 

och landsting att kön är något som görs frågor om makt finns hela tiden invävda i den 

problematiken. Författarna menar att detta arbete med jämställdhetsintegrering till stor del 

handlar om att utmana normer och därmed bidra till omfördelning av makt. Således är också 

kunskap och förståelse om makt nödvändiga för att lyckas med jämställhetsarbete (Lindholm. 

2011).  

Förståelsen för hur det sociala könet, eller vårt genus som Hirdman (2004) skulle beskriva 

det, är kodade på sådant sätt att kvinnan är underordnad mannen är också något som 

författarna till Det ordnar sig, teorier om organisation och kön (Wahl m.fl. 2018) tar upp. De 

hävdar att det är nödvändigt att ha kunskap om samt vara medveten om den sociala kodningen 

och vad den innebär för att ha möjlighet att förändra de kulturer och mekanismer kring hur 

relationen mellan kön och makt fungerar (Wahl m.fl. 2018). 

Intervjuperson 1 berättar om att manliga arbetsområden är både mindre, ofta geografiskt 

samlade och innehåller färre medarbetare att ansvara för. Detta innebär stor skillnad i vilka 

förutsättningar som ges för att du ska kunna vara en bra och närvarande chef för dina 

medarbetare. Hennes påstående har stöd i tidigare forskning som visar på har stor betydelse 

chefens roll har för hur väl jämställdhetsarbetet fungerar på arbetsplatsen (Sjöberg. 2011, 

s.51). 

Intervjuperson 2 berättar om hennes upplevelse om att den avdelning hon arbetade på styrdes 

mycket av dåvarande chef och dennes ståndpunkt gällande lika rättigheter oavsett kön. Att 

chefens roll är viktig för vilket klimat som är rådande på arbetsplatsen. 
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Även intervjuperson 3 menar att chefens roll är viktig för hur tillåtande arbetsklimatet är på 

en arbetsplats. 

Tidigare forskning menar att ett så komplext område som jämställdhet, där målet är 

långsiktiga effekter inte kan bedrivas antingen vid sidan om eller i verksamhetens linje, det 

går alltså inte att bara jobba med frågorna i den egna verksamheten eller att det är en separat 

grupp vid sidan om som ansvarar, det kräver en kombination av båda. De fallstudier som 

genomfördes visar på att de verksamheter där jämställdhetsarbetet genomfördes i linjen så var 

detta ett effektivt sätt att koppla ihop arbetet med utveckling och arbetet i drift på en 

övergripande nivå. Olika strategier för att öka medvetenheten kring jämställdhet genomfördes 

men man såg också att det krävs fler insatser för att skapa en jämställdhetsintegrerad 

verksamhet. I de fall där arbetet genomfördes ”vid sidan om” verksamheten genomfördes 

också en rad olika aktiviteter, men de hade en tendens att rinna ut i sanden efter att projektet 

avslutats.  

Samtliga studier visar på chefens betydelse, där chefens aktiva ägarskap av utvecklingsarbetet 

är avgörande för att uppnå långsiktiga effekter. De verksamheter där chefen ansvarade för 

frågan var de verksamheter som hade bäst förutsättningar för att jämställdhetsintegreringen 

skulle fortsätta och fördjupas. Gemensamt för de cheferna var att frågan var prioriterad, att de 

avsatte tid och resurser för den samt att de byggde in jämställdhetsarbetet i den befintliga 

strukturen (Sjöberg. 2011, s.51). 

Intervjuperson 2 berättar om människors olika filter och att vi ofta, omedvetet har fördomar 

och diskriminerar utifrån dem. Hon tycker kommunen måste ha en bättre arbetsgång när det 

gäller verktyg till chefer och beslutsfattare och att kommunen måste jobba med inkluderande 

arbetssätt så att dessa inte är exkluderande i sig. Hennes påstående kan sättas i samband med 

tidigare forskning som menar att organisationskulturer ofta har en tvåsidig effekt, som, ofta 

utan att vi är medvetna om det, verkar inkluderande för vissa och exkluderande för andra. 

Ofta sker detta genom återskapande, det som sker av sig självt utan att vi är medvetna om det, 

det som fortsätter ”som det alltid har varit” när människor agerar enligt de maktstrukturer som 

finns inbyggda i organisationers strukturer och kulturer (Wahl m.fl. 2018). 

Detta återskapande kan också vara förklaringen till hur chefsfördelningen ser ut i Varbergs 

kommun. Kvinnor är fortfarande underrepresenterade utifrån andelen anställda (Personal– och 
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hälsobokslut, 2019, s.25) och den låga andel utlandsfödda chefer som finns representerade i 

kommunen, resultatet på intervjufrågan avslöjar att intervjupersonerna totalt endast har 

vetskap om 2 chefer med utländsk bakgrund eller annan etnicitet än svensk. 

En annan intressant aspekt som både intervjuperson 2 och 5 tar upp är att de båda menar att 

det handlar om förändring och att det måste jobbas med hela tiden.  Att det är otillräckligt att 

arbeta med förändringsarbete enbart utifrån gemensamma styrdokument och hur de ser att 

policys och styrdokument är otillräckliga om verksamheterna inte får verktyg och kunskap. 

Detta är något som tidigare forskning tar fasta på, att förändring aldrig sker av sig självt, 

förutsättningen för det är ett aktivt och medvetet arbete. Återskapande däremot, att göra som 

vi alltid har gjort- mentaliteten det sker automatiskt (Wahl m.fl. 2018).  

Intervjuperson 3 berättar om sina upplevelser kring de förändringar som skett gällande 

invandrade personers möjligheter att komma in på den svenska arbetsmarknaden. Hon menar 

att det idag är svårare för dem att komma in och hänvisar till ekonomiska aspekter. 

