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Sammanfattning 

Under hösten 2017 uppmärksammades kvinnors utsatthet i form av sexuella trakasserier från 

män, genom #metoo. Utifrån metoo-rörelsen väcktes vårt intresse för diskriminering som 

ämne i stort och kopplat till socialt arbete. I den här studien har vi således undersökt chefers 

arbete mot diskriminering mellan anställda på arbetsplatser där socialt arbete bedrivs, och om 

och i så fall hur detta arbete påverkats av metoo-rörelsen. De teoretiska ramverk som ligger 

till grund för analysen i studien är nyinstitutionell teori och systemisk-konstruktionistisk teori 

som handlar om förändringsprocesser inom organisationer, kommunikation och ledarskap 

samt svårigheter kopplade till yrkesrollen inom människobehandlande organisationer. Studien 

genomfördes med en kvalitativ ansats där chefer verksamma inom socialt arbete i Uppsala 

kommun intervjuades. Enligt resultatet i vår studie arbetar majoriteten av de chefer vi 

intervjuat utifrån kommungemensamma handlingsplaner och rutiner kopplat till 

diskriminering mellan anställda. Implementeringsarbetet gällande handlingsplaner generellt 

verkar vara svårt att genomföra på grund av tidsbrist och högt informationsflöde. En fråga 

som cheferna återkommande nämnde under intervjuerna var påverkan av yrkesrollen som 

socionom och verksamhetsfältet socialt arbete, där flera menade att detta medför en 

medvetenhet om hur man bör bete sig mot varandra vilket minskar risken för diskriminering 

på arbetsplatsen. Gällande påverkan av metoo-rörelsen framkom att flera chefer börjat 

reflektera kring att männen befinner sig i en utsatt position på arbetsplatsen utifrån att 

chefernas arbetsplatser är kvinnodominerade. Genom fynden i studien är vår förhoppning att 

arbetsgivare och chefer börjar reflektera kring sitt arbetssätt och förebyggande arbete mot 

diskriminering i förhållande till de lagar och rutiner som finns. Vi ser gärna att det genomförs 

mer forskning som uppmärksammar det interna och konkreta arbetet mellan anställda inom 

verksamheter som bedriver socialt arbete. En möjlig uppföljande studie är att undersöka om 

och i så fall hur förändringar grundat på metoo har skett när metoo-rörelsen inte är lika ny 

som den fortfarande är idag.  
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1. Inledning 
Diskriminering och framför allt sexuella trakasserier är ett högst aktuellt ämne idag utifrån 

metoo-rörelsen som startades förra året i filmbranschen och som snabbt spred sig över hela 

världen (Khomami, 2017). Under #metoo har många kvinnor berättat om sina upplevelser av 

sexuella trakasserier från män. I Sverige har också flera manifestationer hållits under metoo 

(Ohlin, 2017), vilket bland annat har lett till att medvetenheten om omfattningen av sexuella 

trakasserier har ökat (Söderlund, 2017). Det är tydligt att detta förekommer överallt i 

samhället och inom olika yrkeskategorier och branscher (Khomami, 2017).  

Diskrimineringslagen (2008:567) 2 kapitlet 1 § förbjuder all diskriminering i arbetslivet. 

Enligt 2 kapitlet 3 § är en arbetsgivare också skyldig att utreda omständigheterna kring de 

uppgivna trakasserierna och eventuellt vidta åtgärder om hen får information om att en 

anställd blivit utsatt för trakasserier på arbetsplatsen. Några stora arbetsgivare har i och med 

metoo agerat och vidtagit åtgärder genom att avskeda medarbetare som har blivit utpekade 

som gärningsmän (Aftonbladet, 2017; Tv4, 2017). Utifrån metoo-rörelsen har också 

diskrimineringsombudsmannen, DO, uppmärksammat den här frågan om diskriminering i och 

med att antalet anmälningar av trakasserier och sexuella trakasserier ökat. DO beslutade 

därför i november 2017 att starta en granskning av huruvida Sveriges kommuner och 

landsting som arbetsgivare, har riktlinjer och rutiner för att förhindra trakasserier och sexuella 

trakasserier (Diskrimineringsombudsmannen, 2018a). Det här är något som också indikerar 

att diskriminering på arbetsplatsen som ämne är aktuellt idag. 

Med avstamp i metoo-rörelsen och dess fokus på sexuella trakasserier har vårt intresse väckts 

för diskriminering som ämne i stort. Det här är därför något vi vill undersöka mer kring. Vår 

forskningsfråga handlar om hur frågan om diskriminering behandlas på chefsnivå på 

arbetsplatser där socialt arbete bedrivs.  

1.1. Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att synliggöra hur chefer på arbetsplatser där socialt arbete bedrivs, 

arbetar med diskriminering på arbetsplatsen. Som beskrivits ovan är metoo ett nytt fenomen 

sedan hösten 2017 och utgör därmed en kunskapslucka som forskningsämne. Syftet är därför 

också att ta reda på om metoo-rörelsen haft någon inverkan på chefernas arbete mot 

diskriminering. Detta vill vi undersöka genom följande frågeställningar: 
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• Vad finns det för handlingsplaner och åtgärder gällande diskriminering mellan 

anställda på arbetsplatsen och hur arbetar cheferna för att implementera dessa på 

arbetsplatsen? 

• Hur resonerar cheferna kring diskriminering som ämne på arbetsplatsen? 

• Har metoo haft någon inverkan på hur cheferna arbetar med frågan om diskriminering 

mellan anställda på arbetsplatsen och i så fall på vilket sätt? 

Studien knyter an till socialt arbete genom att vi undersöker ett aktuellt fenomen och socialt 

problem kopplat till arbetsplatser där socialt arbete bedrivs och där socionomer är verksamma. 

Utifrån att vi som bedriver studien är socionomstudenter finner vi studiens forskningsfråga 

angelägen både för oss själva och andra socionomstudenter, redan yrkesverksamma 

socionomer samt andra arbetsgivare och chefer än de som är aktuella i denna studie. 

Studien är avgränsad på så sätt att samtliga respondenter är verksamma inom Uppsala 

kommun. Denna avgränsning gjordes medvetet utifrån att kommuner är och länge vart en av 

de vanligare arbetsgivarna för socionomer (Bengtsson & Akademikerförbundet SSR, 2013). 

Det råder dessutom stor brist på socionomer inom den kommunala sektorn, vilket indikerar att 

det troligtvis är många nyutexaminerade socionomer som kommer starta sitt yrkesliv där (svt, 

2017; Granestrand, 2017). En annan avgränsning är att alla respondenter är chefer, vilket är 

ett val som gjordes med hänvisning till studiens syfte och frågeställningar. Ytterligare en 

avgränsning är att vi endast undersökt diskriminering mellan anställda och därmed inte ställt 

frågor om diskriminering från eller mot chefer under intervjuerna. Detta gjordes dels för att 

inte riskera en obekväm situation för cheferna under intervjuerna, vilket skulle kunna leda till 

att de är mindre benägna att delta aktivt under intervjuerna, dels för att inte få ett för brett och 

spretigt material att analysera.  

1.2. Disposition  

Uppsatsen inleds med en bakgrund, där centrala begrepp som uppsatsen utgår ifrån först 

presenteras. Vidare i bakgrunden beskrivs diskrimineringslagen, 

diskrimineringsombudsmannen samt arbetsmiljölagen som bidrar med kunskap om lagar och 

riktlinjer gällande diskriminering vid arbetsplatsen. Denna kunskap kommer återanvändas i 

analyskapitlet. Efter bakgrunden kommer en beskrivning av de teoretiska ramverk studien 

förhåller sig till, vilket innefattar nyinstitutionell organisationsteori och systemisk-

konstruktionistisk teori. Därefter presenteras tidigare forskning om diskriminering, 
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organisatoriska förändringsprocesser samt kommunikation och ledarskap, vilket vi funnit 

intressant och givande utifrån studiens syfte och frågeställningar. I metodkapitlet redovisas 

och motiveras studiens val av forskningsansats, material och analysmetod. Vidare beskrivs 

hur studien förhåller sig till begreppen validitet och reliabilitet och hur vi arbetet för att stärka 

dessa delar. Metodkapitlet avslutas med en diskussion kring etiska överväganden som blivit 

aktuella i studien. Resultatkapitlet är det avsnitt där vi analyserar det insamlade materialet 

med hjälp av teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning för att besvara studiens 

frågeställningar. Uppsatsen avslutas med en diskussion kring hur resultatet förhåller sig till 

val av tidigare forskning, teorier och metod samt vilka implikationer uppsatsen kan ha för 

vidare forskning och det praktiska sociala arbetet.   

2. Bakgrund 
I följande avsnitt presenteras först en definition av begreppen diskriminering och 

handlingsplan och åtgärder. Därefter följer en kortare beskrivning av diskrimineringslagen, 

diskrimineringsombudsmannen och arbetsmiljölagen.  

2.1. Begreppsdefinition 

2.1.1. Diskriminering 

Diskriminering är ett centralt begrepp i studien och bör därmed definieras. I 1 kapitlet 4 § 

diskrimineringslagen definieras diskriminering som sex olika former: direkt diskriminering, 

indirekt diskriminering, bristande tillgänglighet, trakasserier, sexuella trakasserier eller som 

instruktion att diskriminera. Direkt diskriminering handlar om att någon missgynnas i 

samband med diskrimineringsgrunderna vilka är: kön, könsöverskridande identitet eller 

uttryck, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning sexuell läggning eller ålder. Indirekt 

diskriminering innebär att man missgynnas på grund av en bestämmelse, ett kriterium eller ett 

förfaringssätt som kan komma att särskilt missgynna personer med visst kön, viss etnisk 

tillhörighet, viss funktionsnedsättning, viss religion, viss sexuell läggning eller viss ålder. Vad 

diskrimineringslagen menar med bristande tillgänglighet är att personer med 

funktionsnedsättning missgynnas genom att åtgärder för tillgänglighet inte har vidtagits för att 

personen ska komma i en jämförbar situation med personer som saknar funktionsnedsättning. 

Trakasserier innebär att ett uppträdande kränker någons värdighet i samband med någon av 

diskrimineringsgrunderna, medan sexuella trakasserier är ett uppträdande av sexuell natur 

som kränker någons värdighet. Instruktioner att diskriminera handlar om att ge order att 
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diskriminera någon på ett sätt som nämns ovan och som lämnas åt någon som står i lydnads- 

eller beroendeförhållande till den som lämnar ordern eller som gentemot denna åtagit sig att 

fullgöra ett uppdrag. Det alla former av diskriminering har gemensamt är att en människa eller 

grupp blivit kränkt eller missgynnad. 

Studien utgår från den ovan givna definitionen i enlighet med diskrimineringslagen. Vi är 

medvetna om att den tidigare forskning vi använder oss av grundas på olika definitioner av 

diskriminering och att dessa inte helt överensstämmer med den definition vi valt att utgå ifrån. 

Detta är något som är oundvikligt men som vi kommer ha i beaktande när vi hänvisar till 

tidigare forskning i vår studie. 

2.1.2. Handlingsplan och åtgärd 

Enligt Svenska Akademiens ordlista så betyder handlingsplan “plan för verksamhet som 

syftar till förändring” (”handlingsplan | svenska.se”, 2015). Åtgärd definieras som en 

“målinriktad handling” (”åtgärd | svenska.se”, 2015).  

Vi har inte funnit definitioner av handlingsplan och åtgärd som skiljer sig från Svenska 

Akademiens. I denna text väljer vi därför att använda ordet handlingsplan och åtgärd i 

utgångspunkt från ovan givna definitioner. Med handlingsplan menar vi därmed den rutin 

verksamheten eller den individuella chefen har gällande diskriminering och på vilket sätt man 

jobbar med frågan på verksamheterna. Med åtgärd menar vi den konkreta handling som 

genomförs då en kollega blir utsatt för diskriminering av en annan kollega. Handlingsplan är 

alltså tänkt att innefatta övergripande tanke- och arbetssätt, medan en åtgärd syftar till en viss 

handling i en konkret situation.  

2.2. Diskrimineringslagen - arbetsgivarens skyldigheter 

När det handlar om diskriminering inom arbetslivet regleras detta i 2 kapitlet 

diskrimineringslagen. Under 3 § står att om en arbetsgivare får kännedom om att en 

arbetstagare anser sig i samband med arbetet ha blivit utsatt för trakasserier eller sexuella 

trakasserier av någon som utför arbete eller fullgör praktik hos arbetsgivaren, är arbetsgivaren 

skyldig att utreda omständigheterna kring de uppgivna trakasserierna och i förekommande fall 

vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra trakasserier i framtiden. 
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Organisationer ska enligt 3 kapitlet 1 § motverka diskriminering genom aktiva åtgärder som 

ett förebyggande och främjande arbete oavsett diskrimineringsgrund. Enligt 2 § innebär ett 

förebyggande och främjande arbete att: 

1. undersöka om det finns risker för diskriminering eller repressalier eller om det finns 

andra hinder för enskildas lika rättigheter och möjligheter i verksamheten, 

2. analysera orsaker till upptäckta risker och hinder, 

3. vidta de förebyggande och främjande åtgärder som skäligen kan krävas, och 

4. följa upp och utvärdera arbetet enligt 1–3. 

Arbetet med aktiva åtgärder ska genomföras löpande och så fort som möjligt, enligt 3 § i 

samma kapitel.  

2.2.1. Diskrimineringsombudsmannen 

Diskrimineringsombudsmannen, DO, är en tillsynsmyndighet som har i uppdrag att arbeta 

mot diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter. Denna myndighet arbetar 

utifrån diskrimineringslagen och fokuserar på områden där förändringsbehov har identifierats 

och arbetar då långsiktigt för att skapa förändring inom olika områden. DO tar emot 

anmälningar om diskriminering och använder sedan dessa på olika sätt i sin 

samhällsförändrande verksamhet. Enligt DO varierar antalet anmälningar från år till år, men 

det är alltid bara en liten del av de diskriminerande händelserna som anmäls och mörkertalet 

är stort. Därför kan DO inte dra slutsatser om att diskrimineringen i samhället följer de upp- 

och nedgångar enligt antalet anmälningar som inkommer till DO och som presenteras i deras 

årsredovisningar. Anmälningarna kan dock synliggöra problem som har en koppling till 

diskriminering och kan identifiera diskriminerande hinder som står i vägen för lika rättigheter 

och möjligheter i samhället (Diskrimineringsombudsmannen, 2018b).     

2.3 Arbetsmiljölagen - arbetsgivarens skyldigheter 

I arbetsmiljölagen (1977:1160) regleras vilka skyldigheter arbetsgivaren och skyddsansvariga 

har för att förebygga bland annat ohälsa. I 1 kapitlet 1 § går att utläsa att arbetsgivare och 

arbetstagare tillsammans ska samverka för att åstadkomma en god arbetsmiljö och enligt 3 

kapitlet 4 § ska arbetstagaren medverka i arbetsmiljöarbetet. 3 kapitlet 2 § tar upp 

bestämmelser om att arbetsgivaren ska vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att 
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arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall. Enligt 3 kapitlet 2 c § ska arbetsgivaren svara 

för att den företagshälsovård som arbetsförhållandena kräver finns att tillgå.  

Vi anser att arbetsmiljölagen är viktig att presentera och utgå ifrån i den här studien eftersom 

ohälsa, och kanske framför allt psykisk ohälsa, är något vi tänker kan uppstå vid 

diskriminering. Vi tänker också att diskriminering är en del av arbetsmiljön och därmed också 

borde vara en del i arbetsmiljöarbetet på arbetsplatser. 

3. Tidigare forskning 
I de följande avsnitten behandlas tidigare forskning inom områdena diskriminering, 

organisatoriska förändringsprocesser samt kommunikation och ledarskap. Det är övervägande 

internationell forskning, vilket kan vara problematiskt när det ska tillämpas på svenska 

förhållanden, eftersom diskriminering kan definieras på olika sätt utifrån olika länders 

lagstiftning. Vår bedömning är ändå att det som följer är relevant forskning att utgå ifrån då 

den tar fasta på generell problematik som kan uppkomma i många olika sammanhang. En 

forskning av Jonsson (1998) som används är något äldre än de andra och det går att ställa sig 

kritisk till om den fortfarande är användbar. Vi har ändå gjort bedömningen att denna 

forskning är relevant och bidragande för studien eftersom den kommer fram till samma 

förståelse som nyare forskning gör och därmed inte kan sägas vara förlegad.    

3.1. Diskriminering 

Det finns, om inte så omfattande, forskning som behandlar policy och åtgärder vid 

diskriminering på arbetsplatsen. McCabe & Hardman (2005) konstaterade i sin kvantitativa 

forskning om sexuella trakasserier, där de gjorde två enkätstudier på två olika företag och 

bland annat undersökte de anställdas erfarenheter och tolerans av sexuella trakasserier, att 

företag som har en stark policy mot sexuella trakasserier också har ett bättre förebyggande 

arbete än de som saknade en policy. Hur sexuella trakasserier definieras av arbetsplatserna 

hade också en stor betydelse för vad som ansågs vara sexuella trakasserier, vilket därmed 

påverkade åtgärderna (McCabe & Hardman, 2005). Det finns dock svensk forskning som 

visar på brister i implementering av aktiva åtgärder mot diskriminering enligt 

diskrimineringslagen. Flera svenska arbetsgivare har visat sig ha otydliga mål för 

jämställdhets- och likabehandlingsarbete och arbetsgivarnas uppfattning är att det är svårt att 

sätta upp rätt mål. Arbetsgivare upplever att frågan är problematisk eftersom frågan de ställer 
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sig är: räcker det att enbart öka antalet kvinnliga och manliga chefer i företaget eller handlar 

jämställdhets- och likabehandlingsarbetet om att öka antalet underrepresenterade grupper i 

olika områden? (Lehto & Lindholm, 2014). 

Det är viktigt att villkor och policyer är tydligt utformade eftersom de anställda annars kan 

tolka dessa olika och därmed ha olika utgångspunkter och tolkningsramar när det gäller 

diskriminering (Hirsh & Lyons, 2010). Hirsh och Lyons (2010) undersökte i sin studie etnisk 

diskriminering vid arbetsplatsen, där de kombinerade en kvantitativ enkätstudie med 

kvalitativa intervjuer. De kom fram till att arbetsplatspolicyer och strukturer är viktiga för att 

kunna signalera till de anställda att arbetsplatsen arbetar mot diskriminering och för rättvisa 

och lagligt förfarande. De kom också fram till att personliga egenskaper påverkade i vilken 

mån de anställda upplevde diskriminering på arbetsplatsen. De anställda som hade hög 

kunskap om sina arbetsrelaterade och juridiska rättigheter var mer benägna att uppleva 

diskriminering än de som inte hade det. Kontexten i form av arbetsplatsens storlek och sektor 

är också viktig att se till för att kunna förstå diskrimineringen som sådan då uppfattningen av 

diskriminering ofta varierar mellan olika sociala grupper och arbetsplatser. Till exempel så 

tenderar anställda på större företag att uppleva sig mer diskriminerade än anställda av 

myndigheter (Hirsh & Lyons, 2010). Omfattningen av diskriminering kan dock vara svår att 

utröna eftersom diskriminering kan anta både synliga och mer subtila former och kan variera 

beroende var i hierarkin i organisationen som diskrimineringen sker. Subtil diskriminering 

tenderar att konfronteras mer öppet när det handlar om diskriminering mellan anställda på 

samma nivå i organisationen (Waldring, Crul, & Ghorashi, 2015). 

