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Mångfald - ett redskap för utveckling 
Människor är tack och lov olika. Tillvaron skulle bli bra trist om alla 
var likadana och tyckte likadant.  
 
Att ha ett mångfaldsperspektiv innebär att se skillnader som positiva 
resurser. Så här står det i Diskrimineringslagens 1 kap. 1 §: 
”Diskrimineringslagen har till ändamål att motverka diskriminering 
och på andra sätt främja lika rättigheter och lika möjligheter oavsett 
kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, 
religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell 
läggning eller ålder.” 
 
Hur lever vi inom funktionshindersrörelsen upp till 
Diskrimineringslagens intentioner? Kan mångfaldsarbete vara ett 
sätt att vitalisera och utveckla våra verksamheter? Går vi rent av 
miste om en mängd erfarenheter och kunskaper om vi inte aktivt 
arbetar med mångfald? 
 
Det här materialet - ”Mångfald – ett redskap för utveckling” - 
vänder sig till organisationer som funderar på att börja jobba för mer 
mångfald. Det handlar om hur förbund och föreningar stegvis kan 
diskutera bland annat: 
 

 Fördelar respektive nackdelar med mångfald  

 Vilka förberedelser en organisation kan behöva för att 
mångfaldsarbetet ska bli framgångsrikt 

 Hur mångfaldsarbetet kan läggas upp. 
 

”Mångfald – ett redskap för utveckling” består av två delar. Den 
första vänder sig till personal och förtroendevalda på förbundsnivå. 
Den andra delen till styrelser och medlemmar i föreningar. I slutet av 
materialet ligger bilaga 1 med några värderingsövningar och bilaga 2 
som är en checklista för rekrytering av personal. Allra sist finns 
bilaga 3, som är en handledning med förslag till hur en kurs eller 
studiecirkel kan läggas upp. 
 
Materialet består av korta avsnitt med diskussionsfrågor. Det kan 
användas som underlag för diskussioner inom en styrelse, på 
medlemsmöten, på kurs eller i studiecirklar. Materialet är framtaget 
med stöd av Ungdomsstyrelsen. 
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Del 1 Mångfaldsarbete i 

funktionshindersförbunden 

Ledningens stöd och engagemang 

Ledningens stöd och engagemang är viktiga förutsättningar för att 

mångfaldsarbetet ska bli framgångsrikt. Ett första steg kan vara att 

personal och/eller styrelse läser och diskuterar eller ordnar en 

studiecirkel utifrån studiematerialet ”Lika och inkluderad”. (Mer 

information om innehållet finns på sid 6) Materialet kan beställas 

från Handikappförbunden, maryanne.ronnersten@hso.se eller 

från ABF. Det finns också på Daisy. 

Att diskutera 

 Hur speglar sammansättningen av organisationens styrelse 

och personal Diskrimineringslagens intentioner? 

 Vad kan er organisation vinna på att arbeta med mångfald: 

- Internt, inom den egna organisationen? 

- Externt, i förhållande till samhället?  

 Finns det några nackdelar med att jobba med mångfald: 

- Internt? 

- Externt? 

 

Värderingsövningar och diskussioner om värderingar 

En del av mångfaldsarbetet kan vara att pröva och diskutera 

värderingar genom värderingsövningar.  Övningarna kan 

genomföras som en del av utbildningar eller som inslag under andra 

möten för personal och styrelser. 

Förslag till värderingsövningar finns i bilaga 1 sist i det här 

materialet. 

Att diskutera 

 Behövs värderingsövningar?  

 Om ja, vilka ska delta – styrelse och/eller personal? 

 Hur och när ska övningarna genomföras? 

mailto:maryanne.ronnersten@hso.se
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En mångfaldsplan 

Genom att göra en särskild plan kan mångfaldsarbetet struktureras 

upp. Syftet med en mångfaldsplan är att skapa förutsättningar för ett 

framgångsrikt mångfaldsarbete i organisationen där människors 

olikheter ses som tillgångar och resurser. Grunden för 

mångfaldsarbetet är Diskrimineringslagen 1 kap. 1§ (se ovan). 

En bra mångfaldsplan är enkel, tydlig, innehåller konkreta och 

genomförbara mål och åtgärder som går att utvärdera och har ett 

långsiktigt perspektiv.  