Kommuner och andra arbetsgivare hade bättre ekonomi tidigare och därför kunde låta en 

praktikant gå bredvid utan att räknas som ordinarie personal.   

Tidigare forskning menar att ordet invandrare har olika betydelse och att det finns en koppling 

till status, beroende på varifrån den invandrade härstammar, och om det finns små eller stora 

likheter med den svenska kulturen, där stora likheter innebär en högre status och vice versa 

(Göransson (red). 2005, s.14).  

Statistiken visar också att andelen nyanlända med låg utbildning har ökat under de senaste 

åren. Samtidigt fortsätter utvecklingen på den svenska arbetsmarknaden mot att 

lågkvalificerade arbeten försvinner och ersätts av arbeten med högre krav på utbildning och 

språkkunskaper (SOU 2018:12, s.134) vilket kan förklara att intervjuperson 3 har en 

upplevelse av att det idag är svårare för de nyanlända att komma in på arbetsmarknaden. 

Invandrares positioner på den svenska arbetsmarknaden är också något som diskuteras inom 

den postkoloniala teorin (de los Reyes & Molina. 2005). Författarna menar att den etniska 

rangordningen är tydlig och att situationen på arbetsmarknaden inte kan förklaras på annat 

sätt då varken kön, ålder, utbildningsnivå eller hur lång tid en person vistats i Sverige kan stå 

som förklaringsfaktorer. 
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de los Reyes & Molina (2005) problematiserar att de förklaringar som hittills getts utgår ifrån 

föreställningen om den kulturella olikhet som påstås göra invandrare sämre rustade för 

arbetslivet i Sverige. Den kulturella diskursen ligger följaktligen som grund till att människor 

som kommer från kulturellt avlägsna länder förvandlas till en metafor för främlingskap och 

avståndstagande (de los Reyes & Molina. 2005, s.304). 

2.2 Uppmärksammas det om en arbetsplats är inkluderande, tar emot 

språkpraktikanter eller andra personer som har svårt att komma in på 
arbetsmarknaden 
Intervjuperson 1 svarar att det inte är något som uppmärksammas alls. Hon uppger att hennes 

arbetsplats ofta tar emot praktikanter som ibland går över till anställningar. 

”Det är märkligt det där, om man jämför vår avdelning som tar emot väldigt mycket 

praktikanter, med en annan avdelning på samma förvaltning som knappt tar emot några, så är 

det aldrig något som nämns, vi har med det i målen, att vi ska vara inkluderande och sådär, 

men säga något är en sak och göra en annan, de arbetsplatser som faktiskt är inkluderande, 

de uppmärksammas aldrig.”  

 

Intervjuperson 2 säger att hon nästan aldrig hör något om arbetsplatser som tagit emot 

praktikanter eller som är delaktiga i andra satsningar för att få ut marginaliserade grupper på 

arbetsmarknaden. 

”Jag hör alldeles för lite om det skulle jag vilja säga och det är väl ett tecken på att det inte 

uppmärksammas tillräckligt mycket. Det är synd, jag tror så mycket på det här med 

storytelling och berätta om de positiva historierna och jag tänker att sådana här guldkorn är 

så viktiga att berätta om, men också för att ge de arbetsplatserna lite cred, att de får synas 

också för det borde premieras på ett annat sätt för att få andra att följa.”  

”[…] samtidigt har vi så många bevis på att arbete leder till språk och hur människor som 

fått möjlighet att komma in i kommunen, haft en praktik och en engagerad handledare som 

sedan lett till anställning. De människorna har inte bara utvecklat sitt språk, de har fått ett 

helt annat liv.” 
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Intervjuperson 3 berättar att de inte får någon särskild uppmärksamhet uppifrån för att de ofta 

tar emot praktikanter, utan att det mer handlar om en kommunikation med den avdelning i 

kommunen som ansvarar för att placera ut praktikanter. 

Jag kan inte påstå att vi får så mycket uppifrån, ofta handlar det om en kontakt mellan 

personerna som arbetar med de här praktikanterna, de ställer frågan och om det fungerar för 

verksamheten så tar vi gärna emot, men uppifrån hör vi inget om att detta är något vi ska 

försöka prioritera eller att de vill höra något om det är personer som det gått bra för, kanske 

utvecklat språket eller förbättrat sitt mående eller så.” 

 

Intervjuperson 4 säger också att hon upplever att det är en intern dialog mellan de ansvariga 

för praktikanter och deras egen förvaltning. 

”Nej, det tycker jag inte, det syns inte alls, faktiskt inte, det upplever jag är en väldigt intern 

grej mellan de som arbetar på arbetsmarknadsavdelningen och oss. Sen finns det ju ett forum 

där, för handledare som handlar mycket om bemötande och förståelse för olikheter, där 

uppmärksammas ju vi för vårt engagemang och så, men det blir ju också lite vid sidan av, 

inget som syns i kommunen som stort.” 

 

Intervjuperson 5 berättar att hon tror att detta är något som skulle kunna förbättras mycket och 

att det behövs för att inspirera andra 

” Jag vet ju att det finns arbetsplatser som gör ett fantastiskt arbete med att öppna upp sina 

verksamheter för personer som har svårt att ta sig in på egen hand, men det är inget som 

prioriteras här hos oss, inte heller de mål kommunen har om att vara en inkluderande 

arbetsgivare, jag önskar vi kunde jobba mer med den frågan och faktiskt lyfta fram de 

arbetsplatser som är inkluderande.” 

2.2.1 Analys 

Samtliga intervjupersoner uppger att de inte upplever att det uppmärksammas om en 

arbetsplats är inkluderande, tar emot språkpraktikanter eller andra personer som har svårt att 

komma in på arbetsmarknaden.  