Tidigare forskning har alltså kommit fram till att diskriminering kan vara subtilt, det vill säga 

diskret. Utifrån detta anser vi det relevant att presentera statens offentliga utredning Bättre 

skydd mot diskriminering (SOU 2016:87), som beskriver vad ett effektivt arbete mot 

diskriminering innebär. I utredningen framgår att fler människor, i vårt fall anställda, bör få 

bättre kunskap om vad diskriminering innebär för att därmed kunna uppmärksamma 

diskriminerande handlingar som annars kan vara diskreta och svårfångade. Om någon anser 

sig ha blivit diskriminerad bör personen som utfört handlingen få vetskap om det. Detta skulle 

enligt utredningen troligtvis leda till att de personer som har blir utsatta för diskriminering får 

upprättelse. En upprättelse kan innebära ett erkännande av det felaktiga beteendet och en 

ursäkt, en kompensation av antingen ekonomiskt eller annat slag och/eller åtgärder som ska 

förebygga och förhindra upprepning av handlingen (Bättre skydd mot diskriminering, 2016). 

Det framgår inte av utredningen, men vi tänker också att om personen inte var medveten om 
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att hen diskriminerade någon skulle förutsättningarna öka för att personen handlar på liknande 

sätt igen om hen inte förstår innebörden av sitt beteende. 

Det som krävs för att arbetet mot diskriminering ska vara effektivt är att det finns många 

aktörer som arbetar mot diskriminering på olika nivåer: lokalt, regionalt och nationellt. Det 

krävs även att arbetet mot diskriminering sker på både en individuell och en generell nivå. 

Skulle diskriminering ske mot enskild individ, det vill säga en form av individuell 

diskriminering, ska det finnas vägar att gå för att den utsatta ska kunna ta vara på sina 

rättigheter och därmed kompenseras för diskrimineringen. I denna situation kan den enskilda 

individen stöta på hinder eftersom många ofta behöver råd och stöd för att kunna ta tillvara 

sina rättigheter efter att ha blivit utsatt av en kränkning. Diskriminering på ett mer generellt 

plan, vilket ofta benämns som strukturell diskriminering, är svårt att komma åt i den egna 

verksamheten och den som bär ansvaret för diskrimineringen får sällan konsekvenser för sitt 

beteende. I sådana situationer är en tillsynsmyndighet ett effektivt verktyg för att 

diskrimineringen ska kunna uppmärksammas lättare. För att ett arbete ska klassas som 

effektivt krävs dock att en diskriminerande handling får negativa konsekvenser för den som 

utfört handlingen (Bättre skydd mot diskriminering, 2016). Det framgår däremot inte av 

utredning vilka konsekvenser det kan handla om. 

Denna studie ämnar undersöka diskriminering vid arbetsplatser och därmed är det av vikt att 

presentera forskning om just diskriminering. Den forskning som handlar om hur 

diskriminering uppmärksammas kommer förhoppningsvis kunna vara oss till hjälp när vi ska 

analysera hur cheferna ser på sina möjligheter att kunna agera vid diskriminerande handlingar 

mellan anställda. Vi anser det vara viktigt att vi har kunskap om hur man kan och enligt lagen 

bör arbeta mot diskriminering på arbetsplatsen för kopplingar sedan ska kunna dras till hur 

arbetet går till på just de arbetsplatser där studiens respondenter är verksamma. Det finns 

omfattande forskning om diskrimineringen på andra plan, exempelvis hur den utsatta 

påverkas. Den typen av forskning har medvetet valts bort från urvalet av tidigare forskning 

här, eftersom det inte bedöms ha relevans i förhållande till studiens syfte. 

3.2. Organisatoriska förändringsprocesser 

Till att börja med är förändringsprocesser i människobehandlande serviceorganisationer ofta 

komplexa och de kan ta lång tid att genomföra, vilket chefer och övriga inom organisationen 

behöver vara medvetna om (Bess, Perkins, & McCown, 2011; Galambos, Dulmus, & 
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Wodarski, 2005; Jonsson, 1998). Galambos m.fl. (2005) betonar vikten av att organisationer 

utvecklar en flexibilitet och förmåga att hantera svårigheter de kan ställas inför i och med 

samhällsförändringar som sker. De behöver alltså vara anpassningsbara och ha en 

organisatorisk inlärningsförmåga (Bess m.fl., 2011). Denna flexibilitet och förmåga finns 

främst hos anställda och chefer och det är därför deras förmåga ses som en betydande 

förutsättning för att förändringen ska vara möjlig att genomföra (Galambos m.fl., 2005; 

Jonsson, 1998). Jonsson (1998) intervjuade chefer som är ansvariga för och verkar nära den 

lokala verksamheten, exempelvis klinikchefer inom sjukvård. Han kom i sin avhandling fram 

till att chefen bör besitta egenskaper som driftig och initiativtagande men samtidigt 

inkännande och anpassningsbar för att underlätta en förändring. 

Andra förutsättningar för att organisationsförändringar ska kunna genomföras enligt tidigare 

forskning är att organisationen skapar ett forum för diskussion, information och reflektion av 

förändringsprocessen, organisationen är förberedd för förändringen, det finns metoder att 

tillgå för att göra medarbetare införstådda med exempelvis nya policyer som införs i och med 

förändringen, det är en öppen kommunikation inom organisationen och förändringsarbetet 

sker kontinuerligt över tid (Bess m.fl., 2011; Devos, Buelens & Bouckenooghe, 2007; 

Galambos m.fl., 2005; Lewis, Schmisseur, Stephens & Weir, 2006). En positiv upplevelse av 

tidigare gjorda förändringar, tillit till olika ledarskapspositioner i organisationen och möjlighet 

till aktivt deltagande i förändringsprocessen ses också som viktigt för att anställda ska vara 

öppna för förändring (Devos m.fl., 2007). Woodman (2008) skriver i British Journal of 

Management om effektiva förändringsprocesser i organisationer. Han menar att det är viktigt 

att inte glömma att även om en organisation genomgår en form av förändring och börjar 

applicera exempelvis nya perspektiv och policyer i arbetsgruppen, sker det ofta i en 

anknytning och relation till organisationens tidigare diskurs och förhållningssätt.  

Whelan-Berry, Gordon och Hinings (2003) genomförde en studie om förändringsprocesser 

med hjälp av en statistisk flernivåmodell. Studien var en del i ett större forskningsprojekt 

inom vilket man undersökte förändringsinsatser som gjorts vid en stor amerikansk bank. I sin 

studie kom de fram till en modell som förklarar hur en organisatorisk förändringsprocess 

fungerar på olika nivåer: organisatorisk nivå, gruppnivå och individnivå. En 

förändringsprocess på organisatorisk nivå börjar med att det finns en motivation till 

förändringen som i sin tur skapar en vision till förändringen. Därefter genomförs en 

implementeringsplan som bland annat inkluderar resurser som blir nödvändiga för att kunna 

hantera övergången i förändringsprocessen. På gruppnivå börjar förändringsprocessen med en 
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introduktion av förslaget på förändringen och visionen till förändringen förmedlas. Därefter 

diskuteras förändringen på gruppnivån för att skapa mening för de anställda, i detta steg är 

initiativtagande och möjligheten till att påverka förändringen öppet för alla berörda parter av 

förändringen. Nästa steg i processen är att implementera den förändring som gruppen kommit 

överens om i organisationen. Möjligheten till att kunna få påverka en förändring handlar 

mycket om kommunikation och det bör tilläggas att kommunikation inom en organisation inte 

alltid är självklar. Simonsson (2002) fann exempelvis i sin avhandling där hon bland annat 

intervjuat första linjens chefer och medarbetare från företaget Volvo Personvagnar AB, att 

chefer känner en osäkerhet gällande vilket kommunikativt ansvar de har i organisationen, 

vilket kan innebära att kommunikationen inte fungerar väl och därmed kan påverka 

förändringsprocessen negativt.  

När förändringsprocessen når individnivå, kan förändringsarbetet stöta på hinder, eftersom det 

kan finnas individuella uppfattningar om att behovet av en förändring inte finns. Det är viktigt 

att den individuella medarbetaren förstår och ser behovet av förändringen. Det är inte förrän 

då medarbetarna kan förbereda sig på förändringen och ändra sitt arbetssätt, beteende eller 

sina handlingar. Enligt Whelan-Berry med flera (2003) ska dessa nivåer tillsammans 

upprätthålla drivkraften i en förändringsprocess och göra en förändring möjlig. 

Ett syfte med studien är att undersöka om metoo-rörelsen bidragit till någon förändring 

gällande hur diskriminering mellan anställda på arbetsplatsen hanteras och diskuteras. Det 

finns begränsad mängd forskning gällande effekten av metoo, vilket inte är så konstigt utifrån 

att det fortfarande är ett relativt nytt fenomen. Det finns däremot forskning som behandlar 

förutsättningar för organisationsförändring inom människobehandlande serviceorganisationer 

i allmänhet och som vi presenterat ovan. Detta anser vi är relevant och intressant att ta del av 

för att skapa en förståelse för vilka faktorer som kanske ligger till grund för effekten (eller 

icke-effekten) av just metoo på arbetsplatser där socialt arbete bedrivs.  

3.3. Kommunikation och ledarskap 

Chefer och ledare inom en organisation är nyckelpersoner för den interna kommunikationen. 

Inom en organisation sker utbytet av information ofta snabbt och i stora mängder med hjälp 

av till exempel e-postbrev. Därmed blir det viktigt att chefen sprider informationen på ett sätt 

som de anställda förstår samt hur, när och var informationsutbytet ska ske (Platen, 2006; 

Simonsson, 2002). En chef ansvarar för att skapa mening med förändringen för de anställda 
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genom att kommunicera och ha en dialog som öppnar upp för att medarbetare ska få en 

möjlighet att förstå och bli delaktig i förändringsprocessen (Platen, 2006; Simonsson, 2002). 

Den interna kommunikationen och ett åsiktsutbyte mellan chefer och medarbetare är alltså 

viktig för att mening ska skapas bland de anställda. Brist på kommunikation är dock inte den 

enda förklaringen till att kollektiv mening inte uppstår vid förändring, utan det är i 

kombination mellan bristande intern kommunikation och faktorer som makt, självbilder och 

roller som svårigheter uppstår (Platen, 2006). Även om den interna kommunikationen 

framställs som viktig för meningsskapandet hos de anställda, skriver Simonsson (2002) i sin 

avhandling att när respondenterna (chefer och medarbetare) beskrev sin syn på 

kommunikation och sin roll som kommunikatör fick inte begreppen mening, förståelse och 

tolkning någon betydande plats.   

MacKillop (2018) skriver i sin artikel, som utgår ifrån hennes fallstudie om olika 

förändringsprojekt i organisationer, om fyra olika dimensioner av ledarskap. Den första är 

ledarskap som innebär att man kan lyckas koppla ihop flera motsägelsefulla krav från olika 

områden. Den andra är ledarskap som innebär en viss position och som ska representera den 

givna organisationens diskurs. Den tredje dimensionen handlar om att rollen som ledare 

ifrågasätts. Det leder till att ledaren måste anstränga sig genom att använda strategier för att få 

en sammanhållning i gruppen. Den fjärde dimensionen är ledarskap som en representant för 

organisationen i de sammanhang där medarbetare identifierar nya och olika krav. Där behöver 

ledare agera för att fortsatt kunna upprätthålla styrningen i organisationen. Att en ledare ska 

representera organisationen och vara synlig, stark och stödjande menar Simonsson (2002) 

ligger i medarbetarnas intresse. 

Det är givande för oss och vår studie att inhämta förkunskaper kring kommunikation och 

ledarskap inom organisationer med fokus på förändringsprocesser, där dessa begrepp är 

väsentliga. Med hjälp av tidigare forskning kring dessa begrepp är vår förhoppning att vi 

lättare kommer kunna besvara frågeställningen om hur cheferna arbetar med diskriminering 

på arbetsplatsen och diskutera vilka faktorer som är viktiga för att det arbetet ska fungera 

tillfredsställande. 
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3.4. Kunskapslucka 

I och med sökning av tidigare forskning kom vi fram till att det finns en kunskapslucka i 

forskningen när det handlar om metoo och vad det har lett till i samhället, vilket är förståeligt 

utifrån att metoo-rörelsen fortfarande är så pass ny. Vi anser att det är viktigt att det 

genomförs forskning och studier inom detta område för att se om metoo haft någon effekt på 

samhälle och människor, och hoppas att fler än vi uppmärksammar det behovet.  

Vi har under vår sökning av tidigare forskning funnit mycket begränsat med svensk forskning 

som beskriver och synliggör det konkreta arbetet inom socialt arbete, exempelvis om hur 

arbetet mot diskriminering sker och hur det fungerar på arbetsplatsen. Vår förhoppning med 

vår studie är att vi ska kunna sprida vidare kunskap om hur chefer kan arbeta mot 

diskriminering på sina arbetsplatser och bidra till forskningen inom detta ämne.  

4. Teori 
Studien kommer knyta an till teorier som handlar om förändringsprocesser inom 

organisationer, kommunikation och ledarskap samt svårigheter kopplade till yrkesrollen inom 

människobehandlande organisationer. Dessa är nyinstitutionell organisationsteori och 

systemisk-konstruktionistisk teori inklusive tillhörande begrepp, vilka nedan kommer 

presenteras och diskuteras utifrån relevans för studien. Det finns både det som skiljer och 

förenar teorierna och vi tänker därför att de kan komplettera varandra och troligtvis medföra 

en mer komplex analys.   

4.1. Nyinstitutionell organisationsteori 

Nyinstitutionell organisationsteori handlar om hur människobehandlande organisationer 

förhåller sig till omvärlden och bygger på Meyer och Rowans idéer om organisationer i en 

institutionell omgivning (Johansson, 2015, s. 25; Levin, 2013, s. 25; Meyer & Rowan, 1997). 

Människobehandlande organisationer definieras enligt teorin som organisationer där 

människors dagliga gärningar är det huvudsakliga arbetsmaterialet. Som exempel nämns 

socialt arbete. Enligt den nyinstitutionella teorin har dessa organisationer en formell struktur 

som speglar omgivningens förväntningar på organisationen och vad den bör uträtta (Levin, 

2013, s. 29). 
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Teorin fokuserar på organisationsstrukturer och processer inom det organisatoriska fältet samt 

på hur utveckling och förändring påverkas av omvärlden (Blomberg & Peterson, 2013, s. 145; 

Johansson, 2015, s. 53). DiMaggio och Powell definierar organisatoriska fält i sin artikel i 

American Sociological Review på följande sätt: 

”By organizational field, we mean those organizations that, in the aggregate, constitute a 

recognized area of institutional life: key, suppliers, resource and product consumers, 

regulatory agencies, and other organizations the produce similar services or products” 

(DiMaggio & Powell, 1983, s. 148).  

Med organisatoriskt fält menas alltså organisationer som har vissa likheter när det gäller 

egenskaper och normer och som tillsammans bildar den sociala miljön som organisationerna 

befinner sig i. En organisation riskerar sin överlevnad om den går emot fältets normer 

(Johansson, 2015, 53). Meyer och Rowan menar också att det finns vissa institutionella krav 

inom det organisatoriska fältet som organisationer måste förhålla sig till för att upprätthålla 

sin legitimitet och överlevnad. Kraven grundar sig på formella och informella regler och idéer 

om hur man bör handla inom organisationen och som påverkats av till exempel politiska 

beslut, allmänna åsikter i samhället och professionella aktörer (Meyer & Rowan, 1977, s. 340, 

343). Eftersom organisationer är påverkade av sina omgivningar så kan 

organisationsförändringar ibland grunda sig på samhällets föreställning om hur organisationer 

bör vara snarare än beslut som syftar till att förbättra arbetet (Blom, 2006 s. 178).        

En organisatorisk förändringsprocess sker enligt den nyinstitutionella organisationsteorin 

genom en tudelad process. Först sker en initial förändring (även kallat det kortare 

perspektivet) som inom nyinstitutionell organisationsteori kan förekomma på två olika sätt 

genom en förflyttning från läge A till läge B. Förändringen kan ske genom att spridnings-och 

anpassningsprocessen är en “black box”, vilket innebär att organisationen passivt reflekterar 

idéer, krav och förutsättningar från omvärlden, något som i sin tur resulterar i att A direkt 

ersätts av B. Det här kan bli en svår omställning för organisationen eftersom organisationen 

då inte är förberedd och medveten om förändringen. Den initiala förändringen kan också ske 

genom att spridnings-och anpassningsprocessen problematiseras, vilket innebär att 

organisationen aktivt omvandlar förståelsen och den praktiska betydelsen av idéer, krav och 

förväntningar från omvärlden. Detta resulterar i att A succesivt blir B, vilket i jämförelse med 

föregående exempel blir en lättare omställning för organisationen. (Blomberg & Peterson, 

2013, s. 146-147). 



14 
 

Den andra delen i en organisatorisk förändring (det längre perspektivet) handlar om hur lång 

tid förändringen tar. Förändringen innebär en institutionell omvandling från läge B till läge C. 

Det innebär att de reflekterande idéerna som organisationen implementerar med tiden får 

praktiska konsekvenser. Den interna förståelsen av och synen på organisationens verksamhet 

omvandlas. Denna förändring är en mer genomgripande sådan som bryter och går emot 

organisationens institutionella identitet, det vill säga normer, ideal och föreställningar 

(Blomberg & Peterson, 2013, s. 147). Tidigare forskning har kommit fram till att när det 

gäller förändringar inom människobehandlande organisationer, som till exempel socialt 

arbete, kan dessa ta lång tid att genomföra (Bess m.fl., 2011; Galamobos m.fl., 2005; 

Johnsson, 1998).  