En mångfaldsplan kan bestå av följande delar: 

- Bakgrund (varför mångfaldsarbete behövs) 

- Långsiktigt mål 

- Mätbara delmål 

- Ansvarig 

- Färdig/tidpunkt 

- Uppföljning/utvärdering 

Faktorer att fundera på vid framtagning av en mångfaldsplan 

 Mångfaldsperspektiv vid rekrytering (se bilaga 2 sist i 

materialet)  

 Valberedningens roll och uppdrag 

 Styrelsens och kansliledningens stöd 

 Eventuella justeringar i policydokument och information 

 Värderingar 

 Former för identifikation och undanröjande av 

diskriminerande särbehandling, trakasserier och mobbing 

 Tillgänglighet och användbarhet i arbetsmiljön  

 Transparens och tydlighet vad gäller kommunikationskanaler 

och ansvarsfördelning  

 Lika lön för lika för likvärdigt arbete  

 Övrigt? 
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Att diskutera 

 Vad är fördelarna med att ha en särskild mångfaldsplan? 

Finns det några nackdelar? 

 Behövs en mångfaldsplan? För personal och/eller styrelse? 

 Hur och när ska den i så fall tas fram? 

 

Tydliga rekryteringsprinciper  

Genom rekryteringsprinciper som bygger på ett mångfaldstänkande 

kan på sikt sammansättningen av personal och styrelser spegla 

samhällets sammansättning. 

Allra sist i det här materialet (bilaga 2) finns ett förslag till checklista 

för rekrytering. 

Att diskutera 

 Behövs en särskild checklista för rekrytering utifrån ett 

mångfaldsperspektiv? 

 Läs igenom checklista i bilaga två och diskutera om den är 

användbar eller om något behöver läggas till eller tas bort. 

 

Mångfaldsperspektiv i hela verksamheten 

Om mångfaldsarbetet ska bli tydligt så behöver det löpande speglas i 

organisationens verksamheter och intressepolitiska arbete, internt 

såväl som externt. Till exempel i stadgar, policydokument, hemsidor, 

nyhetsbrev, i skrivelser, uttalande etc. 

Att diskutera 

 Finns mångfaldsperspektivet med i dag i organisationen 

stadgar, policydokument och på hemsidan? 

 Hur pass viktigt är det att mångfaldsperspektivet framgår i 

policydokument av olika slag? 

 Hur kan mångfaldsperspektivet till exempel speglas på 

förbundets hemsida? 
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 Behöver mångfaldsarbetet förankras inom organisationen och 

hur kan det i så fall gå till? Vid ordförandemöten och/eller 

kongresser? På andra sätt? 

 Hur kan förbundet bidra till att föreningarna på läns- och 

lokala nivåer börjar jobba med mångfald? 
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DEL 2 Mångfaldsarbete i lokala 

funktionshindersföreningar 

1. Studiecirklar/diskussioner utifrån materialet ”Lika 

och inkluderad” 

En förening som funderar på att arbeta med mångfaldsfrågor kan 

börja med en studiecirkel utifrån materialet ”Lika och inkluderad”. 

Materialet tar bland annat upp vad mångfald är liksom 

diskriminering, samhällsområden som berörs som till exempel 

arbetsliv och utbildning liksom kort om FN:s konvention om 

rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Dessutom finns 

intervjuer med representanter från fem organisationer som jobbat 

med mångfaldsfrågor, som Reumatikerförbunden, Afrosvenskarnas 

riksförbund, Unga Allergiker, Arbetsmiljöforum och ABF. Till varje 

kapitel finns diskussionsfrågor. 

Materialet kan beställas från Handikappförbunden, 

maryanne.ronnersten@hso.se eller från ABF. Det finns också på 

Daisy. 

 

2. Fördelar respektive nackdelar med mångfaldsarbete 

Det kan vara bra att diskutera fördelar respektive eventuella 

nackdelar med att arbeta aktivt med ett mångfaldsperspektiv.  

Att diskutera 

 Hur ser i dag föreningens styrelse ut utifrån ett 

mångfaldsperspektiv när det till exempel gäller fördelningen 

män/kvinnor? Åldrar? Personer med annan etnisk bakgrund 

än svensk?  

 Har styrelsen en sammansättning som återspeglar 

mångfalden i samhället?  

 Hur ser mångfalden ut bland medlemmarna när det gäller 

män/kvinnor, åldrar och så vidare (som ovan)? 

 Har medlemsgruppen en sammansättning som återspeglar 

mångfalden i samhället? 

mailto:maryanne.ronnersten@hso.se
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 Internt, inom föreningen: 

- Vilka är fördelarna med att föreningen arbetar aktivt 

utifrån ett mångfaldsperspektiv?  