Intervjupersonerna berättar om guldkorn, positiva historier som aldrig berättas, engagerade 

handledare som varit betydelsefulla för att icke-vita personer kan få en praktik som i vissa fall 

leder till anställning.  
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Intervjupersonerna berör frågan om en intern dialog om bemötande och förståelse för 

olikheter för att kunna leva upp till målet om att vara en inkluderande arbetsgivare 

Intervjuperson 1 uppger att de är en arbetsplats som tar emot väldigt många fler praktikanter 

än andra avdelningar inom dennes förvaltning men att det aldrig uppmärksammas.  

Intervjuperson 3 och 4 upplever att de tar emot praktikanter men att detta inte är något de får 

till sig ”uppifrån” utan att det handlar om en dialog och ett samarbete med personer på 

arbetsmarknadsenheten, som ansvarar för att placera ut bland annat språkpraktikanter. 

Då vi sedan tidigare vet att detta handlar om kvinnodominerade arbetsplatser kan deras 

upplevelser tolkas utifrån ett genusperspektiv (Hirdman. 2004). Att ta emot språkpraktikanter 

och öppna upp sina arbetsplatser kan kodas in som kvinnliga egenskaper, ett socialt 

omhändertagande, ett feminint värde som inte skattas lika högt som det maskulina och därför 

inte heller uppmärksammas utan ses som något vid sidan om. 

Deras upplevelser kan också tolkas med hjälp av ett maktperspektiv (Foucault. 2017) där både 

kategorierna kön och etnicitet får betydelse för praktikfrågans prioritet.  

Foucault (2017) menar att makt verkar som en relation mellan individer där faktorer som både 

kön och etnicitet påverkar både vår egen syn på oss själva men också hur vi uppfattas av 

andra. Makt fungerar således också som en relation mellan människor och resulterar därför i 

en hierarki av förhållanden där vissa människor är mer eller mindre värda än andra (Foucault. 

2017).  

Genom att det är just kvinnor som, i de här fallen, är engagerade i att ta emot praktikanter är 

det kvinnliga kroppar som representeras. Dessa har en lägre maktposition än männens och 

uppgiften av att vara inkluderande, omhändertagande, som tilldelats kvinnliga kroppar är 

därför kategoriserat som en mindre viktig uppgift, av mindre värde. 

På samma sätt kan det förstås att de individer som önskar bli inkluderade, praktikanterna 

också, genom hur makt fungerar som en relation mellan individer, kategoriserats som mindre 

värda eftersom de inte ingår i den vita normen. 

Använder vi ett postkolonialt perspektiv på intervjupersonernas upplevelser om att 

arbetsplatser som är inkluderande inte uppmärksammas så kan vi förstå att detta beror på den 
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över- och underordning som kolonialiseringen inneburit, där vithet är den rådande normen. 

Kolonialiseringen har gjort världen vit, en värld som är ärvd eller tagen för given. Vithet är 

osynlig och omarkerad vilket är det som kännetecknar dess priviligierade ställning, och står i 

motsats till ”de andra” (Ahmed. 2011, s.367). 

Enligt postkolonial teori ges vissa grupper en underordnande position, inte bara på 

arbetsmarknaden, utom inom alla viktiga samhällsområden och det är detta som sociala och 

kulturella gränser, både symboliska och faktiska handlar om (Åhlund. 2005, s.291). 

Diskriminering av invandrare och bristande jämställdhet mellan kvinnor och män präglar 

samhällsutvecklingen där både nationellt ursprung och könstillhörighet utgör självklara 

indelningskategorier i politiska debatter och ligger som grund för en ojämn tillgång till makt 

och resurser (Åhlund. 2005, s.295).  

På samma sätt som frågor om ojämlikhet kopplat till kön kan också ojämlikhet kopplat till 

etnicitet förstås utifrån att det handlar om exkluderande mekanismer och strukturer. Tidigare 

forskning som presenterats om hur jämlikhetsarbete inom organisationer kräver medvetenhet 

om olika maktdimensioner och normer  (Wahl m fl. 2018) kan även dessa användas för att 

förklara varför arbetsplatser som är inkluderande för språkpraktikanter inte uppmärksammas. 

Det handlar om en omedvetenhet, om detta återskapande som sker av sig självt och som i 

organisationskulturer ofta verkar inkluderande för vissa på samma sätt som exkluderande för 

andra. 

I rapporten från Integrationspolitiska maktutredningen (Göransson (red). 2005) beskrivs 

svårigheterna för personer med utländsk bakgrund att komma in i det svenska arbetslivet. 

Författarna menar att det är nödvändigt med en granskning av makt och att synliggöra vad det 

är som gäller när det handlar om att nå makt för att förstå vilka faktorer som ligger bakom det 

faktum att personer med utländsk bakgrund har svårt att komma in på den svenska 

arbetsmarknaden. 

Kommuner, landsting och regioner har en viktig roll för nyanländas etablering, både som 

anordnare av utbildnings- och arbetsmarknadsinsatser men också som arbetsgivare där 

kommuner i högre grad måste ta tillvara på nyanländas kompetenser (SKL. 2017, s.17). 

När det gäller personer med utländsk bakgrund och deras etablering på arbetsmarknaden så 

skriver SKL i sin agenda för integration (SKL. 2017) att nyanlända behöver komma i arbete 
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och utbildning snabbare än idag. Anledningen är försörjning och självständighet men också 

för att bidra med sina resurser och kompetens. Att lära sig det svenska språket har en 

avgörande betydelse för integration och etablering (SKL. 2017, s.14). 

Intervjuperson 2 och 3 tar också upp hur viktigt en praktik kan vara för den enskilde, hur 

arbete kan leda till språk och inte tvärtom men även andra positiva effekter på måendet. 