Med tiden kan de involverade aktörerna ändra uppfattning om organisationens mål och få in 

nya rutiner och arbetssätt. En förändring i praktiken förutsätter en institutionell 

omvandlingsprocess som skapar en ny mening och utmanar och motsätter sig de 

föreställningar och ideal som upprätthålls i den gamla praktiken. Denna förändring handlar 

inte om en reformering, som är mer rutinartad anpassning av organisationen (Blomberg & 

Peterson, 2013, s. 147). Vid en reformering menar Blomberg och Peterson att en möjlig 

konsekvens är att organisationens kärna inte ändras utan snarare kompletteras av de nya 

idéerna genom en så kallad “modifierad kontinuitet” (2013, s. 158). Levin (2013, s. 29) 

poängterar dock att organisatoriska förändringar kan ske, exempelvis genom nya lagar och 

regler eller implementering av nya idéer, utan att det påverkar det dagliga arbetet i 

organisationen. Förändringar kan alltså ske formellt men det behöver inte betyda att det får 

någon faktisk konsekvens för arbetsplatsen och de anställda. En ”modifierad kontinuitet” som 

Blomberg och Peterson (2013, s. 158) beskriver kan liknas vid det som Woodman (2008) 

skriver i sin artikel, att förändringar i organisationer oftast sker i relation till organisationens 

tidigare diskurs och förhållningssätt.  

En annan del inom den nyinstitutionella teorin är uppfattningen om osäkerhet i den 

professionella rollen. Ponnert (2013, s. 48) menar att hanterandet av osäkerhet är centralt hos 

anställda vid just människobehandlande organisationer. Det är oundvikligt att det uppkommer 

en osäkerhet hos organisationen då det omgivande, föränderliga samhället ställer krav på 

organisationens flexibilitet och handlande. För att hantera osäkerheten behöver man som 

individ eller organisation erkänna osäkerheten och därefter reflektera över den (Levin, 2013, 

s. 29; Ponnert, 2013, s. 48). 
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Nyinstituitionell teori anser vi är relevant för vår studie utifrån studiens syfte som dels handlar 

om att undersöka om metoo-rörelsen haft någon inverkan på verksamhetens arbete mot 

diskriminering. Genom den nyinstitutionella teorin ser vi metoo-rörelsen som en yttre faktor 

från omgivningen på så sätt som Meyer och Rowan beskriver det, som eventuellt kan påverka 

arbetsplatsernas arbete mot diskriminering och skapa förändringsprocesser i form av 

reviderade handlingsplaner och åtgärder mot diskriminering. Vi tänker också att teorin kan bli 

relevant kopplat till hur chefer agerar i situationer vid diskriminering mellan anställda utifrån 

att teorin belyser den professionella rollen i människobehandlande organisationer.  

4.2. Systemisk-konstruktionistisk teori 

Systemisk-konstruktionistisk teori är en teori som innefattar delar från både systemisk teori 

och teorier om människor i samtal och information. Den behandlar organisatoriska 

förändringar och svårigheter som kan uppkomma inom så kallade mänskliga system. En av 

förgrundsgestalterna till den systemiska teorin, Humberto Maturana, menar att den bygger på 

idén att mänskliga system är “autopoietiska”, ett annat ord för självskapande (Hornstrup, 

2012, s. 13). Maturana har själv förklarat att han myntade begreppet för att kunna referera till 

biologiska och molekylära system (Lucas, 1997; Maturana & Varela, 1980). Hornstrup (2012, 

s. 13) tolkar Maturana som att det i alla levande system måste finnas en självskapande 

kommunikation mellan egna meningsstrukturer och den yttre världen (Hornstrup, 2012, s. 13). 

Niklas Luhman överförde begreppet till sociologin för att referera till sociala system som 

självskapande genom relationsbyggande (Fuchs, 1999). Inom den systemiska teorin diskuteras 

bland annat organisatoriska förändringsprocesser. Ledare och medarbetare kan enligt 

Hornstrup (2012, s. 92) ha olika synpunkter på förändringar i organisationen och båda måste 

aktivt arbeta tillsammans och diskutera meningen av förändringen för att olika åsikter ska 

kunna mötas på ett konstruktivt sätt. 

Gregory Bateson utvecklade teorier om “människor-i-samtal-i-kontext” och idéer om olika 

former av information, vilka har beröringspunkter med Maturanas teorier och som också ingår 

i den systemisk-konstruktionistiska teorin. Hornstrup (2012, s. 19) tolkar Batesons definition 

av information som “skillnad som gör skillnad”. Hornstrup förklarar, med utgångspunkt i 

denna definition, att om vi vill förmedla kunskap eller information mellan varandra krävs det 

en medvetenhet kring dels vad det är vi vill förmedla, dels hur vi på bästa sätt kommunicerar 

kunskap. Han menar vidare att det därför är viktigt att det inom en organisation eller 



16 
 

verksamhet finns en fungerande koppling mellan olika medarbetare och aktörer för att en 

meningsfull kommunikation ska kunna komma till stånd. (Hornstrup, 2012, s. 19-20). 

Vi tolkar en kombination mellan Maturanas och Luhmans idéer om systemisk teori och 

Batesons idéer om information som att en fungerande kommunikation mellan medarbetare 

och chefer inom en verksamhet där information förmedlas på ett på konstruktivt och eftertänkt 

sätt, är en förutsättning för att förändringsprocesser ska kunna ske på ett fungerande sätt. Det 

här är något som tidigare forskning kommit fram till. Till exempel menar Simonsson (2002) 

och Platen (2006) att det är viktigt att chefer sprider information på ett sätt så de anställda 

förstår den. Vidare skriver exempelvis Devos med flera (2007) och Lewis med flera (2006) att 

en öppen kommunikation och ett forum för informationsutbyte är förutsättningar för en 

fungerande organisationsförändring.    

Utifrån den systemisk-konstruktionistiska teorin, som bland annat innefattar både den 

systemiska teorin och Batesons idéer om information, för Hornstrup (2012, s. 32) en 

diskussion om att anställda inom organisationer tenderar att fastna i gamla och invanda 

förståelser av händelser och därmed har svårt att öppna upp för andra synsätt. Om man som 

ledare i en organisation ser på ett problem endimensionellt finns risk för att man låser fast 

arbetsgruppen i den redan invanda förståelseramen. Vi tänker att denna problematik kan 

förekomma i organisationer i och med att nya fenomen och uppfattningar uppstår i samhället 

som organisationen kan eller bör ta ställning och förhålla sig till, exempelvis rörelser som 

metoo. 

En annan svårighet man som ledare kan ställas inför är att hantera känsloladdade situationer 

som uppstår inom organisationen. Enligt Hornstrup (2012, s. 79) ställs ledaren inför ett val i 

sådana situationer, antingen att backa och ha ett tillbakadraget förhållningssätt gentemot den 

som uttryckt känslor eller att aktivt gå in i situationen och möta personen och hens känslor. Vi 

tolkar det som att ett aktivt agerande i känsloladdade situationer skulle kunna minska risken 

för att ledaren låser medarbetare till vissa synsätt eller handlingsstrategier, eftersom ledaren 

genom detta agerande öppnar upp för olika perspektiv. 

Den systemisk-konstruktionistiska teorin presenterar fyra olika ledarskapspositioner: 

organisationspositionen, produktionspositionen, relationella ledarpositionen och 

konsultpositionen. Hornstrup (2012, s. 71) menar att samtliga positioner tillsammans är 

viktiga inom en organisation för att ledaren ska kunna inta ett reflekterande förhållningssätt. 
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Även om alla positioner är viktiga och samverkar väljer vi att fokusera på 

organisationspositionen och på den relationella ledarpositionen som vi anser att ha störst 

relevans för vår studie då de andra två fokuserar på karriärutveckling och därmed inte bedöms 

vara analysen i den här studien behjälplig.  

Organisationspositionen omfattar bland annat strategier och visioner, överenskommelser och 

ramar inom organisationen vilket vi tänker kan kopplas till studiens fokus på handlingsplaner 

och åtgärder på respondenternas arbetsplatser. Denna position behandlar främst frågor som 

handlar om att driva och utveckla organisationen genom att säkerhetsställa införandet av 

visioner och strategier samt omsättandet av dessa till konkreta mål. Hornstrup (2012, s. 72) 

poängterar betydelsen av att både ledare och medarbetare kan se kopplingen mellan 

visionerna och värderingarna i organisationen och det praktiska arbetet. Han menar också att 

det kan vara svårt för ledare och medarbetare att använda visionerna som konkreta riktlinjer 

då de själva oftast inte varit med och skapat visionerna utan att detta gjorts högre upp i 

ledningen. 

Inom den relationella ledarpositionen uppmärksammas relationer mellan personer, 

avdelningar, kunskapsdelning i form av intern kommunikation samt samarbete och trivsel, 

vilket anses ha relevans till studien då vi är intresserade av att undersöka hur chefer arbetar 

med att implementera handlingsplaner i sin verksamhet. Den relationella ledarpositionen 

handlar om fokus på att utveckla organisationens resurser och relationer, det innebär konkret 

att ledaren ska försöka utveckla organisationen genom exempelvis utvecklingssamtal och 

utbildningsplaner (Hornstrup, 2012 s. 73-74).    

Den systemisk-konstruktionistiska teorin lyfter frågan om vad som kan behövas i en 

organisation för att förändringsprocesser ska gå att genomföra, vilket kan bli aktuellt när det 

gäller effekten av metoo-rörelsen. Den kan också bli användbar utifrån ett par andra aspekter. 

Vår ena frågeställning handlar om hur handlingsplaner implementeras i verksamheten. Vi tror 

att detta delvis sker genom kommunikation på olika sätt mellan de anställda, vilket i så fall 

kan kopplas till systemisk-konstruktionistisk teori. Studiens ämne, diskriminering, bedöms 

kunna vara ett känsligt ämne, även om vi inte efterfrågar personliga erfarenheter. Inom 

systemisk-konstruktionistisk teori presenteras två olika förhållningssätt som en ledare kan inta 

vid känsloladdade situationer. Denna teori menar vi därför kan vara intressant i vår analys när 

det gäller hur cheferna arbetar med just diskriminering mellan anställda. Ledarskapsroller 



18 
 

diskuteras också inom teorin, vilket blir aktuellt för studien eftersom det är chefer och därmed 

en typ av ledare som är våra respondenter.  

5. Metod 
I kapitlet som följer redogörs för studiens forskningsansats, material (vilket omfattar 

datainsamlingsmetod, urval och transkribering), analysmetod, validitet och reliabilitet samt 

etiska överväganden som blivit aktuella i studien.   

5.1. Forskningsansats 

Det som bör vara avgörande vid valet mellan en kvalitativ eller kvantitativ forskningsansats är 

studiens syfte (Trost, 2005, s. 7; Widerberg, 2002, s. 15). Syftet med studien är att undersöka 

hur chefer arbetar när det gäller diskriminering på arbetsplatsen samt om metoo haft någon 

påverkan på detta arbete. Vi är intresserade av att få en fokuserad bild som fångar den 

enskilda chefens uppfattning av hur situationen, när det gäller diskriminering på arbetsplatsen, 

ser ut på ett fåtal arbetsplatser istället för en överblick när det gäller arbetsplatser och chefer i 

stort. En kvantitativ metod hade troligtvis blivit aktuell om vi varit intresserade av att få en 

mer övergripande bild av hur till exempel handlingsplaner är utformade på ett stort antal 

arbetsplatser, eftersom kvantitativ forskning intresserar sig för mängder och frekvenser 

snarare än kvalitet och egenskaper vilket kvalitativ forskning gör (Ruth, 1991; Trost, 2005, s. 

14; Widerberg, 2002, s. 15). Utifrån detta gjorde vi bedömningen att studien lämpar sig att 

genomföras med hjälp av en kvalitativ metod. Detta val av forskningsansats medför att vi inte 

kan generalisera vårt resultat till att gälla för fler än de vi intervjuat, exempelvis gruppen 

chefer inom socialt arbete i stort (Ruth, 1991). 

5.2. Material 

5.2.1. Datainsamlingsmetod 

Vi har använt oss av intervjuer som datainsamlingsmetod. Anledningen till detta är att vi ville 

höra respondenterna resonera och berätta om sina uppfattningar och förståelser av 

diskriminering mellan anställda på arbetsplatsen, varför andra kvalitativa metoder som 

observationer, text- och bildanalys eller diskursanalys inte blev aktuella (Ahrne & Svensson, 

2015, s. 9; Jørgensen & Phillips, 2000, s. 66; Widerberg, 2002, s. 16.17). En fördel med 

intervjuer som datainsamlingsmetod är att respondenten har någon som aktivt lyssnar och 
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visar intresse för vad hen berättar. Det leder troligtvis till att respondenten känner sig bekväm 

med att dela med sig av erfarenheter och tankar (Brinkmann, Emholdt, & Kraft, 2008, s. 190). 

En nackdel med intervjuer är att det som respondenten berättar kanske inte överensstämmer 

med hur verkligheten faktiskt ser ut. En chef kan ha förklarat hur hen arbetar med 

diskriminering på arbetsplatsen, men det behöver inte nödvändigtvis vara så det praktiska 

arbetet går till (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015, s. 53-54). En annan begränsning är att 

det som respondenten säger kan syfta på annat än vad intervjuaren menade, vilket kan skapa 

missförstånd och feltolkningar (Trost, 2005, s. 112). För att undvika detta har vi försökt vara 

tydliga när vi ställt frågor och inta ett kritiskt förhållningssätt gentemot det som sägs i 

intervjuerna. 

Padgett (2008, s. 101) har sammanställt olika tankar och idéer till forskaren som ska 

genomföra kvalitativa intervjuer. Hon skriver att det är bra om forskaren försöker lära sig 

intervjufrågorna utantill för att få intervjun att flyta på bättre. En bra intervjuguide bör enligt 

Padgett (2008, s. 101) innehålla öppna frågor och får inte innehålla ledande frågor. Hon 

skriver också att intervjupersonen bör tänka på att inte avbryta respondenten, att det är ok att 

skratta och ha kul under intervjun tillsammans med respondenten och påminner om att alla 

har dåliga intervjudagar och att det därför inte alltid går som planerat (ibid., s 101). Trost 

(2005, s. 7) skriver att den kvalitativa intervjun kännetecknas av att intervjuaren ställer enkla 

frågor på vilka respondenten har möjlighet att ge komplexa svar. Vi har beaktat de här tipsen 

och idéerna före och under intervjutillfällena. Intervjuerna utgick ifrån en välarbetad 

intervjuguide som delvis var komponerad utifrån tipsen och som var godkänd av handledare 

innan den användes. 

Intervjuguiden var av semistrukturerad karaktär, alltså en kombination mellan en öppen och 

en strukturerad intervjuguide (Padgett, 2008, s. 114; Widerberg, 2002, s. 16). Den var 

strukturerad eftersom den innehöll ett antal förbestämda frågor som vi ställde till alla 

respondenter, och öppen genom att den innehöll följdfrågor och tilläggsfrågor som vi använde 

i varierande grad under intervjuerna beroende på vad intervjuaren berättade. För att undvika 

att intervjuguiden sammanställdes på ett slumpmässigt sätt som Widerberg (2002, s. 67-68) 

talar om, formulerade vi frågorna utifrån teman som knyter an till studiens syfte och 

frågeställningar (se bilaga 1). Trost (2005, s. 50) skriver att intervjuaren bör låta 

respondentens svar och inte intervjuguidens upplägg avgöra i vilken ordning och på vilket sätt 

frågorna ställs, vilket vi utgick ifrån under intervjuerna.  
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Något vi kunde gjort annorlunda och som vi i efterhand insett kunde ha underlättat 

intervjuerna, var att genomföra en pilotstudie (Padgett, 2008, s. 52). Det innebär att 

intervjuguiden testas på utomstående innan den användas i intervjuer med respondenterna. 

Även om vi själva gick igenom och reflekterade över frågorna före intervjuerna, hade det med 

hjälp av en pilotstudie blivit tydligare att det var frågor som var oklara eller svåra att besvara 

och vi hade då kunnat anpassa intervjuguiden efter det. Vi löste detta genom att efter de första 

intervjuerna tala om detta med varandra och diskutera vilka frågor vi behövde fokusera på och 

vilka som kanske behövde omformuleras för respondenterna. Frågorna vi sedan valde att 

fokusera på och få besvarade var frågorna som tydligast knöt an till studiens syfte och 

frågeställningar. 

Innan intervjuerna genomfördes skickades ett informationsbrev ut till respondenterna där 

studiens syfte och innebörden av deras deltagande framgick (se bilaga 2). Vi delade upp 

respondenterna mellan oss så att vi gjorde ungefär lika många intervjuer var. Vi gjorde 

intervjuerna på respondenternas arbetsplatser och under deras arbetstid eftersom vår 

forskningsfråga är kopplad till deras yrkesroll, men respondenterna fick själva vara med och 

styra plats och tid utifrån det de kände sig mest bekväma med. Vi var dock noga med att 

säkerställa att intervjuerna skulle ske på en avskild och tyst plats (Trost, 2005, s. 44). Vi 

intervjuade varje respondent en gång men vi öppnade upp för möjligheten att eventuellt ha 

kortare uppföljande kontakt på distans för att exempelvis kunna utveckla vissa frågor eller 

ställa en fråga som glömdes bort vid intervjutillfället eller som tillkom i efterhand (Padgett, 

2008, s. 120). 

Under planeringen av studiens genomförande kom vi fram till att om vi skulle stöta på hinder 

för en “fysisk” intervju skulle vi vara öppna för att genomföra en digital intervju via e-

postkontakt (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015, s. 39). Av de nio intervjuer som 

genomfördes blev detta aktuellt vid en intervju. Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015, s. 39) 

skriver att det om möjligt är bra att skicka ut frågorna i god tid med tanke på att 

respondenterna tenderar att ta lång tid på sig att svara via e-post. Vi ansåg dock att det fanns 

skäl att vänta med att inleda e-postintervjun tills de första fysiska intervjuerna hade 

genomförts. Detta gjordes för att kunna se hur väl det gick att besvara frågorna och för att 

därefter eventuellt kunna anpassa intervjuguiden, så att den skulle vara så lättillgänglig och 

enkel som möjlig att svara på. Vi fokuserade på att ställa de mer övergripande frågorna från 

intervjuguiden vid första utskicket till respondenten, för att sedan kunna använda snävare och 

mer specifika frågor vid återkoppling och följdfrågor (se bilaga 3). Att genomföra en digital 
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intervju på det här sättet har både för- och nackdelar. Fördelarna är att respondenten får mer 

tid på sig att reflektera över frågorna i lugn och ro än vid en fysisk intervju och att de därmed 

kan svara mer utförligt. Även som intervjuare får man möjlighet att reflektera över svaren för 

att se vilka frågor som inte har besvarats eller som behöver förtydligas. Förutom risken att det 

kan ta lång tid att genomföra e-postintervjuer och att svaren inte återkopplas i tid, är en annan 

nackdel att intervjuaren inte får möjlighet att observera gester, ansiktsuttryck och betoningar i 

det respondenten säger (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015, s. 39, 49; Trost, 2005, s. 58). 