- Finns det några nackdelar – i så fall vilka? 

 Externt, i förhållande till samhället: 

- Vilka är fördelarna med att föreningen arbetar aktivt 

utifrån ett mångfaldsperspektiv?  

- Finns det några nackdelar – i så fall vilka? 

 

3. Värderingsövningar 

Värderingsövningar kan användas för att pröva egna och andras 

attityder och värderingar. Övningarna finns som bilaga 1 i det här 

materialet. De kan användas som en del av mångfaldsarbetet, vid 

föreningsmöten, under utbildningar och i föreningens styrelse. 

 

4. Styrelsebeslut om fortsatt mångfaldsarbete 

En viktig förutsättning för att arbetet med mångfald ska bli 

framgångsrikt är att föreningens styrelse står bakom. Frågan om – 

och varför – föreningen ska arbeta med mångfald liksom fördelar och 

nackdelar kan diskuteras på ett styrelsemöte. Därefter kan styrelsen 

besluta om föreningen ska börja jobba med mångfald. När beslutet 

tagits kan föreningen arbeta vidare med nedanstående 

frågeställningar. 

 

5. Vilka nya grupper vill föreningen nå? 

Som tidigare beskrivits har Diskrimineringslagen till ändamål ” 

att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter 

och lika möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller 

uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 

funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.” 
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Att diskutera 

 Vilka av ovanstående grupper vill föreningen nå? 

 Vilken eller vilka grupper verkar troligast att ni kan nå? 

 Vilka grupper vill ni börja med? 

 

6. Varför söker sig människor till en förening? 

Inför arbetet med att nå ut till nya grupper kan det vara bra att 

fundera på varför människor söker sig till en 

funktionshindersförening.  

Att diskutera 

 Av vilka orsaker söker sig människor till en förening för 

personer med funktionsnedsättning? 

 Vilka orsaker är vanligast? 

 

7. Vad kan föreningen erbjuda de grupper ni vill nå? 

Ni har tidigare diskuterat vilka grupper ni vill nå ut till.  

Att diskutera 

 Vad kan föreningen erbjuda respektive grupp i dagsläget? 

 Vad vill ni kunna erbjuda nya grupper? 

 

8. Hur kan ni nå nya grupper? 

De grupper ni vill nå måste få information om att föreningen finns, 

att de är välkomna och vad föreningen kan erbjuda. Det gäller att 

hitta former för hur ni kan nå fram med er information. Diskutera 

hur nedanstående förslag kan användas: 

Att diskutera 

 Informationsblad som vänder sig till de grupper ni vill nå om 

att föreningen finns och vad den kan erbjuda? 

 Hur och var kan sådana informationsblad delas ut eller läggas 

ut? 
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 Torgmöten? 

 Föreningsmöten för särskild inbjudna? 

 Genom att skaffa kontaktpersoner inom de grupper ni vill nå? 

 Genom att vända sig till andra föreningar, t ex för personer 

med annan etnisk bakgrund? 

 Via arbetsplatser och arbetsförmedlingen på orten? 

 

Bemötande 

Hur tar ni emot personer som för första gången kommer till ett möte 

så att de känner sig välkomna och vill komma tillbaks? 

 

10. Plan för fortsatt arbete med mångfald 

Gör en skriftlig plan för hur föreningens arbete med mångfald kan 

gå till. Då blir arbetet både lättare att genomföra och att utvärdera. 

En plan kan till exempel bestå av följande övergripande delar: 

 Vilka grupper föreningen vill nå (och varför) 

 Vilka åtgärder som föreningen ska vidta (beskrivning av 

respektive åtgärd) 

 När och hur åtgärderna ska vidtas (tidsplan) 

 Vem som gör vad (arbetsfördelning) 

 Uppföljning och utvärdering (när och hur) 
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Värderingsövningar 
Värderingsövningarna bör präglas av öppenhet och respekt för 

varandra. Deltagarna måste känna sig fria att dela sina åsikter, men 

också känna att man har rätt att vara tyst om man vill.  

 Det som sägs i gruppen under en övning bör stanna där och 

inte refereras till efteråt. 

 Alla har rätt att välja att inte delta i övningen. 

 Ingen får uttrycka sig negativt om det andra säger. 