När det gäller nyanländas integration i samhället förutsätter detta att alla aktörer i samhället 

accepterar invandring och deltar. Kommunen har ett samhällsledande ansvar för att motverka 

social oro, utanförskap och konflikter mellan grupper. Det är angeläget att kommunerna gör 

insatser för att höja kompetensen och underlätta dialog kring konfliktfyllda frågor och den 

ökade polariseringen (SKL. 2017, s.19). 

Särskild hänsyn till hälsoaspekterna måste tas eftersom hälsan har en avgörande roll för 

människors möjlighet att delta i samhället, klara skolan, arbeta och leva ett självständigt liv. 

Hälsan påverkas också av livsvillkor som arbetet och försörjning. Kommuner, landsting och 

regioner behöver förbättra sin samverkan utifrån ett helhetsperspektiv, med den nyanländes 

delaktighet i fokus. Det gäller inte minst hälsofrämjande och förebyggande insatser för att 

motverka psykisk ohälsa (SKL. 2017, s.27). 

Det tidigare forskning visar på är att hälsan är viktig för den enskildes möjligheter att delta i 

samhället på olika plan. Ett utav dem är egen försörjning, där praktik kan vara ett första steg 

till en anställning. Sysselsättning är en nyckelfaktor för att göra samhällen mer jämställda och 

inkluderande. Bland de som inte har full sysselsättning finns det olika grader av delaktighet 

på arbetsmarknaden, det kan handla om exempelvis deltidsarbete eller visstidsanställningar. 

Att vara svagt etablerad på arbetsmarknaden innebär en utsatthet där risken att hamna utanför 

arbetsmarknaden är större än för de etablerade  (SCB. 2020, s.69 – 70). 

I rapporten Lämna ingen utanför (SCB. 2020) visas även statistik över psykisk ohälsa, där 

faktorn sysselsättning var den mest avgörande för god hälsa. Andelen med nedsatt psykiskt 

välbefinnande är 15 % bland förvärvsarbetande och 41 % bland personer som inte 

förvärvsarbetar (SCB. 2020, s.40).  
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Vidare visar rapporten på att personer som blir arbetslösa, uppbär ekonomiskt bistånd i stället 

för förvärvsinkomst eller som sorterats ut från ett förvärvsarbete av sjukdom har betydligt 

högre risk för självmord (SCB. 2020, s.41).  

Detta ger tydliga signaler om hur viktigt det är för personer att bli inkluderade på en 

arbetsplats och i ett arbetssammanhang. Där har Varbergs kommun som arbetsgivare ett stort 

ansvar och även möjlighet att påverka människors liv på ett positivt sätt genom att inkludera 

dem på sina arbetsplatser. Med tanke på det borde de chefer och arbetsplatser som är 

inkluderande och tar emot praktikanter uppmärksammas betydligt mer.   

Det är också en central dimension när det gäller jämställdhetsarbete i offentliga verksamheter, 

det handlar inte bara om verksamheterna i sig, det handlar också om att de på så sätt bidrar till 

ett mer jämställt samhälle i stort. Därför är det extra viktigt att offentliga verksamheter föregår 

med ett gott exempel (Lindholm. 2011, s.13). 

2.3 Upplever du som kvinnlig chef att du får stöd i kommunens riktlinjer och 

policys när det gäller jämställdhets – och mångfaldsarbetet 
Intervjuperson 1 säger att hon tycker det är lite både och med stödet från de gemensamma 

riktlinjerna och policys  

”Njae, nä, jag kan säga både ja och nej på den frågan. Vi har ju en personalansvarig på 

förvaltningen som ska vara stöttande och hjälpande och så, men den personen har ofta 

alldeles för mycket att göra så den hinner inte med att hjälpa till om man har frågor.” 

 ”Sen kan jag tycka att många av våra policys och riktlinjer är lite luddiga, alla tolkar dem på 

sitt sätt och då blir det olika, jag tror att attityderna är det viktigaste, det är dom vi behöver 

jobba på och då kan man gå hur många utbildningar som helst, det kommer inte ändras på om 

vi inte jobbar med det hela tiden, i verksamheterna” 

”Sen är det också så att vissa av våra policys och riktlinjer låter så himla bra men när de väl 

ska användas så stämmer de inte överens med verkligheten, exempelvis om man har något 

som man vill ta upp, kränkande särbehandling till exempel, då kan man få till sig att – nej men 

det handlar inte om det, det där får du tåla det är inte så allvarligt, precis som att kommunen 

inte vill framstå som dålig. Vissa dokument och policys är bra, absolut, men då måste de 

efterföljas också, idag känns det mer som att vi bara har dem.” 
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Intervjuperson 2 uppger att det kommungemensamma arbetet är bra, men att det inte är 

tillräckligt. 

”Nej, jag tror att det inte är tillräckligt och det är det som är problemet. Det är för få 

personer som är engagerade och ansvariga för materialet. […] som jag upplever det idag så 

är det ju inte särskilt tydligt ens på kommunstyrelsens förvaltning som ska leda och samordna 

arbetet så där finns ju stor utvecklingspotential och det gäller ju också dialogen med 

personalkontoret som ju jobbar med arbetsgivarperspektivet, man måste liksom ut och prata 

med oss andra som jobbar med frågorna i verksamheterna. […] Många gånger upplever jag 

att det kommungemensamma är för dåligt förankrat i verkligheten, jag tror att vi måste jobba 

mycket med dialog och relationer med de här frågorna.” 

 

Intervjuperson 3 beskriver att hon tror det handlar om en kombination av både det 

kommungemensamma arbetet och chefers och medarbetares egen inställning, men att det 

yttersta ansvaret ligger på chefen och att dennes attityd påverkar mycket. 