Trots nackdelarna ansåg vi ändå att det fanns skäl att genomföra en intervju via e-post för att 

få en ökad mängd empiriskt material till underlag för analysen. 

De intervjuer vi fick möjlighet att genomföra i fysisk form, spelades in för att sedan kunna 

transkriberas, vilket alla respondenter lämnade sitt samtycke till före intervjun (Widerberg, 

2002, s. 94). Fördelen med att spela in intervjuer är att vi som intervjuare har möjlighet att 

enbart koncentrera oss på vad respondenten berättar och därmed vara närvarande i samtalet. 

En nackdel med inspelade intervjuer är att kringliggande ljud eventuellt hörs på inspelningen, 

vilket kan leda till att vissa delar av det respondenten säger hörs sämre (Padgett, 2008, s. 121). 

En annan nackdel är att till exempel gester och grimaser inte blir synliga i inspelningen 

(Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015, s. 49). För att undkomma dessa fallgropar skulle två 

intervjuare i intervjusituationen vara en bra lösning, men det skulle istället kunna leda till att 

respondenten känner sig underlägsen eller obekväm eftersom vi då skulle vara två mot en i 

rummet (Trost, 2005, s. 46). Vi beslutade därför att intervjua respondenterna en och en och 

under intervjutillfällena.  

5.2.2. Urval 

Våra respondenter består av nio chefer som är verksamma i Uppsala kommun där socialt 

arbete bedrivs och där socionomer är anställda. Respondenterna arbetar antingen med 

myndighetsutövning eller med behandling. En gemensam nämnare för alla de arbetsplatser 

där studiens respondenter är verksamma inom är alltså att de är kommunala. Respondenternas 

erfarenhet av att vara chef varierar i antal år, men alla har varit chef i minst tre år och vissa i 

upp till ca 25 år. För att inte riskera att respondenterna blir utelämnade och för att behålla 

anonymiteten väljer vi att inte presentera närmare vilka cheferna är och var de arbetar, 

eftersom de flesta vi intervjuat är ensamma i sin chefsroll på arbetsplatsen och därmed relativt 

lätt skulle kunna identifieras om mer information ges. 
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Vi insåg tidigt i uppsatsarbetet att flera chefer vi kontaktade var uppbokade på annat och hade 

svårt att hitta tillfälle att delta i vår studie, vilket även Widerberg (2002, s. 110-111) erfarit vid 

intervjuer med ledare. Vi var därför angelägna att snabbt hitta respondenter för att direkt 

kunna boka in en tid för intervju. Med anledning av detta valde vi att skicka ut förfrågan om 

deltagande till chefer vi snabbt kunde komma i kontakt med, utifrån lättillgängliga 

kontaktuppgifter och egen kännedom om vissa arbetsplatser. Vi försökte samtidigt få en så 

stor spridning bland respondenterna som möjligt sett till exempelvis vilken arbetsplats de 

arbetar på och hur stor arbetsgrupp de leder, för att få en heterogen grupp som 

förhoppningsvis har varierande tankar om studiens ämne (Trost, 2005, s. 117).  

När vi bokade in tider för intervjuer med våra respondenter och började genomföra dem, insåg 

vi att det var en chef som inte hade möjlighet att delta inom samma tidsram som de andra. Vi 

diskuterade tillsammans och tog beslutet att avboka den intervjun, eftersom vi ansåg att den 

låg för långt fram i förhållande till genomförandet av studien. I det här skedet bedömdes det 

inte heller rimligt att hinna komma i kontakt med en ny respondent, med tanke på att de 

svårigheter vi stött på innan. Därmed består vårt material av nio respondenter i stället för tio.  

5.2.3. Transkribering 

Vi transkriberade de intervjuer vi själva hade genomfört för att möjliggöra att arbetet skulle 

flyta på lättare, då den som genomfört intervjun förhoppningsvis kommer ihåg vad som sagts 

och då snabbare kan omvandla det till skriftlig form. Innan transkriberingarna gjordes hade vi 

satt upp grundregler för vad vi skulle anteckna, förutom det verbala samtalet, så att vi skulle 

transkribera på samma sätt (Padgett, 2008, s. 135). Grundreglerna var att markera längre 

pauser, övriga ljud som skratt och suckar samt tydliga kroppsspråk, eftersom detta också kan 

anses vara en del i besvarandet av en fråga och därför kan vara intressant att analysera 

(Eriksson-Zetterqvist & Ahrne, 2015, s. 51-52; Padgett, 2008, s. 135). När transkriberingen 

påbörjades insåg vi dock snabbt att det inte skulle vara möjligt att inom tidsramen för studien 

transkribera annat än det verbala samtalet, varför grundreglerna inte tillämpades. Enligt 

Padgett (2008, s. 135) ska transkriberingen av en intervju arbetas igenom flera gånger och den 

ska från början vara “ren”, det vill säga vara i talspråk och utan justeringar, för att sedan 

kunna skrivas om till mer skriftspråk. Vi har gått igenom våra transkriberingar upprepade 

gånger, men valde att endast göra justeringar i de utdrag som användes i analysen. Med 

justeringar menar vi att till exempel upprepningar av ord togs bort för att göra texten mer 

lättläst. Vi menar alltså inte att vi ändrat respondenternas egna beskrivande ord, eftersom vi 
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ville bevara deras förståelser och förklaringar så som de själva uttryckt det. De gånger då 

respondenten nämnde namn eller annan information som kunde kopplas till hens arbetsplats 

ändrades detta vid utdragen från transkriberingarna, vilket är ett led i att anonymisera 

respondenten (Widerberg, 2002, s. 121). Detta gjordes också av respekt för övriga personer 

som nämndes i intervjuerna. Inspelningarna raderades från inspelningsinstrumenten när 

uppsatsen var examinerad och godkänd. 

5.3. Analysmetod 

Den analysmetod vi ansåg lämpa sig bäst för vår studie och som vi därmed använt oss av är 

tematisk analysmetod. Det möjliggjorde att på ett överskådligt sätt kunna se likheter och 

skillnader i hur cheferna arbetar med diskriminering på arbetsplatsen och vilka uppfattningar 

de har om metoo:s påverkan. Syftet med en tematisk analysmetod är att strukturera och 

organisera materialet genom olika teman. Analysmetoden innebär en noggrann genomgång av 

materialet, där meningar och stycken tillskrivs en sammanfattande kod, det vill säga vad 

texten handlar om. Dessa koder bildar tillsammans olika teman av datamaterialet (Padgett, 

2008, s. 151; Widerberg, 2002, s. 144). 

Padgett (2008, s. 152-153) menar att koder inte är statiska utan kan förändras genom 

omarbetning eller förtydligande. Hon skriver också att den finns en tendens att forskaren 

använder flera koder som har liknande betydelser, vilket blev fallet under vår kodningsprocess 

(ibid., s. 154). Innan tematiseringen påbörjades gick vi därför tillsammans igenom de koder vi 

använt genom att diskutera hur vi fann dem och vad de betyder. Vissa koder kunde då 

sammanställas till en gemensam kod. Språket som används vid kodningen ska ta hänsyn till 

respondenternas egna ordval, för att arbetet med det insamlande materialet inte ska bli allt för 

distanserat till resultatet. Används ett mer främmande och vetenskapligt språk, finns risken att 

närheten till det insamlade materialet går förlorat (ibid., s. 153-154). Vi har därför försökt 

använda oss av ett så empirinära språk som möjligt under kodningen. 
  

Efter att kodningen av materialet var gjord, sammanställdes koderna till olika teman. För att 

stärka och motivera valen av teman användes citat från intervjuerna (Widerberg, 2002, s. 

160). Vissa respondenter framkommer mer än andra via citat i resultatkapitlet och det beror på 

att respondenterna i olika grad har gett beskrivande och utvecklande svar som därmed vart 

givande att lyfta.  
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Temana diskuterades utifrån studiens teoretiska förhållningssätt och paralleller drogs till 

tidigare forskning som presenterats. Genom att analysarbetet kontinuerligt förenades med 

studiens valda teorier och tidigare forskning, har resultatet av datamaterialet blivit mer 

användbart och förhållit sig till en större kontext (Padgett, 2008, s. 155). De teman vi fann 

genom tematiseringen och som ligger till grund för analysen är: Handlingsplan för arbetet 

mot diskriminering, diskriminering som ämne på arbetsplatsen och metoo-rörelsen. 

Under intervjuerna efterfrågade vi respondenternas egna erfarenheter av diskriminering 

mellan anställda på arbetsplatsen, vilket skulle kunnat vara ett argument till att använda en 

narrativ analysmetod. Narrativ analysmetod används dock till största del i sammanhang där 

respondenter delar med sig av livsberättelser (Padgett, 2008, s. 144), vilket trots allt inte är det 

som lyfts i intervjuerna eller som är syftet med studien. Därmed fattades beslutet att enbart 

arbeta utifrån en tematisk analysmetod. 

5.4. Validitet och reliabilitet 

Validitetsbegreppet inom kvalitativ forskning har inte samma innebörd som inom kvantitativ 

forskning (Ruth, 1991; Widerberg, 2002, s. 188). Inom kvalitativ forskning handlar 

uppsatsens trovärdighet (validitet) inte om forskarna haft förmågan att mäta det studien avsåg 

mäta, utan snarare för vem och i vilket syfte datamaterialet samlades in (Ruth, 1991). Syftet 

med kvalitativ forskning är att ta reda på hur respondenten förstår och uppfattar fenomenet 

som studien handlar om (Trost, 2005, s. 112). 

Reliabilitetsbegreppet handlar om tillförlitlighet i studien, till exempel om samma resultat 

hade framkommit om studien genomförts på samma sätt fast av andra forskare. Eftersom 

kvalitativ forskning grundar sig på mänskliga aspekter som värderingar, känslor och 

meningsskapande omständigheter, skulle det vara svårt att få samma resultat även om 

forskningen skulle göras om igen på samma sätt (Ruth, 1991; Trost, 2005, s. 112). 

Eftersom validitet och reliabilitet inte kan tillämpas på lika självklara sätt inom kvalitativ 

forskning som inom kvantitativ forskning, är det viktigt att inom kvalitativ forskning visa på 

en transparens när det gäller tillvägagångssättet under studien (Widerberg, 2002, s. 188). För 

att stärka studiens validitet och reliabilitet har vi därför arbetat för att kontinuerligt motivera 

de val vi gjort och inta ett kritiskt och reflekterande förhållningssätt till hur vi gått tillväga. 

Detta gör förhoppningsvis att läsaren förstår vår tanke med studien och kan sätta sig in i hur 

och varför vi resonerat som vi gjort (Ruth, 1991; Trost, 2005, s. 113). Ruth (1991) menar 
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också att det är viktigt för transparensen att forskaren utgår från en intervjuguide som sedan 

finns tillgänglig för den som läser uppsatsen. Våra intervjuer har genomförts med hjälp av en 

intervjuguide som godkänts av vår handledare. 

5.5. Etiska överväganden 

Innan, under och efter studien har de fyra etiska huvudkraven inom Vetenskapsrådets 

Forskningsetiska principer begrundats. Informationskravet innebär att Forskaren skall 

informera de av forskningen berörda om den aktuella forskningsuppgiftens syfte 

(Vetenskapsrådet, 2002, s. 7). I denna studie anser vi att informationskravet tillgodosetts 

genom att vi i god tid både muntligt och skriftligt informerat och upplyst cheferna om 

studiens bakgrund och syfte. På grund av miss i kommunikationen var det en chef som fick 

informationsbrevet relativt tätt inpå genomförandet av intervjun. För att säkerställa att den här 

chefen skulle vara införstådd med studiens syfte och deltagandets innebörd hade vi med 

informationsbrevet till intervjun så att vi kunde gå igenom det tillsammans om det var delar 

hen undrade över.  

Innan intervjuerna informerade vi respondenterna om samtyckeskravet, som säger att 

Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan 

(Vetenskapsrådet, 2002, s. 9). Alla respondenter fick även skriva under en samtyckesblankett 

innan intervjun genomfördes för att garantera att de samtyckte till deltagande utifrån det som 

framgick i informationsbrevet. I samband med att de lämnade samtycke, informerades 

samtliga respondenter att de när som helst under studiens gång har rätt att dra tillbaka sitt 

samtycke och avsluta sin medverkan. 

Det tredje huvudkravet är konfidentialitetskravet som innebär att Uppgifter om alla i en 

undersökning ingående personer skall ges största möjliga konfidentialitet och 

personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem 

(Vetenskapsrådet, 2002, s. 12). Vetenskapsrådets fjärde och sista huvudkrav är 

nyttjandekravet, vilket säger att Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast 

användas för forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2002, s. 14). Vi som forskare har, med 

hänvisning till dessa två krav, säkerställt att respondenternas personuppgifter behandlats på ett 

säkert och professionellt sätt genom att till exempel anonymisera intervjuerna under 

transkriberingen med hjälp av koder (Öberg, 2015, s. 62), vilket respondenterna informerades 

om innan och vid intervjutillfället. Personlig information om respondenterna och 
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intervjumaterial har förvarats oåtkomligt för övriga än vi som genomför studien och vår 

handledare. 

En fråga som uppkom utifrån konfidentialitetskravet var hur resultatet skulle presenteras i 

uppsatsen. Vi har diskuterat om vi skulle avslöja respondenternas arbetsplatser, till exempel 

om vi skulle skriva ut vilka verksamheter det handlade om och vilken kommun 

respondenterna var verksamma inom. Padgett (2008, s. 67) tar också tar upp den här frågan 

och menar att det inom kvalitativ forskning inte är lika lätt att garantera anonymitet som det är 

inom kvantitativ forskning, men att det är viktigt att forskaren gör allt som är möjligt för att 

försvåra för utomstående att identifiera respondenterna. Vi valde till slut att namnge 

kommunen, eftersom Uppsala trots allt är en så pass stor kommun. För att anonymisera 

respondenterna skrev vi endast att de är verksamma på arbetsplatser där socialt arbete bedrivs 

och där socionomer är verksamma, men inte mer specifikt än så eftersom vi bedömde att det 

markant skulle öka möjligheten för utomstående att utröna vilka de var. 

Ytterligare en etisk aspekt att ta hänsyn till under denna studie är ämnets känslighet. Padgett 

(2008, s. 69) skriver att det är viktigt att man som forskare reflekterar över detta, om studiens 

ämne kan anses vara av känslig karaktär. Diskriminering på arbetsplatsen tänker vi kan vara 

ett känsligt ämne att tala om för chefer eftersom diskriminering är olagligt och inte får ske på 

arbetsplatsen enligt diskrimineringslagen. Dessutom skulle ämnet i sig kunna väcka obehag 

om en respondent har egna erfarenheter som hen blir påmind om under intervjun, även om 

studien inte syftar till att undersöka respondenternas personliga upplevelser av utsatthet. Vi 

valde därför att inte undersöka hur vanligt förekommande diskriminering mellan anställda är 

eller om cheferna själva varit utsatta eller utsatt någon anställd trots att dessa typer av 

diskriminering självklart förekommer på arbetsplatser. Istället fokuserade vi på hur cheferna 

arbetar utifrån handlingsplaner och hur dessa implementeras i verksamheten.  

6. Resultat 
I denna del följer resultatet av det insamlade empiriska materialet. Det som presenteras är i 

bearbetat form där materialet analyseras med hjälp av nyinstitutionell organisationsteori 

inklusive begreppet “black box” och systemisk-konstruktionistisk teori med begreppen 

“organisationsposition” och “relationell ledarposition”, samt tidigare forskning. Resultatet 

presenteras utifrån de olika teman och subteman vi fann under tematiseringen. Dessa är tänkta 
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att tillsammans besvara studiens frågeställningar. Temana är handlingsplan för arbete mot 

diskriminering, diskriminering som ämne på arbetsplatsen och metoo-rörelsen.  

Vi kommer i detta avsnitt använda begreppen trakasserier, särbehandlande kränkningar och 

kränkningar synonymt med begreppet diskriminering, då respondenterna använde samtliga 

dessa när de talade om diskriminering. Vid citat namnges cheferna som R1, R2 och så vidare, 

där R är en förkortning för respondent och siffran en numrering av respondenterna i 

slumpmässig ordning.  

Resultatet kopplat till respektive frågeställning sammanfattas i kapitlet 7. Avslutande 

diskussion.  

6.1. Handlingsplan för arbetet mot diskriminering 

När vi ställt frågor om handlingsplaner och åtgärder gällande diskriminering mellan anställda 

på arbetsplatsen har majoriteten av de chefer som intervjuats berättat om 

kommungemensamma handlingsplaner och policyer. Vi har av Uppsala kommun fått tagit del 

av de rutiner som gäller mot diskriminering inom kommunen, vilken bland annat innefattar 

vilket ansvar som åligger chefer och medarbetare inom kommunen när det gäller att hantera 

och förebygga kränkningar och trakasserier (Arbetsgivarenheten, 2017). Några respondenter 

berättar också att det finns bestämmelser på förvaltningsnivå som gäller på arbetsplatsen. 

Vissa talar också om olika hjälpmedel som kan bli aktuella för att kunna hantera situationer 

där en anställd upplever sig diskriminerad, exempelvis: 

“Vi har ju en pyramid som vi kallar det som täcker av alla arbetsmiljöfrågorna. Det är ju 

ingenting som varje enhetschef jobbar fram utan det finns ju alltså färdigt [...] Och det här är 

för alla chefer” (R 7) 

Även om alla chefer inte talar om samma handlingsplaner eller benämner dem vid samma 

namn, går det att konstatera att samtliga respondenter berättar om policyer och 

handlingsplaner som gäller vid arbetsplatsen. Alla chefer nämner dock inte de 

kommungemensamma rutinerna vilket vi ställer oss frågande till eftersom samtliga chefer 

arbetar inom samma kommun och därmed borde förhålla sig till dessa. En möjlig förklaring 

kan vara på vilket sätt vi ställt frågor om detta under intervjuerna. Vi frågade inte just om 

kommungemensamma rutiner, utan mer specifikt om handlingsplaner vilket alla kanske inte 

associerar med rutiner. Flera respondenter poängterar dock att en tydlig policy är att det är 
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nolltolerans mot diskriminering mellan anställda på arbetsplatsen, vilket också framgår av de 

kommungemensamma rutinerna (Arbetsgivarenheten, 2017).  

I tidigare forskning kom McCabe & Hardman (2005) fram till att en organisation som har en 

stark policy mot exempelvis trakasserier har ett bättre förebyggande arbete mot problemet än 

de som inte har det. När respondenterna talar om en nolltolerans på arbetsplatsen tolkar vi det 

som en tydlig policy och som därmed skulle kunna generera ett utvecklat förebyggande 

arbete. Majoriteten av respondenterna i vår studie uttrycker dock inte att de har ett specifikt 

förebyggande arbete mot diskriminering mellan anställda på arbetsplatsen, utan snarare att 

frågan tas upp för diskussion när en person känner sig utsatt eller när chefen bedömer att 

dynamiken i arbetsgruppen behöver förbättras. Det vi funnit bland våra respondenter verkar 

alltså inte stämma överens med tidigare forskning i detta avseende.  