Undvik påståenden som kräver att deltagarna ska redovisa sina egna 

erfarenheter. Om man säger till exempel: ”Alla som har känt sig 

diskriminerade på arbetet byter stol” kan det upplevas som 

kränkande eller pressande. Det är viktigt att fråga efter deltagarnas 

åsikter och låta de som vill dela med sig av personliga erfarenheter 

berätta. 

Påståendet kan istället formuleras: ”Invandrare diskrimineras i 

arbetslivet”. 

 

Övningen ”Heta stolen” 

Påståenden – den som tycker likadant reser sig och byter stol eller 

gör liknande markering. Den som inte håller med eller inte hunnit ta 

ställning sitter kvar. Efter att deltagarna bytt stol (eller gjort 

motsvarande markering) eller sitter kvar får någon berätta om sina 

åsikter. 

 En organisation fungerar smidigare om den består av 

människor med lika bakgrund. 

 En organisation fungerar bättre om det finns människor med 

olika bakgrund på alla organisationsnivåer. 

 Svenskar diskriminerar invandrare. 

 Invandrare diskrimineras i arbetslivet. 

 Invandrare har mycket att lära av svenskar. 
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 Svenskar har mycket att lära av invandrare. 

 

Övningen ”4-hörn” 

Fyra (4) hörn är en övning som kan användas när man vill att 

gruppens medlemmar ska ta ställning till ett problem eller en fråga. 

Placera de olika svaren, eller ståndpunkterna i rummets olika hörn. 

Lämna alltid det fjärde hörnet öppet för deltagarnas egna förslag. 

Deltagarna placerar sig utifrån i det hörn som har ett förslag de 

stöder. 

Övningen kan också genomföras på en white-board där hörnen 

skrivit in. 

Vilket är det största hindret mot att arbeta för mångfald på 

arbetsplatsen? 

 Ledningen stöder inte mångfaldsarbetet. 

 Arbetsklimatet mellan personalen präglas av att man 

blockerar varandras idéer och ger varandra kritik. 

 Organisationen ger inte utrymme åt ett aktivt 

mångfaldsarbete (resurser, tid, plats, utrymme). 

 Öppet hörn för egna förslag. 

 

Var har arbetet med mångfald kommit längst? 

 I den politiska världen 

 Privat, människor emellan 

 På arbetsplatser 

 Öppet för eget förslag 

Kort diskussion i respektive hörn/grupp. Därefter motiverar 

deltagarna i respektive hörn inför hela gruppen. Man får byta hörn 

om man vill, efter att ha lyssnat på andras motivering. 
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Övningen ”Rangordning” 

Deltagarna ges möjlighet att fundera på ett särskilt problem, eller en 

fråga, och att föreslå hur en förändring skulle kunna se ut. 

Övningarna börjar med att ledaren ställer en fråga. 

Först arbetar deltagarna själva och var och en skriver ner alla möjliga 

idéer och förslag, cirka 5 – 6 stycken. Idéerna ska också rangordnas 

genom att man sätter en siffra framför varje förslag.  Efter ungefär 5 

minuter samlas deltagarna i mindre grupper om 3 – 4 personer. I 

varje grupp berättar var och en om sin lista. Då ska gruppen först 

lyssna utan att avbryta eller kommentera. När alla har fått berätta, 

kan gruppen diskutera eller samtala vidare.  

Förslag till diskussionsfrågor 

 Hur tycker du att din organisation bäst kan utvecklas? 

 Hur kan klimatet mellan personalen bli bättre på jobbet? 

 Vilka arbetsformer och rutiner behöver förändras eller 

utvecklas för att skapa delaktighet på jobbet? 

 Vad tänker jag på när jag hör ordet mångfald, jämställdhet 

etcetera? 

 

Övningen ”Parsamtal” 

Gruppen delas in i par och varje par får en konkret fråga att arbeta 

med. Paren får 5 – 10 minuter på sig att samtala. Genom parsamtal 

aktiveras alla, man lär känna varandra bättre och tränas i aktivt 

lyssnande. 

Förslag till diskussionsfrågor 

 Så tycker jag att män och kvinnor fungerar ihop på min 

arbetsplats 

 Vad jag behöver för att utvecklas i mitt arbete 

 Något jag gjort som jag är stolt över 
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Checklista för rekrytering 

Förarbete 

► Identifiera arbetsuppgifter, överensstämmer de med 

arbetsbeskrivningen/befattningen? Med mål, policy och 

handlingsplaner? 

► Ska befattningen förändras (innehåll eller namn) 

Kravprofil 

► Formulera kravprofil  

► Är kraven objektiva och försvarbara i förhållande till det 

arbete som ska utföras?  