”Jag tror det är en kombination, självklart ska vi ha riktlinjer och policys, men i slutändan är 

det jag som chef som påverkar vilken slags arbetsgrupp vi ska ha, för mig är det viktigt att ha 

en blandad grupp, och då menar jag alla olika kategorier, män och kvinnor, svenskar och 

ickesvenskar, äldre som yngre och hbtq personer, det behövs både den långa erfarenheten 

men också det nya sättet att vara och förstå olikheter.” 

 

Intervjuperson 4 säger att stödet framförallt kommer från personer inom den egna 

förvaltningen som har kompetens inom området. 

”Nej, alltså nej det känner jag inte utan det stödet jag har när det gäller exempelvis 

inkludering, det kommer från en utav medarbetarna som är grym på det och hjälper oss 

jättemycket hur vi ska tänka och agera, det kommer inifrån vår egna avdelning. […] jag 

tänker att man borde ju också göra något form av samarbete där, ta in de personer från 

verksamheterna som har erfarenheter eller kompetenser inom de olika områdena, fråga efter 

deras perspektiv och upplevelser av kommunen”. 

 

Vidare uppger intervjuperson 4 att kommunen lägger mer vikt vid att ha uppdaterade policys 

och riktlinjer än att se till så de efterlevs i verksamheterna. 
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”Jag tycker vi lägger mycket krut på att uppdatera policys med mera men inget krut på att 

titta på hur de ska användas och vad det är som händer på golvet. Vi säkerställer att vi har 

riktlinjer och allt det här men är inte så noga med hur de efterlevs, sen tycker jag ofta att det 

är personalansvarig ute på förvaltningarna som får i uppdrag att föreläsa om exempelvis 

jämställdhet utan att de har rätt kompetens för det, vad sänder det för signaler.” 

 

Intervjuperson 5 berättar att hon tycker riktlinjerna och kommunens policys är bra och att 

problemet ligger i fördomar mot personalavdelningens arbete, är inte personalen på 

arbetsplatsen intresserad så sker det ingen förändring, oavsett personalavdelningens arbete. 

” Ja, alltså på min arbetsplats så råder det tyvärr en ganska raljerande jargong kring 

personalavdelningen och deras arbete, typ ja ja, låt dem hålla på med sina visioner, vi gör 

som vi alltid gjort och det är vi som vet hur verksamheten ska skötas. […] hade vi haft en 

annan kultur på vår arbetsplats tror jag säkert att vi fått stöd i arbetet, nu är det en ickefråga 

hos oss.” 

2.3.1 Analys 

Intervjupersonerna berättar att deras upplevelse är att de policys och riktlinjer som finns i 

kommunen inte räcker till, att de är luddiga och därför tolkas på olika sätt, eller att de som 

ansvarar för att vara den stöttande funktionen i kommunens jämställdhets– och 

mångfaldsarbete inte har rätt kompetens. De berättar också om hur de stöter på raljerande 

attityder vilket visar på motstånd emot förändring, vilket kan vara en konsekvens av det som 

tidigare forskning är överens om, att det krävs en hög medvetenhet bland de berörda, 

utbildning samt kunskap om hur makt fungerar  (Lindholm 2011; Wahl m fl. 2018; Göranson 

(red). 2005).   

Då både jämställdhets– och mångfaldsarbete är komplexa områden som innebär att gamla, 

stereotypa uppfattningar behöver omprövas och förklaras (Hirdman. 2004;  Ahmed. 2011) 

krävs det först och främst en medvetenhet om hur vi människor agerar utifrån de sociala roller 

som tilldelats oss samt hur dessa bidrar till hur makt fördelas och fungerar i relationen mellan 

människor (Foucault. 2017) och vad som gäller för att få tillgång till makt. Personer från 

andra kulturer, som skiljer sig mycket från den svenska, måste anpassa sig subtila 

mekanismer för att nå sina mål, på samma sätt som kvinnor måste när de ges tillträde till 

mansdominerade områden (Göransson (red). 2005, s.10). 
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Som tidigare nämnt så menar postkoloniala teorier att diskriminering av invandrare präglar 

samhällsutvecklingen där nationellt ursprung och utgör en självklar indelningskategori i 

politiska debatter och ligger som grund för en ojämn tillgång till makt och resurser. Vissa 

grupper ges underordnande positioner inte bara på arbetsmarknaden, utom inom alla viktiga 

samhällsområden och det är detta som sociala och kulturella gränser, både symboliska och 

faktiska handlar om (Åhlund. 2005, s.291). 

Intervjupersonernas berättelser om att det finns för lite kunskap hos de som ansvarar för att 

vara den stöttande funktionen med kommunens jämställdhets- och mångfaldsarbete kan 

tänkas höra ihop med denna ojämna fördelning av makt och resurser. Människors agerande 

utifrån det som är självklart, normer är ofta grunden till vissa gruppers exkluderande. Om inte 

de perspektiven tas med i analysen och framtagande av material som kommunen sedan ska 

arbeta efter riskerar konsekvensen att bli att materialet i sig fortsätter vara exkluderande för 

vissa.  

Därför krävs den gedigna kunskap och utbildning om hur dessa mekanismer och 

segregeringsprocesser fungerar i organisationer som tidigare forskning pekar på (Wahl m fl. 

2018). 

Det är också anledningen till att utbildningen inte bara bör gälla för de medarbetare vars 

uppgift är att vara en stödjande funktion till chefer inom de olika förvaltningarna. 

Utbildningen bör omfatta samtliga chefer och medarbetare (Callerstig 2011. s. 145), vilket 

också kan kopplas till det som intervjuperson 3 berättar, nämligen att chefens roll är 

avgörande oavsett hur många eller goda policys kommunen har. 

Vilken prioritet arbetet med jämställdhet och mångfald har i organisationen har även det en 

avgörande roll. Sjöberg (2011) menar att sådant utvecklingsarbete varken kan drivas vid sidan 

om eller i verksamheten linje, det krävs en kombination av båda för att nå långsiktiga effekter. 