Att cheferna inte tycks bedriva ett förebyggande arbete går tydligt emot bestämmelserna i 

både diskrimineringslagen 3 kapitlet 1 § och arbetsmiljölagen 3 kapitlet 2 §, som säger att 

arbetsgivaren är skyldig att ha ett förebyggande och främjande arbete mot diskriminering på 

arbetsplatsen. Dessutom framgår det av de kommungemensamma rutinerna att chefer är 

ansvariga för att bedriva ett förebyggande arbete (Arbetsgivarenheten, 2017). Vi har dock 

uppmärksammat en annan möjlig förklaring eller tolkning av chefernas icke-förebyggande 

arbete. Under intervjuerna talar flera respondenter om känsliga situationer som de menar 

innebär en ökad risk för sämre gruppdynamik och därmed diskriminering mellan anställda, 

exempelvis lönesättning eller hög personalomsättning. Detta återkommer vi till senare i 

avsnittet 6.2.2. Risker och förutsättningar. En chef hänvisar också till den psykosociala 

arbetsmiljön när hen talar om diskriminering och säger att det är en del av “det systematiska 

arbetsmiljöarbetet, det pågår ständigt” (R 4). Något som ingår i det förebyggande arbetet 

enligt diskrimineringslagen 3 kapitlet och de kommungemensamma rutinerna 

(Arbetsgivarenheten, 2017) är just att uppmärksamma och reflektera kring riskfyllda 

situationer som kan leda till diskriminering, och att göra detta fortlöpande. Vi menar att 

cheferna enligt denna bestämmelse delvis verkar bedriva ett förebyggande arbete. Det skulle 

alltså utifrån detta resonemang istället kunna handla om att cheferna saknar kunskap om vad 

det förebyggande arbetet innebär enligt lag-bestämmelser och inte som tidigare nämnt, att det 

förebyggande arbetet helt saknas. Något annat som tyder på ett förebyggande mot 

diskriminering är chefernas implementeringsarbete. Enligt de kommungemensamma rutinerna 

inrymmer ett förebyggande arbete bland annat att informera de anställda om riktlinjer och 

rutiner som gäller vid arbetsplatsen (ibid.), vilket flera chefer berättar att de gör. Detta arbete 
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beskrivs vidare i avsnittet 6.1.3. Implementering. Det går dock att konstatera att majoriteten 

av cheferna inte bedriver ett aktivt och medvetet förebyggande arbete. 

Chefernas uppfattning är att de kommungemensamma handlingsplanerna och policyerna har 

bestämts i kommunledningen eller inom HR, avdelning som arbetar med personalfrågor, och 

att de därmed inte själva varit med och skapat dem. I organisationspositionen inom den 

systemisk-konstruktionistiska teorin, är uppfattningen att en organisations visioner kan vara 

svåra för ledare och medarbetare att ta till sig och använda sig av konkret om de själva inte 

varit med och påverkat dem (Hornstrup, 2012, s. 72). Det här är inte något som cheferna i vår 

studie talar om specifikt. Däremot finns det olika uppfattningar om vilka hjälpmedel som 

finns att tillgå för att cheferna konkret ska kunna diskutera och arbeta med frågan om 

diskriminering i arbetsgruppen. Ett par chefer uppfattar att det finns mycket och bra material 

att använda sig av i form av övningsuppgifter och PowerPoints vid exempelvis APT 

(arbetsplatsträffar) medan en annan chef (R 6) efterfrågar mer material och hjälpmedel från 

arbetsgivaren. Det här skulle kunna tyda på svårigheter att konkret använda sig av 

handlingsplaner och riktlinjer vilket alltså enligt systemisk-konstruktionistiska teorin skulle 

kunna ha att göra med att cheferna inte själva deltagit i framtagandet av dessa. Det kan också 

tyda på att kommunikationen på arbetsplatserna ibland brister och att informationsutbytet inte 

fungerar tillfredsställande, vilket flera forskare nämnt som en förutsättning för 

meningsskapande hos de anställda (Platen, 2006; Simonsson, 2002).  

Andra delar som cheferna berättar om utifrån kommungemensamma handlingsplaner 

innefattar de anställdas anmälningsmöjlighet, chefens utredningsansvar samt åtgärder, vilket 

är delar som också framgår av de kommungemensamma rutinerna (Arbetsgivarenheten, 

2017). Dessa kommer härnäst att presenteras. 

6.1.1. Anmälning och utredning 

Möjligheten att göra en anmälan om man som anställd upplever sig diskriminerad eller 

särbehandlad är ett återkommande tema i intervjuerna och som de flesta chefer har liknande 

uppfattningar om. En anmälan kan både göras skriftligen och/eller muntligen, enskilt eller i 

samråd med chef. Några respondenter nämner också att om en anställd upplever sig bli 

diskriminerad av sin chef, kan personen ifråga rapportera det till chefens chef eller själv 

kontakta HR och facket för få hjälp och stöd i situationen. Cheferna upplever tillgängligheten 
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till handlingsplaner, blanketter och information för anställda som god när det gäller hur man 

går tillväga om man upplever sig diskriminerad av en annan anställd. 

Att cheferna upplever tillgängligheten till handlingsplaner som god och tillvägagångssättet för 

anställda som tydligt, har förhoppningsvis att göra med att kunskap kommuniceras på ett 

eftertänksamt sätt på arbetsplatsen. Det här sammanfaller med Batesons idé om olika former 

av information där han menar att det krävs en medvetenhet kring vad vi vill förmedla och hur 

vi förmedlar det på bästa sätt för att det ska bli användbart (Hornstrup, 2012, s. 19). Det är 

dock omöjligt för oss att utifrån det cheferna berättat få en bild av hur god tillgängligheten till 

handlingsplaner faktiskt är, eftersom vi inte har kunskap om hur chefernas anställda själva ser 

på det. 

Några respondenter berättar, vilket är i enighet med diskrimineringslagens bestämmelser i 2 

kapitlet 3 § och de kommungemensamma rutinerna (Arbetsgivarenheten, 2017), att de som 

chefer har ett ansvar för att starta en utredning om det är en anställd som känner sig 

diskriminerad eller utsatt för kränkande särbehandling, för att få reda på vad som har hänt och 

vad det är som den utsatta har upplevt. Flera chefer poängterar här att det är viktigt att komma 

ihåg att upplevelsen alltid är personlig av den som känner sig utsatt och därmed inte kan 

ifrågasättas av andra. Alla chefer talar inte specifikt om ett utredningsansvar, men flera 

nämner ett förfarande som vi tänker kan liknas vid det som andra respondenter benämner som 

en utredning. Det handlar om att man som chef behöver bli införstådd med vad hänt för att 

därefter kunna gå vidare med eventuella åtgärder. Exempelvis berättar en chef: 

“Det första är väl att man pratar om det och frågar hur det har uppstått och hur man kan 

förhålla sig till det på något sätt.” (R 8). 

Enligt diskrimineringslagen 2 kapitlet 3 § har man som arbetsgivare ett utredningsansvar om 

man får kännedom om att en anställd upplever sig trakasserad eller sexuellt trakasserad på 

arbetsplatsen, vilket ju är en form av diskriminering. Utifrån det cheferna berättat verkar de 

flesta ha kunskap om sitt utredningsansvar, trots att de inte benämner förfarandet som just en 

utredning. 

6.1.2. Åtgärder 

När det gäller åtgärder som kan bli aktuella vid diskriminering mellan anställda säger 

majoriteten av cheferna att de tar hjälp av HR och kommunens företagshälsovård, vilket visar 
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att arbetsgivaren följer arbetsmiljölagen 3 kapitlet 2 c § som säger att arbetsgivaren ska se till 

att företagshälsovård finns att tillgå. Vissa chefer nämner relativt omgående i intervjun att de 

skulle ta hjälp av dessa om en kollega skulle känna sig diskriminerad, medan andra i första 

hand talar om egna samtal med de anställda, och därefter ta hjälp av HR och/eller 

företagshälsovård om det anses behövas. 

Kopplat till den systemisk-konstruktionistiska teorin kan chefer antingen inta ett passivt eller 

aktivt förhållningssätt i känslomässigt laddade situationer. Diskriminering mellan anställda 

ser vi som en potentiellt känsloladdad situation. Att välja att själv samtala med berörda parter 

i första hand tänker vi indikerar ett aktivt förhållningssätt, medan det andra förfarandet visar 

på ett mer passivt förhållningssätt där man kanske inte på samma sätt möter berörda parter på 

egen hand. Däremot kan det vara ett aktivt agerande på så sätt att chefen faktiskt tillsätter 

resurser och tar tag i frågan, även om det inte är aktivt utifrån Hornstrups definition (2012, s. 

79). Det passiva förhållningssättet skulle som tidigare nämnts kunna ha att göra med en 

osäkerhet i den professionella rollen, vilket enligt den nyinstitutionella teorin är oundvikligt 

hos just människobehandlande organisationer (Ponnert, 2013, s. 48). För att hantera 

osäkerheten behöver man enligt Levin (2013, s. 29) och Ponnert (2013, s. 48) erkänna den och 

reflektera över den. Denna form av hantering verkar vara aktuell hos några av de chefer vi 

intervjuat. En chef tänker tillbaka på sitt agerande i en situation då en medarbetare kände sig 

utsatt av arbetsgruppen: 

“Det var mer en process hos mig själv och jag tänkte; ‘Hur ska jag få svar på mina frågor?’ 

kan man väl säga.” (R 1) 

Det som talar emot att hanterandet av diskriminerande handlingar har att göra med ett aktivt 

eller passivt agerande eller en osäkerhet i den professionella rollen är det som framgår av de 

kommungemensamma rutinerna. Enligt de kommungemensamma rutinerna ska HR alltid 

kontaktas när ett ärende gäller trakasserier eller sexuella trakasserier (Arbetsgivarenheten, 

2017), vilket innebär att cheferna inte har något val i dessa situationer gällande kontakt med 

HR. Därför går det inte att säga att agerandet är passivt eller beror på en känsla av osäkerhet 

kopplat till den professionella rollen. När det gäller diskriminering som inte handlar om 

trakasserier eller sexuella trakasserier behöver alltså HR inte kontaktas enligt rutinerna. Vi 

kan dock inte uttala oss om vilken form av diskriminering som cheferna refererade till när de 

berättade om det här förfarandet och om de i så fall skulle agera enligt rutinerna eller inte.  
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När cheferna fick frågan om vilka åtgärder som skulle bli aktuella om någon upplever sig 

diskriminerad av en annan anställd, svarade vissa att de aldrig varit med om en sådan situation 

där de behövt använda sig av åtgärder. Det här skulle kunna ha att göra med att flera 

respondenter säger att de saknar erfarenhet av diskriminering, en fråga vi återkommer till i 

avsnittet 6.2.3. Erfarenheter av diskriminering. Det skulle också kunna ha att göra med att 

cheferna helt enkelt inte använt sig av åtgärder vid diskriminering, vilket vi i så fall ställer oss 

kritiska till eftersom det kan tyda på att cheferna inte agerat för att förbättra situationen. 

Däremot behöver man som arbetsgivare, enligt diskrimineringslagen 2 kapitlet 3 §, bara 

tillsätta åtgärder om det bedöms nödvändigt, vilket ändå tycks öppna upp för en bedömning i 

det enskilda fallet och som talar för att chefernas agerande är rätt.  

Trots att flera chefer berättar att de inte varit med om diskriminering på arbetsplatsen, 

reflekterade de ändå över hur de trodde de skulle agera: 

“Jag har aldrig varit med om det, så det kan jag inte bara säga ‘så här skulle vi göra såhär’ [...] 

Men jag tänker att det är väl individuella bedömningar, det beror på vad det är och man pratar 

ju också alltid med den som är utsatt.” (R 7) 

“Ska jag vara helt ärlig, jag har faktiskt aldrig varit med om det, så jag kan inte svara på det. 

Jag kan tänka mig att det beror på vilken karaktär det är [...] Ja så är det klart att det första är 

väl att man pratar om det och frågar [...] Jag är säker på att jag skulle vända mig till HR och 

säga ‘det här har uppstått, hur ska jag hantera det här på bästa sätt?’ så det blir så korrekt som 

möjligt för de berörda parterna.” (R 8) 

Enligt ovan citat verkar cheferna inte ha exakta riktlinjer eller en manual gällande vilka 

åtgärder som blir aktuella vid olika händelser. Varför de saknar detta skulle kunna förklaras 

av att de arbetar utifrån individuella bedömningar, vilket gör det svårt att ha förutbestämda 

åtgärdsplaner. Svensk forskning visar samtidigt att det finns brister i implementeringen av 

aktiva åtgärder mot diskriminering enligt diskrimineringslagen (Lehto & Lindholm, 2014), 

vilket kan indikera en okunskap hos respondenterna då de inte kan beskriva hur de skulle 

agera i olika situationer och då de berättar att de skulle ta hjälp av exempelvis HR för att lösa 

situationen.    

Vi upplever trots allt att cheferna har kunskap om vilka åtgärder som skulle bli aktuella och 

som finns att tillgå. Åtgärder som kan vidtas för den utsatta är enligt cheferna är att erbjuda 

personen extra stöd och hjälp för att kunna bearbeta händelsen, enskilda samtal eller få byta 
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arbetsplats om situationen inte förbättras. Chefen ska också ge information om att personen 

som blivit utsatt har rätt att polisanmäla händelsen. Åtgärder som respondenterna nämner 

skulle kunna bli aktuella för den som gjort sig skyldig till att diskriminera en annan anställd är 

varning från chef, enskilda samtal med chef eller någon från HR eller företagshälsovård eller 

att få byta arbetsplats. Chefen som berättade att den utsatta personen kan få byta arbetsplats sa 

att det kan bli aktuellt eftersom “får man inte stopp på det så kan man inte blunda och låta det 

fortgå” (R 1). Det skulle kunna indikera att chefen agerar aktivt och genomför åtgärder så 

skyndsamt som möjligt, i enlighet med diskrimineringslagen 3 kapitlet 3 §. Det skulle också 

kunna vara en form av upprättelse så som det är beskrivet i statens offentliga utredning Bättre 

skydd mot diskriminering (2016) och att det blir en åtgärd som syftar till att de 

diskriminerande handlingarna ska upphöra. Det går samtidigt, menar vi, att ifrågasätta om det 

här tillvägagångssättet faktiskt gynnar den utsatta personen, eller om det kan göra ännu mera 

skada. Även om den aktuella diskrimineringen upphör vid byte av arbetsplats och kollegor, 

ser vi en risk i att den anställda vid en situation som denna känner sig ännu mer utsatt och 

också diskriminerad av chefen som ansvarat för bytet av arbetsplats.  

En chef berättar om en situation där en medarbetare hade svårt att komma in i arbetsgruppen, 

vilket chefen upplevde gränsade till trakasserier från arbetsgruppens sida (R 1). Här arbetade 

chefen med att förstärka positiva egenskaper hos den som var utsatt. Den här formen av 

samtal som åtgärd nämns även som aktuell för den som har utsatt någon för diskriminering: 

“Det blir ju upprepade samtal med den personen och väldigt tydligt vilka beteenden som ska 

ändras och vilka som i så fall ska ökas, man kan till och med ‘så här får du göra istället’.” (R 

3) 

Om chefen bedömer att det är gruppdynamiken som behöver förbättras, och att ansvaret för 

diskriminerande handlingar inte ligger hos en enskild person, kan gemensamma samtal i 

arbetsgruppen för att diskutera värderingsfrågor bli aktuellt. Om det har genomförts någon 

åtgärd i ett ärende där en anställd känt sig diskriminerad, berättar cheferna att det är viktigt att 

de gör en uppföljning av åtgärderna för att säkerhetsställa att problemet upphört samt 

undersöka hur den utsatta fortsatt mår.  

6.1.3. Implementering 

Flera av cheferna berättar att det är deras ansvar att implementera olika handlingsplaner och 

riktlinjer bland övriga anställda. Alla chefer var eniga om att det bästa forumet för att 
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implementera och informera de anställda om olika handlingsplaner är på APT 

(arbetsplatsträffar). Cheferna menar att det är på APT man diskuterar arbetsmiljöfrågor och att 

det är i det sammanhanget som diskussion om diskriminering och kränkande särbehandling 

kan uppkomma. Som tidigare nämnt har några chefer berättat att de har tillgång till 

färdiggjorda PowerPoints och arbetsmaterial kring bland annat diskriminering för att kunna 

använda vid exempelvis APT. Flera av cheferna förklarar dock att de inte används så mycket 

som de borde på grund av tidsbrist. Det är många ämnen som ska diskuteras på ett APT, fler 

än vad det oftast finns tid till. Några respondenter säger också att informationsflödet från 

högre upp i ledningen stundtals är högt och att det därför finns risk för att man som chef 

missar något vid mottagandet. Tidsbrist och högt informationsflöde verkar alltså resultera i att 

alla handlingsplaner och rutiner inte implementeras i arbetsgruppen i den utsträckning det 

kanske borde, exempelvis när det gäller diskriminering. En chef berättar dock att hen planerar 

att ta upp frågan vid nästa APT eftersom hen i och med förfrågan om deltagande i vår studie 

fick upp ögonen för ämnet och insåg att det var länge sedan handlingsplanerna och 

riktlinjerna presenterades för gruppen (R 1). 

Svårigheter att implementera handlingsplaner och rutiner och förmedla information till 

medarbetare på grund av ovan nämnda orsaker, kan enligt oss tyda på det som inom 

nyinstitutionell teori kallas för “black box” (Blomberg & Peterson, 2013, s. 146-147). Det 

innebär att organisationen passivt reflekterar idéer från omgivningen vilket kan innebära en 

svår omställning för organisationen om det sker en förändring, eftersom man då inte är 

förberedd och medveten om förändringen. Kopplat till det cheferna har beskrivit skulle det 

kunna handla om att tidsbristen och högt informationsflöde gör så att chefer inte får möjlighet 

att aktivt och konkret omvandla handlingsplaner och rutiner för sig själv och övriga anställda 

vilket innebär att det istället blir en passiv och formell implementering. Det skulle också 

kunna vara så att idéerna faktiskt implementeras, men bara formellt. Det här skulle i sin tur 

kunna sammanfalla med nyinstitutionella teorins uppfattning att organisatoriska förändringar 

kan ske utan att det påverkar det dagliga arbetet i organisationen (Levin, 2013, s. 29), vilket vi 

identifierar som en risk vid den här formen av förändring. Det går också att se det här från 

andra vinklar än att det är en förändringsprocess. Det skulle kunna ha att göra med att 

informationsförmedling och kommunikation inte sker på ett önskvärt sätt inom chefernas 

verksamheter. Som den systemisk-konstruktionistiska teorin menar är det viktigt att 

information förmedlas på ett konstruktivt och eftertänksamt sätt för att det ska bli tydligt och 

lätthanterligt för mottagaren (Hornstrup, 2012, s. 19-20). 
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Ett annat forum som cheferna nämner där de anställda får information om verksamhetens 

handlingsplaner och rutiner och så vidare är vid introduktion för nyanställda:  

“Så mitt ansvar som chef är alltid att påminna och även när det kommer nyanställda eller 

introduktion, och så vidare då går man igenom sånt också.” (R 6) 

System-konstruktionistiska teorin förklarar olika ledarpositioner som påverkar ledarens sätt 

att förhålla sig reflekterande inom en organisation (Hornstrup, 2012, s. 71). En av dessa är den 

relationella ledarpositionen som handlar om vikten av den interna kommunikationen, 

samarbete och trivsel (ibid., s. 73-74). I ett implementeringsarbete tänker vi att den interna 

kommunikationen är viktigt för att information ska förmedlas på ett så bra sätt som möjligt. 

Att många chefer upplever att det inte finns tillräckligt med tid för att redovisa all information 

om olika rutiner eller handlingsplaner, tänker vi hör samman med att den interna 

kommunikationen inte verkar fungera som den bör. Även om cheferna meddelar var de 

anställda kan ta del av rutiner och handlingsplaner kommer troligtvis inte alla anställda att 

läsa och ta del av dessa, vilket skulle kunna innebära en brist i implementeringsarbetet. 

Om en handlingsplan har brister eller cheferna och de anställda inte förstår delar av den, 

uppger några chefer att både de och de anställda har en möjlighet att påverka 

handlingsplanerna. Dels kan de göra egna tillägg om de anser att handlingsplanen brister, dels 

kan de kontakta HR och få en förklaring av de delar som är oklara. Vi har tidigare nämnt att 

varken cheferna eller de anställda har varit med och skapat handlingsplanerna, vilket gör att 

det kan bli svårt att ta till sig dem och arbeta utefter dem. Med det här vill vi visa att det finns 

det som pekar på att det ändå finns en möjlighet till påverkan och som därmed skulle minska 

svårigheterna att arbeta med handlingsplanerna.  

6.2. Diskriminering som ämne på arbetsplatsen 

6.2.1. Chefernas tankar om diskriminering mellan anställda 

Tidigare forskning visar att det är viktigt att se till det sammanhang arbetsplatsen befinner sig 

i för att förstå diskriminering eftersom uppfattningen av diskriminering ofta skiljer sig åt 

mellan olika arbetsplatser och sociala sammanhang (Hirsch & Lyons, 2010). Ett 

återkommande tema i intervjuerna när det gäller hur diskriminering diskuteras på 

arbetsplatsen och arbetssättet kring diskriminering är kopplingen till yrkesrollen och 
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arbetsuppgifterna vid arbetsplatsen. Flera chefer menar på att man i och med sin yrkesroll 

inom socialt arbete redan har en medvetenhet om den här frågan: 
 

“Vi jobbar ju väldigt mycket med bemötandefrågor och normkritiskt tänkande i förhållande 

till de medborgare vi träffar och det höjer ju också medvetenheten [...] hur vi är med varann.” 

(R 3) 

“Det är så självklart att vi inte gör skillnad gentemot våra klienter vare sig det gäller etnisk 

tillhörighet, sexuell läggning eller nåt, och då genomsyrar det kanske våra tankar i hur vi är 

med varandra.” (R 4)  

Ovan citat bedömer vi visar på en positiv effekt för diskussioner om diskriminering av att 

arbeta med just socialt arbete. Det verkar också finnas negativa konsekvenser av 

verksamhetsfältets påverkan: 

“Vi jobbar med bekymmer i familjer och det kan lätt bli så att man glömmer arbetsgruppen 

[...] Men jag tror alla som jobbar här är socialt medvetna om bekymmer och hur man hanterar 

dom [...] Men det är ingenting som vi direkt lägger på situationen i arbetsgruppen.” (R 5) 

Det finns alltså både uppfattningar om att sektorn socialt arbete som cheferna är verksamma 

inom, har positiva och negativa konsekvenser för hur diskriminering på arbetsplatsen 

diskuteras. Om det är så som respondenterna berättar, att deras upplevelse är att de anställda 

agerar mot varandra på ett liknande sätt som de agerar mot de klienter eller brukare, tänker vi 

att det tyder på att de anställda följer arbetsplatsens normer. Kopplat till nyinstitutionell 

organisationsteori som menar att en organisation riskerar sin överlevnad om den går emot 

organisationens rådande normer (Johansson, 2015, s. 53), tolkar vi det som att det här 

arbetssättet är viktigt för att arbetsplatsen ska upprätthålla sin identitet. Upprätthållandet av 

identitet och verksamhetens image utåt kan i sin tur påverkas negativt om det inte finns 

fungerande relationer inom arbetsgruppen. En respondent reflekterar på följande sätt: 

“Man kan ju inte blunda och låta det fortgå [...] Det skulle ju bli förskräckligt, dels för den 

som är utsatt men också hur man klarar av att utföra sitt jobb gentemot klienterna [...] Inre 

svårigheter i organisationen märks ju naturligtvis också i själva jobbet.” (R 1) 

Överlag har cheferna uppfattningen att diskriminering mellan anställda inte diskuteras så 

mycket på arbetsplatsen i det vardagliga arbetet i nuläget. De har däremot tankar kring vad 
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som påverkar vilka diskussioner som i stort förs på arbetsplatsen. Några nämner att olika 

utbildningar som man som medarbetare får möjlighet att gå och som ifrågasätter ens 

värderingar kan skapa en ökad diskussion kring olika ämnen, exempelvis hbtq-frågor. Andra 

påverkansfaktorer som nämns är det som diskuteras på APT och det som är aktuellt på 

arbetsplatsen utifrån olika ärenden och som därmed tas upp på ärendedragningar. En chef har 

tidigare erfarenhet av att diskussionerna om diskriminering ökade i och med att frågan lyftes 

för något år sedan och chefen ifråga då tog upp det vid ett APT (R 3). Vi är osäkra på var 

frågan lyftes, om det var högre upp i ledningen eller om det endast var respondenten själv som 

valde att lyfta det. Om det är så att det lyftes högre upp i ledningen och att respondenten då 

agerade genom att ta upp frågan på APT, tolkar vi det genom den nyinstitutionella teorin som 

en aktiv förändring där anpassningsprocessen problematiserades (Blomberg & Peterson, 2013, 

s. 146-147). Vi anser att respondenten i den här situationen praktiskt omvandlade och 

implementerade idéer från omgivningen, som i det här fallet är högre upp i ledningen. Det 

verkar ha resulterat i en lyckad förändringsprocess sett till att det faktiskt verkade leda till att 

diskussionerna ökade. Det tyder på att den här formen av förändring innebär en smidig 

omvandling för arbetsplatsen, vilket överensstämmer med den nyinstitutionella teorins 

uppfattning av förändringsprocesser.  

Utifrån den systemisk-konstruktionistiska teorin kan detta också tolkas som att 

förståelseramen om diskriminering utmanas genom att en diskussion om ämnet förs med hela 

arbetsgruppen. Det skulle minska risken att de anställda fastnar i gamla och invanda 

förståelser av diskriminering (Hornstrup, 2012, s. 32). Vi tänker oss att detta är ett viktigt steg 

i ett förändringsarbete för att motverka att diskriminering sker på arbetsplatsen. 

6.2.2. Risker och förutsättningar 

Under intervjuerna berättar cheferna om olika situationer som de tänker kan leda till en sämre 

gruppdynamik och riskera att upplevelsen av diskriminering tilltar. Två situationer som 

nämns är vid lönesättning och schemaläggning där flera chefer har erfarenhet av att anställda 

kan känna sig orättvist behandlade. Andra situationer som beskrivs som extra känsliga är 

sjukskrivningar, hög arbetsbelastning, hög personalomsättning och rekrytering. När 

arbetsgruppen förändras eller stressnivån på arbetsplatsen är hög förklarar några chefer att det 

är extra viktigt att frågan om diskriminering och ett gott bemötande mellan anställda tas upp 

och poängteras. Detta visar att cheferna besitter en kunskap och medvetenhet om vilka 

situationer som kan medföra en risk för att de anställda kan känna sig kränkta, vilket vi tänker 
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är en viktig förutsättning för att kunna uppmärksamma och arbeta med diskriminering mellan 

anställda på arbetsplatsen.  

Schemaläggning är som sagt en situation som enligt cheferna kan leda till att en anställd 

känner sig orättvist behandlad eller kränkt. I de kommungemensamma rutinerna står att 

“schemaläggning är som huvudregel inte kränkningar” (Arbetsgivarenheten, 2017, s. 3). Som 

tidigare nämnt har flera chefer poängterat att upplevelsen av diskriminering är personlig och 

aldrig kan ifrågasättas av andra. Vår tolkning är att detta krockar med det som framgår av 

rutinerna eftersom anställda uppenbarligen kan känna sig orättvist behandlade eller kränkta, 

och därmed diskriminerade, i och med schemaläggning. Det skulle dock vara administrativt 

ogenomförbart att allas åsikter och önskemål skulle bli tillgodosedda vid schemaläggning, 

vilket vi menar är en motivering till att inte låta den personliga upplevelsen helt styra i dessa 

frågor. Det här är svåra frågor och vi tänker att det kan leda till en oenighet kring hur man ska 

hantera situationer som dessa på arbetsplatser. Som McKillop (2018) kom fram till i sin studie 

är det viktigt att arbeta för att upprätthålla sammanhållningen i gruppen då man som ledare 

ifrågasätts, i det här fallet som chef vid schemaläggning. 

Något annat som flera chefer talar om är förutsättningar för att frågan om diskriminering ska 

kunna lyftas och uppmärksammas. Förtroende för chefen och känsla av trygghet på 

arbetsplatsen nämns som viktigt för att man som anställd ska våga gå till chefen och berätta 

att man känner sig diskriminerad av någon på arbetsplatsen. Några menar också att det är 

viktigt att man som chef ser sin grupp och har förmåga att läsa av gruppdynamiken och att 

arbetsgruppen inte är för stor. En chef nämner dock att det kan vara en svårighet att göra detta 

eftersom man som chef inte alltid arbetar så nära sina medarbetare (R 2). Det här tänker vi 

kan leda till att det finns risk för att diskriminerande handlingar inte uppmärksammas och 

därmed kan fortgå.  

Flera chefer talar om att diskriminering som ämne kan vara känsligt och svårhanterligt. En 

chef talar om en balansgång i hur man ska agera etiskt korrekt som chef vid diskriminering (R 

1) och en annan om hur diskriminering, och framför allt sexuella trakasserier som en form av 

diskriminering, kan vara subtilt och därmed svårt att uppmärksamma och agera utifrån (R 4). 

En av cheferna upplever att det kan vara problematiskt utifrån att människor upplever 

situationer på olika sätt: 
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“Det är en svår… det är inte enkelt att jobba eller det är kul att jobba med de här frågorna men 

det är också svårt för människor är så olika också, vad de upplever sig vara kränkta eller bli 

ledsna över och olika känsliga.” (R 6) 

Att diskriminering både kan anta synliga och mer subtila former och gör det svårt att 

upptäcka, är ett problem eller dilemma som också lyfts i tidigare forskning (Waldring m.fl., 

2015). Som framgår av statens offentliga utredning Bättre skydd mot diskriminering (2016), 

behöver människor få ökade kunskaper om vad diskriminering innebär för att därmed 

förhoppningsvis kunna sätta ord på diskriminerande handlingar lättare. Att vissa chefer har 

uppfattningen att diskriminering kan vara subtilt och svårt att synliggöra, tolkar vi därför kan 

ha att göra med att chefernas arbetsplatser saknar en tydlig definition av diskriminering och 

inte är fullt införstådda med vad diskriminering innebär. Kopplat till annan tidigare forskning 

kan detta tyda på att handlingsplanerna brister i sin tydlighet. Hirsch och Lyons (2010) menar 

nämligen att det är viktigt att arbetsplatser har tydliga riktlinjer och policyer gällande 

diskriminering eftersom det annars finns en risk att anställda tolkar diskriminering på olika 

sätt. Samtidigt förklarar en av cheferna, som också hänvisat till kommungemensamma 

handlingsplaner, att det inte råder några tvivel om definitionen av diskriminering:  

“Tydligt att vi har en rutin och det finns tydligt vad är trakasserier och vad är diskriminering 

och vad är enligt diskrimineringslagen och vad säger vi.” (R 4) 

Det går alltså att konstatera att det råder viss oenighet bland respondenterna gällande detta, 

men att det trots allt är en majoritet som beskriver definitionen av diskriminering som oklar 

och svårtolkad. Vår uppfattning är dock att definitionen av diskriminering är tydligt 

formulerad i de kommungemensamma rutinerna med exemplifieringar av situationer som kan 

uppstå (Arbetsgivarenheten, 2017). Vi ställer oss frågan om chefernas uppfattning kan 

förklaras av att de inte är införstådda med och informerade om dessa rutiner? 

Hur diskriminering ska definieras och förklaras kan vara ett dilemma. Om definitionen av 

diskriminering är mycket tydlig och beskrivande finns en risk för att subtila former av 

diskriminering inte uppmärksammas och att vissa situationer inte faller inför ramarna för 

definitionen. Det finns samtidigt en risk för att diskriminering kan bli svårfångat om 

definitionen blir för diffus och övergripande.  

6.2.3. Erfarenheter av diskriminering 
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Flera av cheferna menar att de inte har egna erfarenheter av att det skett diskriminering mellan 

anställda, som de har vetskap om, och reflekterar över vad som kan vara förklaringen till det. 

Något som de flesta cheferna framhäver som en förklaring till varför de är förskonade från 

diskriminering på arbetsplatsen är, återigen, yrkesrollen och socionomutbildningen. En chef 

säger till exempel: 

“Det är väl just för att vi är socionomer tänker jag, att man har funderat ganska mycket på 

såna här frågor under utbildningen och i kontakten med såna som är utsatta [...] Det finns ju i 

våran utbildning och i vårat jobb dom här frågorna.” (R 7) 

En annan förklaring som flera chefer nämner är att arbetsgruppen är en trygg grupp med ett 

öppet klimat. Vissa chefer använder ordet kultur, och menar att arbetsplatsen inte har en sådan 

kultur där diskriminering får förekomma. Frågan är om det verkligen är så här enkelt. Skulle 

inte det här synsättet kunna leda till ett antagande om att diskriminering inte förekommer och 

därmed inte uppmärksammas på chefernas arbetsplatser? Det är en risk som vi uppfattar i och 

med dessa förklaringar.  

Flera chefer påstår alltså att de inte har erfarenhet av diskriminering mellan anställda, trots att 

några av dem jobbat som chef i över 10 år. Det går att ifrågasätta om chefernas uppfattning 

faktiskt stämmer överens med hur verkligheten ser ut. Enligt DO är mörkertalet av 

anmälningar gällande diskriminering stort och problemet är mer omfattande än vad som 

framgår av DO:s årsredovisningar (Diskrimineringsombudsmannen, 2018b). Att cheferna då 

påstår att det inte sker på deras arbetsplatser är något vi ställer oss frågande till. Det här skulle 

kunna handla om att cheferna inte alltid arbetar nära sina anställda och därmed riskerar att inte 

fånga upp ovälkommet beteende. Flera chefer beskriver, som tidigare nämnt, också en 

osäkerhet kring vad som räknas som diskriminering och berättar om situationer som de 

upplever gränsat till exempelvis trakasserier eller något liknande, men där de är tveksamma. 

Att flera chefer beskriver en osäkerhet kring vad som räknas som diskriminering skulle kunna 

vara en annan förklaring till varför inte diskriminerande handlingar uppmärksammas. Det 

skulle alltså kunna vara så att diskriminering är vanligare än vad cheferna berättar om på 

grund av okunskap om vad som är diskriminering. 

Det är trots allt några av respondenterna som berättar att de har erfarenheter om att anställda 

upplevt sig kränkta eller diskriminerade på arbetsplatsen av andra anställda. En respondent 

berättar att “ja jag har erfarenhet från annan arbetsgrupp, en person som kände sig kränkt och 
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utsatt för sexuella anspelningar” (R 9). Den här erfarenheten var alltså från en av chefens 

tidigare arbetsplatser, men där det också bedrevs socialt arbete. En annan berättar om att en 

anställd känt sig bli kritiserad av andra kollegor till den grad att hen mådde dåligt (R 6). 

Ytterligare en respondent berättar att hen själv känt sig utsatt och mobbad av en av sina 

medarbetare (R 8), trots att vi inte specifikt frågade om chefernas egna utsatthet av 

diskriminering. Några talar också, som ovan nämnts, om att det är anställda som känt sig 

orättvist behandlade och diskriminerade av chefen vid exempelvis lönesättning eller 

schemaläggning. Vi kan konstatera att cheferna har erfarenhet av olika typer av 

diskriminering: både mellan anställda på samma nivå och mellan chef och medarbetare på i 

båda riktningarna.  

6.3. Metoo-rörelsen 

En del i studien var att undersöka om och i så fall hur metoo-rörelsen haft någon inverkan på 

arbetsplatsernas handlingsplaner och åtgärder mot diskriminering mellan anställda och 

chefernas arbetssätt. Vi kunde se både likheter och skillnader i hur cheferna upplevde detta. 

Något som är gemensamt för alla chefer är att de berättar om att det inte skett någon 

revidering av handlingsplan och åtgärder till följd av metoo. Vi tänker att det kan ha flera 

förklaringar. Dels kan det vara så att det helt enkelt inte har bedömts vara nödvändigt, att 

handlingsplaner och rutiner redan är tydliga och väl fungerande, dels kan det tolkas med 

hänvisning till tidigare forskning som kommit fram till att organisatoriska 

förändringsprocesser kan vara komplexa och ta lång tid att genomföra (Bess m.fl., 2011; 

Galambos m.fl., 2005; Jonsson, 1998). Utifrån detta skulle det kunna vara så att eventuella 

justeringar av handlingsplaner och rutiner inte har hunnit genomföras eller implementeras än, 

eftersom metoo fortfarande är aktuellt och nytt som fenomen. Förändringsprocessen skulle 

med hänvisning till den nyinstitutionella teorin fortfarande alltså kunna vara i den första av 

två faser (Blomberg & Peterson, 2013, s. 146-147), där chefernas arbetsplatser i nuläget 

genomgår förflyttningen från läge A till B där arbetsplatserna, antingen passivt eller aktivt, 

håller på att reflektera och omvandla eventuella idéer som uppkommit i samhället i och med 

metoo. En annan tolkning utifrån den nyinstitutionella teorin är att arbetsplatserna är styrda av 

organisatoriska omständigheter som krav och lagar och därmed försvårar för omgivande 

faktorer som metoo att påverka direkt (Meyer & Rowan, 1977, s. 340, 343). Samtidigt har 

teorin uppfattningen om att dessa organisationer är öppna och därmed påverkade av 
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omgivningen (Blom, 2006 s. 178). Utifrån den aspekten skulle man kunna tänka att metoo 

skulle ha påverkar arbetsplatserna mer än vad det verkar gjort.  