De fallstudier som genomfördes visar på att de verksamheter där jämställdhetsarbetet 

genomfördes i linjen så var detta ett effektivt sätt att koppla ihop arbetet med utveckling och 

arbetet i drift på en övergripande nivå. Olika strategier för att öka medvetenheten kring 

jämställdhet genomfördes men man såg också att det krävs fler insatser för att skapa en 

jämställdhetsintegrerad verksamhet.  
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I de fall där arbetet genomfördes ”vid sidan om” verksamheten genomfördes också en rad 

olika aktiviteter, men de hade en tendens att rinna ut i sanden efter att projektet avslutats.  

Samtliga studier visar på chefens betydelse, där chefens aktiva ägarskap av utvecklingsarbetet 

är avgörande för att uppnå långsiktiga effekter. De verksamheter där chefen ansvarade för 

frågan var de verksamheter som hade bäst förutsättningar för att jämställdhetsintegreringen 

skulle fortsätta och fördjupas. Gemensamt för de cheferna var att frågan var prioriterad, att de 

avsatte tid och resurser för den samt att de byggde in jämställdhetsarbetet i den befintliga 

strukturen (Sjöberg. 2011, s.51).  

Jämställdhetsarbete innefattar konflikter, dilemman, motsättningar och svårigheter av olika 

slag. Det är också ett utvecklingsarbete som ständigt behöver inslag av reflektioner och 

analyser, olika strategier och synsätt behöver balanseras mot varandra (Lindholm m fl. 2011, 

s.15). 

Som tidigare presenterat så menar (Wahl m.fl. 2018) att vi behöver anta intersektionella 

perspektiv i forskningen om kön, etnicitet och organisation för att förstå de olika 

maktdimensioner som spelar in. Människors olika positioner i arbetslivet formas i mötet 

mellan flera samarbetande former av förtryck. Här kan postkoloniala teorier hjälpa till att 

utöka analysen av organisationskulturer, så att det inte enbart är faktorer som kön som 

synliggörs som avvikande till normen. Föreställningar om ras, etnicitet, nationalitet och 

religion skapar ojämlikheter i form av sociala hierarkier och global arbetsdelning. (Wahl m. 

fl. 2018, s.35 – 37). 

Intervjuperson 1 berättar att hon blivit bemött med en attityd om att ”det där får du tåla, det är 

inte så allvarligt” när hon velat ta upp exempelvis kränkande särbehandling. Hennes 

bedömning är att detta beror på att kommunen inte vill framstå som dålig, vilket i och för sig 

skulle kunna vara en rimlig anledning. 

Intervjuperson 5 berättar om en raljerande jargong gentemot kommunens personalavdelning 

och en ”vi gör som vi alltid gjort”- attityd på hennes arbetsplats. 

Detta ger ett tydligt exempel på det motstånd som tidigare forskning menar att 

förändringsarbete ofta för med sig (Wahl m. fl. 2018) och förklaringen till detta kan vara att 

jämställdhetsarbete handlar om normer, människors självbilder och identiteter och därför kan 
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väcka starka känslor när dessa ska omprövas eller förändras. Därför är det viktigt med 

kunskap om motstånd och vad det beror på. 

Motstånd mot förändring kan formuleras i flera olika argument som tillsammans utgör en del 

av jämställdhetsdiskursen. Det kan handla om frågor såsom: vad innebär jämställdhet och 

mångfald? Varför bedrivs ett jämställdhetsarbete och vilket syfte har det? (Wahl m. fl. 2018, 

s.261). 

Ett exempel på argument mot jämställdhetsarbete i organisationer kan vara att jämställdhet är 

en icke fråga. Det handlar då om att föreställningar om att maktstrukturer såsom kön och 

etnicitet är funktionella och naturliga, något som Hirdman (2004) förklarar genom sitt 

genusbegrepp och den fasta strukturen för uppdelning mellan kvinnor och män och manligt 

och kvinnligt, och Foucault (2017) genom sina maktteorier där processer av disciplinering 

och makt / kunskap driver människor till att anpassa sig till normer och regler. 

Exempel på sådana argument kan vara ”här gör vi inte skillnad på folk och folk” eller ”hos 

oss är det endast kompetens / prestation / lämplighet som gäller” (Wahl m. fl. 2018, s.262). 

Intervjuperson 5 berättar att hennes kollegor tycker att de vet bäst hur verksamheten skall 

skötas och gör så som de alltid har gjort,  där finns ingen anledning att förändra något eller ta 

till sig informationen och kunskapen från personalavdelningen. 

Intervjuperson 5 har tidigare berättat att hon är verksam inom ett mansdominerat område. Det 

kan också vara en förklaring till motståndet mot jämställdhetsarbetet då studier visar att 

motståndet är vanligare bland män, vilket ur ett maktperspektiv verkar logiskt då män är de 

som har mest att vinna på att en patriarkal könsmaktsordning bibehålls (Wahl m. fl. 2018, 

s.263).   
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3. Slutdiskussion 

Syftet med den här studien var att undersöka hur kvinnliga chefer upplever Varbergs 

kommuns jämlikhets- och mångfaldsarbete samt hur de upplever att detta arbete främjar 

inkluderingen av kvinnor och personer med utländsk bakgrund. 

Som metod för studien genomfördes intervjuer med 5 kvinnliga medarbetare med en chefs- 

eller annan högre position på 5 förvaltningar inom Varbergs kommun.  

De aktuella frågeställningarna för studien var Hur upplever kvinnliga chefer jämställdhets - 

och mångfaldsarbetet i Varbergs kommun? 