Intressant att nämna är att de kommungemensamma rutinerna vi fått tagit del av är reviderad i 

december 2017, vilket är efter metoo-rörelsen startades. Det här tyder på att rutinerna har setts 

över och vår tanke är att det kan ha att göra med att metoo-rörelsen uppdagades.  

Något som cheferna istället har olika uppfattningar om, är hur metoo påverkat arbetet mot 

diskriminering på andra sätt. Vissa har uppfattningen att rörelsen inte påverkat så mycket alls 

medan andra ansåg att den påverkat på olika sätt. En chef säger till exempel att “det har nog 

bara passerat förbi oss” (R 1) medan en annan berättar att “det har varit föreläsningar utifrån 

metoo-rörelsen kring sexuella trakasserier, som folk får anmäla sig till” (R 2). En uppfattning 

var vidare att det är “ingenting som lyfts på högre chefsnivå” (R 3), medan en annan chef 

verkar ha en motsatt uppfattning: 

“Det gick ut ett mail som jag tror var till alla våra chefer av stadsdirektören med anledning av 

det här: ‘vi vet att det förekommer överallt, vi måste vara oerhört uppmärksamma’. Rutinerna 

har funnits hela tiden men det lyftes upp tydligare.” (R 4). 

Vi fick av kommunledningen ta del av det här e-postbrevet där man tydligt poängterade 

nolltoleransen och att man som chef har ett ansvar att agera vid diskriminering på 

arbetsplatsen.    

Trots att samtliga chefer vi intervjuat har samma arbetsgivare, Uppsala kommun, så finns det 

alltså olika uppfattningar om hur metoo-rörelsen påverkat och hur det uppmärksammats högre 

upp i ledningen. Vår förståelse av detta är att det antingen kan förklaras av att cheferna trots 

allt arbetar på olika, avskilda arbetsplatser som är uppbyggda på olika sätt, vilket öppnar upp 

för en variation i påverkan av yttre faktorer som exempelvis metoo, eller att det är något som 

kan förklaras av bristande informationsutbyte. Enligt vår tolkning av den systemisk-

konstruktionistiska teorin krävs det just ett fungerande informationsutbyte mellan anställda 

och chefer för att förändringsprocesser ska kunna genomföras. Trots att kommunledningen 

skickade e-postbrevet till alla chefer inom kommunen, verkar det som att alla chefer inte tagit 

del av brevet eftersom de inte nämnt det under intervjuerna. Som flera chefer tidigare nämnt 

är att informationsflödet är högt och det därför är lätt att missa viktig information. Kanske 

behövs det alternativa kommunikationsvägar för att säkerställa att information når chefer och 

anställda?  
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Något annat som flera chefer reflekterar kring under intervjuerna kopplat till metoo, är 

kvinnodominansen vid chefernas arbetsplatser. Flera chefer menar att detta innebär en risk för 

att männen på deras arbetsplatser befinner sig i en utsatt position. Det handlar inte om 

sexuella trakasserier, som är det som uppmärksammats under metoo-rörelsen, utan att kvinnor 

kan tala på ett sätt som exkluderar eller nedvärderar män, eller att det är svårt för män att tala 

om svåra saker som till exempelvis utsatthet i form av diskriminering eftersom “det liksom 

inte är den bilden av manlighet som finns” (R 1). Samma chef berättar att metoo medförde att 

hen började reflektera kring det här mer än tidigare och sa att hen “tänkte mycket då i 

samband med metoo när det var uppe, att det är åt andra hållet också” (R 1). Även en annan 

chef poängterar att “vi får inte glömma att att de få männen har en utsatt position utifrån att 

det är det motsatta” (R 4). 

Det som presenterats i ovanstående stycke kan tolkas utifrån både den nyinstitutionella teorin 

och den systemisk-konstruktionistiska teorin. Utifrån den nyinstitutionella teorin tänker vi att 

detta är ett exempel på en institutionell omvandlingsprocess, vilket enligt Blomberg och 

Peterson (2013, s. 147) krävs för förändring i praktiken. En institutionell omvandlingsprocess 

innebär bland annat att man motsätter sig gamla föreställningar och ideal, vilket vi menar att 

cheferna visar exempel på när de resonerar kring bilden av och rådande normer kring 

manlighet. Det här skulle alltså enligt teorin kunna medföra en förutsättning för förändring i 

och med metoo. Sett ur den systemisk-konstruktionistiska teorin tänker vi att det här också 

visar att cheferna öppnar upp för nya synsätt och inte ser på situationen endimensionellt, 

vilket enligt Hornstrup annars är vanligt inom människobehandlande organisationer (2012, s. 

32). Enligt denna teori innebär det här att cheferna minskar risken för att låsa fast 

arbetsgruppen i redan invanda förståelseramar, som att till exempel att män inte är utsatta och 

att män ska vara på ett visst sätt.  

Intressant att lyfta är att vi uppmärksammat en motsättning i hur cheferna ser på männens roll 

och position på den kvinnodominerade arbetsplatserna. Vissa chefer menar, till skillnad från 

de chefer som nämndes ovan, att det kan innebära positiva konsekvenser av att vara man på 

deras arbetsplatser. En chef nämner att män tenderar att bli lyssnade på mer än kvinnor (R 6). 

En annan berättar om situationen på sin arbetsplats, vilket visar en annan positiv effekt av att 

vara ensam man: 
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“Han som ensam man, många vill ha med sig honom som kollega, det är ju inte för att man 

diskriminerar honom till det sämre utan kanske att han blir uppvärderad på grund av sitt kön.” 

(R 5) 

Sammantaget kan sägas att cheferna talar om både negativa och positiva konsekvenser av att 

vara i minoritet på arbetsplatsen utifrån ett könsperspektiv. 

6.3.1. Generella förändringsprocesser 

Eftersom det visade sig att metoo inte har inneburit ett förändringsarbete inom 

respondenternas verksamheter sett till handlingsplan och åtgärder, ställde vi under 

intervjuerna frågor om generella förändringsprocesser vid arbetsplatserna. Vi frågade 

exempelvis hur kommunikationen ser ut mellan dem och andra chefer när förändringar ska 

ske. Respondenterna talar om den kommunikation och informationsutbyte som sker uppifrån 

och ner i den hierarkiska ordningen, där uppfattningen om hur väl detta fungerar varierar: 

vissa chefer anser att det är en bra kommunikation, medan andra anser att det är ett långsamt 

informationsutbyte och kommunikationen inte fungerar så bra. Några av chefer nämner att det 

är viktig att de har en dialog med sina anställda under en förändringsprocess och att 

ledarskapet påverkar hur bra eller dålig kommunikationen fungerar.  

I tidigare forskning om förändringsprocesser är kommunikation, dialog och information 

betydelsefulla för att de anställda ska få en möjlighet att förstå och bli delaktig i 

förändringsprocessen (Platen, 2006; Simonsson, 2002). En uppfattning inom den systemisk- 

konstruktionistiska teorin är att ledare och medarbetare kan ha olika synpunkter på 

förändringar i organisationen och därmed måste båda aktivt arbeta tillsammans och diskutera 

meningen av förändringen så att olika åsikterna kan mötas på ett konstruktivt sätt (Hornstrup, 

2012 s. 92). Att några av respondenterna berättar att kommunikationen är viktig och har en 

stor påverkan på förändringsprocessen är i enighet med tidigare forskning och den systemisk- 

konstruktionistiska teorin. 

Jonsson (1998) skriver i sin studie att en chef bör besitta egenskaper som inkännande och 

anpassningsbar för att underlätta en förändring. Det är även viktigt att chefen sprider 

informationen på ett sätt som de anställda förstår informationen samt att chefen planerar hur, 

när och vara informationsutbytet ska ske (Platen, 2006; Simonsson, 2002). En chef berättar att 

hen arbetar för att anpassa informationen så att alla kan ta till sig den: 
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“Man behöver alltid liksom anpassa när och hur. Ska det skickas på mail eller kan vi ta det på 

APT? [...] Det beror helt på vad det gäller. Det går inte att säga generellt. Vissa saker kan man 

skicka per mail [...] Andra saker gör man både och pratar om det, vissa saker sätter man upp 

på anslagstavla [...] Det beror helt på vilken typ av information.” (R 6) 

Det här tänker vi är ett tydligt exempel på Batesons idé om information inom den systemisk-

konstruktionistiska teorin. Hornstrup (2012, s. 19-20) beskriver Batesons idé som att det krävs 

en medvetenhet kring den information som ska förmedlas och hur den på bästa sätt 

kommuniceras för att den ska kunna göra skillnad. Vi menar att respondenten ovan visar på 

just denna medvetenhet när hen anpassar informationen i form av olika förmedlingssätt för att 

underlätta för sina anställda att ta emot informationen. 

7. Avslutande diskussion 
I detta avsnitt sammanfattas studiens resultat och därefter diskuteras resultatet i förhållande 

till studiens val av tidigare forskning, teorier och metodval. Till sist förs ett resonemang kring 

vilken betydelse resultatet kan ha för vidare forskning och för socialt arbete i praktiken.   

7.1. Sammanfattning av resultat 

Studiens syfte är att synliggöra hur chefer inom en verksamhet där socialt arbete bedrivs, 

arbetar med och resonerar kring frågan om diskriminering på arbetsplatsen, samt att 

undersöka om och hur metoo-rörelsen haft någon inverkan på detta arbete. Sammanfattningen 

presenteras utifrån respektive frågeställning.  

Vad finns det för handlingsplaner och åtgärder gällande diskriminering mellan anställda på 

arbetsplatsen och hur arbetar cheferna för att implementera dessa på arbetsplatsen? 

Genom våra intervjuer fann vi att alla våra respondenter arbetar utifrån handlingsplaner mot 

diskriminering, de flesta talade om kommungemensamma handlingsplaner. Dock verkar 

chefer sakna ett tydligt förebyggande arbete som arbetsgivare ska ha enligt både 

diskrimineringslagen och arbetsmiljölagen. Cheferna har dock beskrivit ett arbetssätt som 

innefattar delar av det som ingår i ett förebyggande arbete enligt lagen och de 

kommungemensamma rutinerna (Arbetsgivarenheten, 2017). Definitionen av diskriminering 

är otydlig för flera chefer. Implementering av handlingsplanen och rutiner görs oftast genom 

att chefen tar upp frågan på APT, men även vid introduktion av nyanställda. Cheferna 
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berättade om svårigheter i implementeringsarbetet på grund av tidsbrist och högt 

informationsflöde.  

De åtgärder mot diskriminering vi uppmärksammat att cheferna berättat om är bland annat: 

enskilda samtal med inblandade parter, samtal med stöd av HR eller byte av arbetsplats för 

någon av de inblandade parterna. Något som flera respondenter talade om var att som chef ta 

hjälp av HR eller företagshälsovård för att hantera en situation där en anställd upplevt sig 

diskriminerad. 

Hur resonerar cheferna kring diskriminering som ämne på arbetsplatsen? 

Flera chefer reflekterade återkommande kring att deras yrkesroll har en betydande roll för hur 

diskriminering hanteras och hur diskussioner förs på arbetsplatsen samt att arbetet med 

klientgrupper påverkar de anställdas förhållningssätt gentemot varandra. Ytterligare något 

som flera chefer tog upp var situationer som kan utgöra en risk för diskriminering vid 

arbetsplatsen. Det kan exempelvis vara lönesättning, schemaläggning eller vid hög 

personalomsättning. Flera av respondenterna menade att de inte har erfarenheter av att någon 

anställd känt sig diskriminerad på arbetsplatsen, vilket vi ställde oss kritiska till eftersom flera 

av dessa respondenter trots allt jobbat som chef i många år. Vi gjorde tolkningen att detta kan 

förklaras av att cheferna inte får vetskap om allt som händer på arbetsplatsen vilket skulle 

kunna stämma. Enligt DO är nämligen mörkertalet är stort och alla som upplever sig 

diskriminerade anmäler inte sin utsatthet till DO (Diskrimineringsombudsmannen, 2018b). 

Har metoo haft någon inverkan på hur cheferna arbetar med frågan om diskriminering 

mellan anställda på arbetsplatsen och i så fall på vilket sätt? 

Under hösten 2017 uppmärksammades kvinnors utsatthet i form av sexuella trakasserier från 

män, genom #metoo. Vår studie visar att chefernas uppfattning är att metoo-rörelsen inte haft 

någon inverkan på handlingsplaner och åtgärder gällande diskriminering. Respondenternas 

upplevelse om hur metoo påverkat deras arbetet mot diskriminering på andra sätt varierade. 

Vissa ansåg att ingenting konkret har förändrats efter metoo och att det mest passerat dem 

förbi, medan andra berättade om olika föreläsningar som givits i och med metoo-rörelsen och 

att information med förtydligande av riktlinjer skickades ut till alla chefer inom Uppsala 

kommun i och med metoo-rörelsen. Några chefer berättade att de i samband med metoo-

rörelsen började reflektera mer kring att männen kan vara utsatta på grund av 

kvinnodominansen vid deras arbetsplatser. Vi har kunnat se att de kommungemensamma 
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rutinerna reviderades i december 2017 alltså efter metoo-rörelsen uppdagades, vilket tyder på 

en inverkan av metoo.  

Även om flera av cheferna hade uppfattningen om att metoo inte påverkat deras arbetssätt, 

beskrev cheferna att det vid förändringsprocesser överlag är viktigt med ett genomtänkt 

informationsutbyte, en fungerande kommunikation i verksamheten samt att cheferna har en 

dialog med övriga anställda. Vidare fanns en delad uppfattning kring hur cheferna ansåg att 

kommunikationen fungerade från högre ledningen och ner till dem och övriga anställda. Vissa 

tyckte det var en fungerande kommunikation medan andra ansåg att det var ett långsamt 

informationsutbyte genom de olika leden. 

7.2. Diskussion 

7.2.1. Resultat och tidigare forskning 

Studiens resultat stämmer delvis med vad tidigare forskning kommit fram till. Tidigare 

forskning om diskriminering är ett exempel. En förklaring till varför viss forskning inte kan 

kopplas till vårt resultat kan vara att en del av den tidigare forskningen vi funnit är 

internationell. Länders lagstiftning och normer om diskriminering kan skilja sig från varandra 

och därmed, tänker vi, påverka hur man förhåller sig till och arbetar med diskriminering. 

Tidigare slutsatser om att fenomenet diskriminering kan vara subtilt och anta olika former 

(Waldring m.fl., 2015) är något som studiens resultat kan styrka medan vi inte har kunnat dra 

samma slutsatser som tidigare forskning kring att organisationer som har en stark policy 

medför ett bättre förebyggande arbete (McCabe & Hardman, 2005). Vi tycker oss ha sett 

exempel på att det är viktigt med tydliga rutiner och policyer vid arbetsplatsen, vilket tidigare 

forskning kommit fram till (Hirsch och Lyons 2010). Hirsch och Lyons (2010) menar att det 

annars finns en risk att anställda tolkar diskriminering på olika sätt. Flera chefer beskrev 

nämligen en osäkerhet kopplat till definitionen av diskriminering och att det kan vara subtilt 

och svårfångat. En åtgärd vid diskriminering som några chefer nämnde var att antingen den 

utsatta eller den som har utsatt kan få byta arbetsplats. Även om vi ställde oss kritiska till 

detta förfarande, tänker vi att det kan liknas vid en upprättelse enligt statens offentliga 

utredning Bättre skydd mot diskriminering (2016) i form av en åtgärd som syftar till att 

förhindra upprepning av handlingen. 

Vi hade en förhoppning att med hjälp av kunskap från tidigare forskning om kommunikation 

och ledarskap kunna diskutera vilka faktorer som är viktiga för att ett förändringsarbete ska 
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fungera tillfredsställande, vilket vi kunnat göra. De förutsättningar för att kunna genomföra 

organisatoriska förändringar som cheferna talade om, går att återfinna i tidigare forskning om 

organisationsförändringar (Bess m.fl., 2011; Devos m.fl., 2007; Galambos m.fl., 2005; 

Simonsson, 2002; Platen, 2006; Lewis m.fl., 2006). Det handlar till exempel om att det är 

viktigt att anställda informeras om förändringen, att förändringen sker i dialog och diskussion 

med anställda och att kommunikationen på arbetsplatsen fungerar väl.  

Vår uppfattning är att det finns begränsat med svensk forskning kring hur arbetsplatser där 

socialt arbete bedrivs, arbetar med frågan om diskriminering på arbetsplatsen mellan anställda 

samt hur förändringar inom dessa verksamheter sker och vad som är nödvändigt för att 

förändringar ska genomföras på ett tillfredsställande sätt. Förhoppningsvis bidrar vår studie 

till att fylla denna kunskapslucka och vi ser ett behov av att även framtida forskning till större 

del uppmärksammar det här ämnet.  

Metoo är ett relativt nytt fenomen och därmed också nytt som forskningsområde. Genom den 

här studien hoppas vi kunna bidra till att fylla den här kunskapsluckan och vi hoppas att det 

leder till fortsatt och utökad framtida forskning om påverkan av metoo inom olika områden, 

däribland socialt arbete.  

7.2.2. Resultat och teori 

De valda teorierna påverkade delvis formuleringen av intervjuguiden, vilket i sin tur styrde de 

frågor vi ställde till cheferna och de svar vi fick. Teorierna var också vägledande i hur vi 

analyserade resultatet eftersom vi fokuserat på det som har kunnat kopplas och hänvisas till 

nyinstitutionell teori och systemisk-konstruktionistisk teori. De slutsatser vi dragit har därmed 

grundat sig på idéer om exempelvis organisatoriska förändringsprocesser, ifrågasättande av 

normer, informationsutbyte och kommunikation som alla är delar inom dessa två teorier. 

Härnäst presenteras delar av vad givna teoretiska utgångspunkter låtit oss uttala oss om utifrån 

respektive teori. 

Den första av våra teorier är nyinstitutionell teori. Den handlar om människobehandlande 

organisationer, hur processer inom dessa organisationer påverkas av omvärlden och definierar 

olika faser i en förändringsprocess (Blomberg & Peterson, 2013, s. 145; Johansson, 2015, s. 

25, 53; Levin, 2013). Tidsbrist och högt informationsflöde menade flera chefer utgör ett 

problem för implementering av handlingsplaner. Vi tolkade detta som att det kan handla om 

en förändring i form av en “black box” (Blomberg & Peterson, 2013, s. 146-147), som 



49 
 

handlar om att organisationen passivt reflekterar idéer från omgivningen och som därmed gör 

det svårt för arbetsplatsen och de anställda att förbereda sig på förändringen. Vissa 

respondenter berättade att de efter metoo-rörelsen har börjat reflektera över att männen på 

arbetsplatserna kan bli utsatta på grund av kvinnodominansen. Utifrån den nyinstitutionella 

teorin kan detta tyda på en motsättning av gamla föreställningar och ideal (Levin, 2013, s. 29; 

Ponnert, 2013, s. 48). 

Den systemisk-konstruktionistiska teorin behandlar frågor om organisatoriska 

förändringsprocesser inom så kallade mänskliga system, kommunikation och ledarskap samt 

tillvägagångssätt vid känslomässigt laddade situationer (Fuchs, 1999; Hornstrup, 2012, s. 13, 

19, 20, 32, 79). Problem vid implementering av handlingsplaner på grund av tidsbrist och 

högt informationsflöde som ovan kopplats till den nyinstitutionella teorin, tänker vi även kan 

indikera en brist i kommunikationen och informationsförmedling enligt den systemisk-

konstruktionistiska teorin (Hornstrup, 2012, s. 19-20). Vissa chefer förklarade att de först 

själva skulle samtala med berörda parter vid diskriminering mellan anställda och ta hjälp av 

HR och företagshälsovård vid behov, vilket vi tänker visar på ett aktivt agerande utifrån 

Hornstrups definition som menar att ett aktivt agerande innebär att man medvetet går in i den 

känsloladdade situationen (ibid., s. 79). Männens utsatta position på arbetsplatsen utifrån 

kvinnodominansen som några chefer hade börjat reflektera kring i och med metoo, tänker vi 

även kan innebära en minskad risk för att arbetsplatsen låser fast sig vid gamla synsätt (ibid., 

s. 32). När det gäller förändringsprocesser generellt beskriver cheferna att det viktigt med ett 

genomtänkt informationsutbyte, en fungerande kommunikation i verksamheten samt att 

cheferna har en dialog med övriga anställda, vilket vi uppmärksammat är i enighet med den 

systemisk-konstruktionistiska teorins idéer (ibid., s. 19-20).  

Utifrån de teorier vi valt hade vi inte möjlighet att analysera huruvida chefernas svar och 

resonemang kring diskriminering och metoo grundar sig på olika föreställningar om kön och 

genus. Eftersom flera chefer talat om just en skillnad mellan män och kvinnor kopplat till att 

deras arbetsplatser är kvinnodominerade, hade det varit intressant att analysera detta utifrån 

exempelvis ett könsmaktsperspektiv. Vi valde i denna studie istället att fånga detta ämne 

genom att resonera kring förändring och utmanande av rådande normer kopplat till våra valda 

teorier.  
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7.2.3. Resultat och metod 

Till att börja med valdes en kvalitativ ansats för studien vilket fokuserar på kvalitéer och 

egenskaper istället för mängder och frekvenser som inom en kvantitativ ansats. Den 

kvalitativa ansatsen har därmed påverkat vårt resultat på så vis att vi fått ingående svar från 

några få personer, istället för mer övergripande och breda svar från många personer. Den 

kvalitativa ansatsen ledde också till valet att genomföra intervjuer och att vi där använde oss 

av en semistrukturerad intervjuguide. Genom en semistrukturerad intervjuguide fick alla 

chefer vi intervjuade ungefär samma frågor vilket gjorde att vi kunde se likheter och 

skillnader i hur chefer arbetar med och förhåller sig till diskriminering mellan anställda på 

arbetsplatsen genom resultatets tre teman. Att den var just semistrukturerad och inte 

strukturerad medförde också en variation i intervjuerna där cheferna själva till viss del styrde 

intervjuerna utifrån det de tyckte det var viktigt att tala om. Det här ledde exempelvis till att 

ämnen som yrkesrollen inom socialt arbete, kvinnodominansen vid arbetsplatsen och 

situationer som medför risker för diskriminering uppmärksammades och blev en del av 

resultatet.  

Den analysmetod som valdes för studien var en tematisk analys där vi kodade och 

tematiserade vårt insamlade material. Genom tematiseringen fann vi tre huvudteman, vilka 

har styrt det vi valde att presentera och hur vi valde att presentera det under resultatdelen. 

Kodningen och tematiseringen tillsammans med transkriberingen har också gjort att vi kunnat 

bearbeta vårt material ingående och flera gånger. Vi menar att detta medfört att vi även har en 

väl genomarbetad resultatdel där vi eftertänksamt valt de delar som vi bedömt har relevans 

utifrån studiens syfte och frågeställningar.  

Den kvalitativa ansatsen är något som också begränsat vårt resultat utifrån att vi inte haft 

möjlighet att generalisera resultatet vi fått till att gälla för en större population som 

exempelvis socialt arbete i stort. Vi har alltså bara kunnat uttala oss om hur just de chefer vi 

intervjuat har resonerat. Ett annat val som inneburit en begränsning av resultatet är urvalet av 

respondenter. För det första valde vi att bara intervjua chefer kring hur man arbetar med 

frågan om diskriminering mellan anställda, vi har alltså inte intervjuat chefens medarbetare. 

Det här gör att vi inte kunnat säga något om huruvida chefernas arbete faktiskt fungerar eller 

upplevs i det dagliga arbetet. För det andra valde vi att avgränsa oss till chefer inom Uppsala 

kommun vilket vi insett har inneburit en viss begränsning sett till att samtliga chefer vi 

intervjuat verkar arbeta utifrån kommunbestämda handlingsplaner och rutiner. Det här har 
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gjort att vi inte kunnat jämföra olika handlingsplaner och rutiner, vilket annars skulle varit 

intressant. 

Eftersom socialt arbete är ett kvinnodominerat yrke verkar metoo inte vara ett lika aktuellt 

ämne där som det kanske skulle vara på arbetsplatser som är mer jämnt fördelade mellan män 

och kvinnor, eftersom metoo har uppmärksammat och lyft just kvinnors utsatthet av män. Det 

här är också något som flera chefer nämnt som förklaring till en begränsad påverkan av 

metoo. Kombinationen mellan socialt arbete och metoo har alltså inneburit en begränsning av 

resultatet sett till den här aspekten. 

7.3. Implikationer för forskning och praktik 

Utifrån studiens resultat ser vi gärna att det genomförs mer forskning som uppmärksammar 

det interna och konkreta arbetet mellan anställda inom verksamheter som bedriver socialt 

arbete. Som en av våra respondenter berättade så ledde hens deltagande i vår studie att hen 

skulle ta upp och diskutera diskriminering som ämne med sina anställda eftersom denna chef i 

och med sitt deltagande uppmärksammade att det var länge sedan hen gjorde det sist. 

Förhoppningsvis skulle det kunna få liknande effekt vid andra studier som undersöker hur 

socialt arbete bedrivs och som fokuserar på exempelvis arbetsmiljö.  
 

En avgränsning vi gjorde var att enbart intervjua chefer som var verksamma inom den 

kommunala sektorn. Det finns såklart andra stora arbetsgivare för socionomer och det hade 

varit intressant att till exempel göra en jämförande studie mellan olika arbetsgivare i den här 

frågan. Det bedömdes inte vara möjligt att genomföra det här inom ramen för denna 

kvalitativa studie och vår förhoppning är istället att framtida forskningsprojekt tar sig an det 

eller liknande ämnen. 

Studiens resultat har visat att det i de verksamheter som respondenterna arbetar inom finns 

brister i det förebyggande arbetet gällande diskriminering mellan anställda. Ett sådant 

förebyggande arbete måste enligt diskrimineringslagen och arbetsmiljölagen finnas. 

Förhoppningsvis kan detta resultat få arbetsgivare att reflektera kring sitt arbetssätt och 

förebyggande arbete mot diskriminering i förhållande till de lagar och riktlinjer som finns. 

Majoriteten av respondenterna har beskrivit osäkerhet gällande definitionen av 

diskriminering. Vår uppfattning är att definitionen som anges i de kommungemensamma 

rutinerna är tydligt formulerad med exemplifieringar, men med tanke på chefernas 



52 
 

uppfattning tänker vi att det finns ett behov av att eventuellt se över definitionen och framför 

allt informera om och förklara den för chefer inom kommunen.  

Något vi uppmärksammat är att det som står i de kommungemensamma rutinerna om att 

schemaläggning inte kan ses som diskriminering, krockar med chefernas uppfattning om att 

den personliga upplevelsen av diskriminering inte kan ifrågasättas. Vi tror att det kan vara 

värt att i arbetsgruppen diskutera svåra och motsägelsefulla situationer som dessa för att 

undersöka de anställdas inställning. Om arbetsgruppen har samma inställning som cheferna 

kan frågan behöva lyftas med kommunledningen för att cheferna och deras arbetsgrupper ska 

få en ökad förståelse för och förklaring av rutinerna. 

Sammanfattningsvis är vår förhoppning att den här studien har lett till en ökad medvetenhet 

om hur arbetet mot diskriminering mellan anställda vid arbetsplatser där socialt arbete bedrivs 

går till, både för de chefer som deltagit i studien men även för andra chefer, arbetsgivare, 

yrkesverksamma socionomer och framtida socionomer. Vi vill slutligen poängtera vikten av 

ett kritiskt förhållningssätt till det som framkommit i vår studie, för även om cheferna berättar 

om vilka handlingsplaner som finns och hur de arbetar med frågan om diskriminering mellan 

anställda, så säger det ingenting om hur detta upplevs av övriga anställda vilket trots allt är det 

som i slutändan har störst betydelse. Ett förslag till en intressant och givande uppföljning av 

den här studien är därför att undersöka hur chefens anställda uppfattar det här arbetet och 

frågan om diskriminering. Som vi tidigare konstaterat är det flera chefer som menar att deras 

arbetssätt inte påverkats av metoo. Det vore därför också intressant att det i framtiden 

genomförs en liknande studie som denna för att se om och i så fall hur förändringar har skett 

när metoo-rörelsen inte är lika ny. Studiens fynd om generella förändringsprocesser skulle 

förslagsvis kunna bidra med en kunskap om vad chefer anser är viktigt när förändringar ska 

genomföras. 

Avslutningsvis vill vi sända ett ödmjukt tack till de chefer som tog sig tid att delta i vår studie 

genom intervjuer och som därmed gjort denna studie möjlig att genomföra.  
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Bilaga 1 - Intervjuguide 

Inledande frågor innan inspelningen startas 

1. Hur många anställda finns det på arbetsplatsen? 

2. Hur länge har du arbetat som chef? 

3. Vad har du för uppgifter? 

 

Handlingsplan och åtgärder 

4. Vad har er verksamhet för handlingsplaner och riktlinjer mot diskriminering mellan 

anställda på arbetsplatsen? 

Följdfrågor: Var har dessa bestämts och av vem/vilka? Hur går man inom 

verksamheten tillväga om man upplever diskriminering från en annan kollega? Hur 

kommuniceras detta tillvägagångssätt till de anställda? I vilken utsträckning upplever 

du att du har möjlighet att påverka handlingsplanen och åtgärder? 

5. Hur arbetar du som chef för att implementera dessa på arbetsplatsen och bland 

anställda? 

6. Vilka åtgärder skulle kunna bli aktuella vid diskriminering mellan olika anställda? 

7. I vilken utsträckning upplever du att de anställda kan ta del av verksamhetens 

handlingsplan och åtgärder? 

8. I vilken utsträckning upplever du att det är tydligt för chefer och medarbetare hur 

frågan om diskriminering mellan anställda hanteras inom er verksamhet? 

9. I vilken utsträckning upplever du att frågan om diskriminering på arbetsplatsen 

diskuteras i arbetsgruppen? 

Följdfråga: Inom vilka forum? Hur ofta? Hur går det till? Formellt/informellt? 

10. Hur upplever du som chef ditt handlingsutrymme gällande hur och på vilket sätt 

diskriminering mellan anställda diskuteras på arbetsplatsen? 

11. Har du erfarenhet av diskriminering mellan anställda på arbetsplatsen? 

Följdfrågor: Hur blev du underrättad om händelsen? Hur gick du tillväga? Användes 

handlingsplaner i tillvägagångssättet? Hur ser du på ditt agerande? Hur skulle du 

agerat idag? Vilka lärdomar fick du med dig?  

metoo 

12. I vilken utsträckning anser du att metoo haft någon inverkan på er verksamhets arbete 

mot diskriminering mellan anställda? 
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Följdfråga: På vilket sätt? Från vilket håll (ex. media)? Hur har en sådan förändring i 

så fall gått till?  

13. Har något fall av diskriminerande behandling kommit upp till ytan i samband med 

metoo? 

Följdfråga: Hur kom det upp till ytan? Hur agerade du? Hur reagerade övriga 

anställda?  

14. I vilken utsträckning upplever du att en förändring skett gällande handlingsplaner och 

åtgärder i och med metoo? 

Följdfråga: Sker någon förändring i nuläget? Varför? 

15. Tror du att det i framtiden kommer ske förändringar gällande verksamhetens arbete 

mot diskriminering samt handlingsplan och åtgärder på grund av metoo? 

Följdfråga: Varför? På vilket sätt? 

16. Hur upplever du att verksamheten i stort förhåller sig till metoo? 

17. I vilken utsträckning upplever du att metoo har diskuterats/diskuteras i arbetsgruppen? 

Följdfråga: På vilket sätt? I vilket forum? Hur ofta? 

Övriga frågor 

18. Hur upplever du ditt ansvar som chef gällande arbetet mot diskriminering mellan 

anställda på arbetsplatsen? 

19. I vilken utsträckning arbetar ni inom verksamheten förebyggande mot diskriminering 

mellan anställda? 

20. I vilken utsträckning har du som chef möjlighet att påverka det förebyggande arbetet 

mot diskriminering mellan anställda? 

21. Hur sker kommunikationen mellan dig och andra chefer ut när förändringar generellt 

sett ska ske inom verksamheten?  

22. Hur ser kommunikationen mellan dig och andra chefer ut när förändringar ska ske 

inom verksamheten som rör personalärenden på känsliga områden (ex. 

diskriminering)? 

23. I vilken utsträckning upplever du att denna kommunikation fungerar på ett 

tillfredsställande sätt? 

Följdfråga: Har du eller andra inom verksamheten gjort något för att få den att fungera 

bättre? 

24. Har du något du vill tillägga innan vi avslutar intervjun? 
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Bilaga 2 - Informationsbrev 

Uppsala Universitet   Uppsala [datum] 

Sociologiska institutionen, 

Socionomprogrammet 

Xxxx xxxxxx 

Hej! 

Vi vill fråga om du skulle kunna vara med i en intervjuundersökning som vi gör för vårt 

examensarbete i socialt arbete. 

Vi är två socionomstudenter som nu skall påbörja vårt examensarbete på 15 högskolepoäng 

vid Sociologiska institutionen, Uppsala Universitet. I examensarbetet undersöker vi hur chefer 

inom verksamhetsfältet socialt arbete arbetar med frågan om diskriminering mellan anställda 

på arbetsplatsen. Intresset för studiens fenomen väcktes i och med metoo-rörelsen som 

startades förra hösten och studien kommer därför knyta an till denna rörelse. Studiens syfte är 

att undersöka vilka handlingsplaner och åtgärder mot diskriminering som finns på 

arbetsplatsen, hur dessa implementeras i det dagliga arbetet, samt om metoo-rörelsen har haft 

någon inverkan på ert arbete mot diskriminering. Genom studien hoppas vi kunna sprida 

vidare på ett avidentifierat sätt information om hur ni arbetar med diskriminering på er 

arbetsplats till andra chefer och på så sätt underlätta för att diskriminering ska minska på 

arbetsplatser. 

Du tillfrågas därför, som chef inom en verksamhet där socialt arbete bedrivs, om tillstånd till 

att delta i studien. Din medverkan och din erfarenhet som chef är värdefull för oss och vi är 

tacksamma om du vill medverka i vår studie. Data insamlas under ett inbokat intervjutillfälle, 

à 45 minuter. Intervjufrågorna kommer vara godkända av vår handledare. Deltagandet är 

naturligtvis frivilligt och kan när som helst utan särskild förklaring avbrytas. Det insamlade 

materialet kommer att förvaras så att endast vi och handledare kommer åt det under arbetets 

gång. Materialet kommer att avidentifieras. Särskilt samtycke kommer att inhämtas från dig 

vid intervjutillfället. Har du några frågor om studien, tveka inte att kontakta någon av oss eller 

vår handledare.  

Med vänliga hälsningar 

Linneá Petrisi och Sandra Blombergsson 



61 
 

Kontakt  

Linnéa Petrisi, 073-081 52 69 

linnea.petrisi@outlook.com 

Sandra Blombergsson, 076-111 44 81 

s.blombergsson@outlook.com  

Handledare: 

Professor Hedvig Ekerwald, 070-948 60 95 

hedvig.ekerwald@soc.uu.se 
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Bilaga 3 - E-postintervju 

1. Vad har er verksamhet för handlingsplaner och riktlinjer mot diskriminering mellan 

anställda på arbetsplatsen? 

Följdfrågor: Var har dessa bestämts och av vem/vilka?   

Hur kommuniceras detta tillvägagångssätt till de anställda?  

2. I vilken utsträckning upplever du att du har möjlighet att påverka handlingsplanen och 

åtgärder?  

3. Hur arbetar du som chef för att implementera dessa på arbetsplatsen och bland 

anställda?   

4. Vilka åtgärder skulle kunna bli aktuella vid diskriminering mellan olika anställda?  

5. Har du erfarenhet av diskriminering mellan anställda på arbetsplatsen?  

6. I vilken utsträckning anser du att metoo haft någon inverkan på er verksamhets arbete 

mot diskriminering mellan anställda?   

Följdfråga: På vilket sätt? Från vilket håll (ex. media)? Hur har en sådan förändring i 

så fall gått till? 

7. Har något fall av diskriminerande behandling kommit upp till ytan i samband med 

metoo?   

8. I vilken utsträckning upplever du att metoo har diskuterats/diskuteras i arbetsgruppen?  

Följdfråga: På vilket sätt? I vilket forum? Hur ofta?    

9. Hur upplever du ditt ansvar som chef gällande arbetet mot diskriminering mellan 

anställda på arbetsplatsen?  

10. I vilken utsträckning arbetar ni inom verksamheten förebyggande mot diskriminering 

mellan anställda?  

11. Hur sker kommunikationen mellan dig och andra chefer ut när förändringar generellt 

sett ska ske inom verksamheten?  

 
 
 
 
 