Hur upplever kvinnliga chefer att arbetsplatser som är inkluderande uppmärksammas? Denna 

frågeställning sattes även i kontext till hur viktig en praktikplats kan vara för den enskilde 

samt vilket ansvar kommuner som arbetsgivare har i frågan om inkludering på arbetsplatser. 

Hur upplever kvinnliga chefer stödet i det kommungemensamma arbetet med jämställdhet 

och mångfald? 

Deras svar analyserades med hjälp av genusteorier, postkoloniala teorier samt teorier om makt 

och sattes i kontext till tidigare forskning om ämnet organisation och kön samt organisation 

och etnicitet. 

I min studie blir det tydligt att det finns en upplevelse av ojämlik arbetsfördelning, där 

kvinnliga chefer ansvarar för fler medarbetare än männen samt att kvinnodominerade yrken 

värdesätts lägre än männens och hur det är ofarligt för en man att vara ifrågasättande. 

Studien visar på att det finns en upplevelse av skillnader utifrån ett könsperspektiv där 

manliga kollegor får högre löner utan att detta kan motiveras utifrån deras prestationer, om 

sämre förutsättningar för ett gott chefskap med fler antal medarbetare samt logistiskt spridda 

verksamheter.  

 I Personal– och hälsobokslut från 2019 visar statistiken över personalens löner att kvinnors 

medellön ligger 2760 kr under mäns medellön (Personal– och hälsobokslut. 2019, s.9) så det 

finns skillnader även om det inte med hjälp av statistiken går att koppla dem till 

medarbetarnas prestationer. 
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Vidare visar studien på att det finns en upplevelse av fördomar emot kvinnodominerade 

yrken. Att det finns en upplevelse av att män inte behöver vara följsamma på samma sätt som 

kvinnor för att inte riskera sin position. Att män ges andra möjligheter. Hur chefens 

inställning spelar roll för de arbetsplatser som kännetecknas av ett tillåtande och jämställt 

klimat.  

Det framkommer i min studie att det finns en upplevelse av att manliga normer sätter sin 

prägel på vissa mansdominerade arbetsplatser, hur de gemensamma chefsforum som finns i 

kommunen upplevs vara manligt kodade där strategier används för att passa in. Tidigare 

forskning visar på just dilemmat med att organisationskulturer ofta har en tvåsidig effekt där 

de verkar inkluderande för vissa grupper och exkluderande för andra (Wahl m. fl. 2018, s.35). 

För att kunna genomföra förändringar är det viktigt att analysera organisationer genom ett 

maktperspektiv och använda begreppet norm för att synliggöra att mannen värderas högre än 

kvinnan. 

Det framkommer i min studie att det finns en upplevelse av att det förekommer raljerande 

jargonger, dåliga attityder till olikheter och en förändringsfientlig kultur ute på 

arbetsplatserna. Tidigare forskning hjälper oss att förstå att mycket utav detta handlar om det 

motstånd som förändringsarbete ofta för med sig (Wahl m. fl, 2018) och att det främsta 

verktyget, återigen, är utbildning. Det krävs medvetenhet för att förstå det förtryck och 

underordning som våra sociala positioner skapat. Jämställdhet och mångfaldsarbete är två 

komplexa områden som kräver att vi ifrågasätter det vi tagit för givet och naturligt.  

Studien visar på att det finns en upplevelse av att det inte uppmärksammas från högre nivå om 

en arbetsplats är inkluderande och tar emot praktikanter. Det handlar om att engagemang i 

frågan om att ta emot praktikanter är något som är upp till varje enskild arbetsplats och i 

dialog med den avdelning som ansvarar för att placera ut praktikanter snarare än ett direktiv 

uppifrån kommunledningsnivå.  

Det framkommer i min studie att det finns ett ifrågasättande bland de intervjuade till varför 

arbetsplatser som är inkluderande inte uppmärksammas. Det finns många positiva historier 

och guldkorn att berätta om människor som påbörjat en praktik som sedan gått vidare till 

anställning. Detta är något som kan användas, dels för att premiera de verksamheter som tar 
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emot praktikanter och är engagerade i kommunens mål om att vara inkluderande, men också 

som ett sätt att rekrytera nya medarbetare.  

Vidare visar studien på en upplevelse av hur praktik kan få människor att känna tillhörighet, 

förbättra sitt språk och få människor att förbättra sitt mående. Detta är också något som 

tidigare forskning är tydlig med, särskild hänsyn till hälsoaspekterna måste tas när det handlar 

om nyanländas integration i samhället. Hälsan påverkas starkt av livsvillkor som arbete och 

försörjning (SKL. 2017; SCB. 2020). 

Studien visar på att det finns en upplevelse av otillräckligheten i att Varbergs kommun som 

arbetsgivare lutar sig på att arbetet med jämlikhet och mångfald har för mycket fokus på 

policys och styrdokument i stället för att arbeta med frågorna ”nere” i verksamheterna. Detta 

är även något som tidigare forskning belyser som ett stort dilemma, jämställdhetsarbete kan 

inte bygga på rationella tankemodeller där man prickar av checklistor (Lindholm. 2011, s.15). 

Det är heller inte ett arbete som kan drivas vid sidan om eller i verksamhetens linje, det måste 

vara en kombination av båda för att få en balans mellan utvecklings och driftsfrågor i 

organisationen (Sjöberg. 2011, s.51). 

Studien visar på att det finns en upplevelse i att stödet i det kommungemensamma arbetet 

med jämställdhet och mångfald är för dåligt. De policys och riktlinjer som finns i kommunen 

räcker inte till och är för ”luddiga” och därmed tolkningsbara.  

Vidare visar studien på att det finns en upplevelse om att de som ansvarar för att vara den 

stöttande funktionen i Varbergs kommuns jämställdhets– och mångfaldsarbete inte har den 

rätta kompetensen för detta. Tidigare forskning visar på att expertkunskap och utbildning är 

nödvändiga för att åstadkomma mer jämställda verksamheter (Sjöberg 2011; Spets 2011; 

Wahl m. fl. 2018).  

Jämställdhet och mångfaldsarbete är två komplexa områden som kräver att vi ifrågasätter det 

förgivettagna och naturliga. För att kunna göra det så behöver expertkunskap finnas hos de 

som ansvarar för arbetet i kommunen. Det räcker inte med personligt engagemang eller 

riktlinjer som ska följas. En annan viktig faktor är att det också måste finnas utbildning för 

chefer och medarbetare och detta arbete behöver fortgå hela tiden. Det handlar om förändring 

utav normer, gamla synsätt och kulturer, det är inget som görs utav sig självt. Det kräver 
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arbete hela tiden, till skillnad mot återskapande som sker helt naturligt och utan att vi 

reflekterar över det. 

En reflektion som jag själv gör kring de kvinnliga chefernas upplevelser om att stödet i det 

kommungemensamma arbetet är för dåligt och att det inte implementeras i verksamheterna. 

Det kunde vara framgångsrikt att ta tillvara på all den erfarenhet och kunskap som finns hos 

medarbetare som är spridda ute i kommunens verksamheter. På så vis hamnar inte arbetet 

”vid sidan om” som tidigare forskning nämnt som sårbart när det gäller jämställdhetsarbete. 

En annan viktig aspekt är att ta tillvara på de erfarenheter från de personer som upplevt hur 

det är att inte ingå i normen, ta med deras erfarenheter av vilket motstånd som de mött för att 

hitta nya arbetssätt och strategier.  

Studien visar även på att det finns en upplevelse av att invandrare har svårare att komma in på 

arbetsmarknaden idag, jämfört med hur det såg ut tidigare, något som tidigare forskning kan 

förklara genom att ordet invandrare har olika betydelse beroende på likheter med den svenska 

kulturen (Göransson (red). 2005, s.22) men också i statistiken från SCB (2020) ser vi en 

skillnad mellan invandrade grupper. 

När det gäller representation bland chefer så visar studien på att det finns en upplevelse av att 

det finns en väldigt liten del utlandsfödda medarbetare på chefspositioner i Varbergs 

kommun, detta kan dock inte styrkas med hjälp av statistiken från Personal– och hälsobokslut 

(2019) då den endast mäter skillnaderna mellan könen. 

I min dialog med personalavdelningen i Varbergs kommun har jag fått svaret om att det inte 

förs statistik på detta då det är känsligt att föra register utifrån kategorier som etnicitet. Detta 

är något som ingår i en bredare sätt att tänka i Sverige över lag. Att föra statistik eller register 

med anledning av etnicitet har varit och är fortfarande problematiskt att göra, samtidigt så blir 

det ämnet svårare att koppla ihop med hur det faktiskt ser ut bland presentationen i 

exempelvis Varbergs kommun som är föremålet för min studie. 

Min egen reflektion kring upplevelsen om att Varbergs kommun har en låg representation av 

utlandsfödda chefer är att det kan handla om just det återskapande som tidigare forskning 

menar sker av sig självt och finns inbyggda i organisationer strukturer och kulturer (Wahl m. 

fl. 2018, s.261).  
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Det kan också kopplas till begreppet makt som både Foucault (2017) och rapporten från 

Integrationspolitiska maktutredningen (2005) menar är centralt att granska när det handlar om 

vad som verkligen gäller för att en individ ska ha makt.  

Förklaringen till så få utlandsfödda chefer i Varbergs kommun kan vara att den gemensamma 

makten stärks genom att individer anpassar sig och rekrytering sker genom igenkänning, då 

sker en självförstärkande homosocialitet i många grupper (Göransson (red), 2005, s.22). Det 

är också kopplat till den vita överordningen som Ahmed (2011) menar är följden utav 

kolonialiseringen och som innebär att vithet är normen. Därför är medvetenhet om normer 

och granskning av makt och dess subtila mekanismer nödvändiga för att lyckas med ett 

jämställdhetsarbete. 

För vidare forskning i ämnet hade det varit intressant att anta ett intersektionellt perspektiv. 

På så vis uppmärksammas och synliggörs hur dessa relationer av över- och underordning 

produceras och reproduceras i samspel mellan olika faktorer som etnicitet, klass, kön, 

funktionsvariationer, religion och sexualitet och hur detta påverkar människors möjligheter 

och upplevelser av att arbeta eller praktisera i Varbergs kommun. 

En mer omfattande intervjustudie i kombination med en kvantitativ mätning kunde ge en 

tydligare bild av hur Varbergs kommun som arbetsgivare lever upp till sitt mål om att vara en 

inkluderande arbetsgivare. 
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I denna uppsats har jag genomfört en intervjustudie med kvinnliga chefer för att undersöka hur de 
upplever Varbergs kommuns arbete med jämställdhet och mångfald. 

Deras berättelser vittnar om ojämlika villkor för manliga respektive kvinnliga chefer men också om en 
brist på expertkunskap bland de som ansvarar för jämställdhet och mångfaldsarbetet i kommunen och 
hur detta bidrar till att verksamheterna inte genomsyras utav den kommungemensamma målsättningen 
om att vara en inkluderande arbetsgivare, något som heller inte uppmärksammas när arbetsplatser är. 

Med stöd i tidigare forskning visar studien på komplexiteten med jämställdhet och mångfaldsarbete 
samt det motstånd som förändringsarbete för med sig. 

Genom att granska och synliggöra olika typer av makt och normer kan vi, genom de intervjuades 
berättelser förstå hur patriarkala strukturer och kulturer sätter sin prägel på verksamheterna i Varbergs 
kommun. 