► Är kraven exkluderande? 

Annonsen 

► Använd ramannons där värdegrund framgår 

► Ska positiv särbehandling vid kön tillämpas? 

► Vem kan identifiera sig med annonsen? 

► Är någon grupp exkluderad? 

► Var sker annonsering? 

Telefonkontakt 

► Vid telefonkontakt och under hela anställningsförfarandet, 

tänk på att inte ställa personliga frågor om barn, sjukdomar, 

religion, med vem eller hur man lever 

► Fokusera på formella krav och på det arbete som skall utföras 

► Objektivt förhållningssätt 

Funktionshinder 

► Behövs stöd- och anpassningsåtgärder? 

Intervjuer 

► Låt flera personer delta i intervjuarbetet 

► Gör en manual med frågor 

► Dokumentera 
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► Ställ inga personliga frågor om barn, sjukdomar, religion, med 

vem eller hur man lever 

► Be istället att personen berättar lite om sig själv 

Tillsättning 

► Innan tillsättning och slutligt val av medarbetare; kontrollera 

överensstämmelse med mål, policy och handlingsplaner  
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Handledning 

DEL 2 Mångfaldsarbete i funktionshindersföreningar  

Studiecirkel om materialet ”Lika och inkluderad – ett 

studiematerial om mångfaldsarbete i 

funktionshindersrörelsen” 

Arbetet kan börja med en studiecirkel utifrån studiematerialet ”Lika 

och inkluderad”. Såhär beskrivs materialets upplägg på sidan 6: 

”I studiematerialet är samtalsövningar och praktiska uppgifter 

blandade. Studiecirkeln blir därför både en diskussionscirkel och en 

möjlighet att påbörja praktiskt arbete med mångfaldsfrågor och 

likabehandlingsarbete inom föreningen eller organisationen. I 

materialet finns texter och övningar som handlar både om mångfald 

i föreningslivet och om likabehandlingsarbete på arbetsplatser. 

Övningarna kan därför göras om, eller hoppas över, beroende på var 

fokus och intresse ligger i studiecirkeln. Tanken är att 

studiematerialet även ska kunna användas vid till exempel kortare 

utbildningar eller tema-dagar på arbetsplatser inom 

funktionshindersrörelsen.” 

 

Studiecirkel utifrån materialet ”Mångfald – ett redskap 

för utveckling”, del 2 

Studiecirkeln omfattar avsnitten 2 till och med 10. De kan delas upp 

på fyra möten med följande innehåll: 

Första mötet: Avsnitten 2. Fördelar respektive nackdelar 

med mångfaldsarbete  

  Avsnitt 3. Värderingsövningar 

Avsnitt 4. Styrelsebeslut om fortsatt 

mångfaldsarbete 

Andra mötet: Avsnitt 5. Vilka nya grupper vill föreningen 

nå? 

Avsnitt 6. Varför söker sig människor till en 

förening? 
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Avsnitt 7. Vad kan föreningen erbjuda de 

grupper ni vill nå? 

Tredje mötet: Avsnitt 8. Hur kan ni nå nya grupper? 

  Avsnitt 9. Bemötande 

Fjärde mötet: Avsnitt 10. Plan för fortsatt arbete med 

mångfald 

 

Förslag till kurs för lokala föreningar 

09.30 Inledning 

 Kort om Diskrimineringslagstiftningen 

 Kort om vad mångfald är 

10.00 Grupparbete: 

Diskutera frågorna under materialets avsnitt 2. Fördelar 

respektive nackdelar med mångfaldsarbete 

10.30 Paus 

10.45 Redovisning av grupparbetet 

11.15 Diskutera tillsammans frågorna i: 

- avsnitt 5. Vilka nya grupper vill föreningen nå? 

- avsnitt 6. Varför söker sig människor till en förening? 

- avsnitt 7. Vad kan föreningen erbjuda de grupper ni 

vill nå? 

12.00 Lunch 

13.00 Sammanfattning av diskussionerna innan lunchen 

Grupparbete: Diskutera frågorna i avsnitt 8. Hur kan ni 

nå nya grupper?  

13.45 Redovisning av grupparbetet 

14.15 Paus 
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14.45 Diskutera tillsammans: 

- I materialet finns förslag till värderingsövningar. Kan 

de vara bra att använda? I så fall, när? 

- Behövs ett styrelsebeslut på att föreningen ska jobba 

med mångfaldsfrågor? 

- Diskutera utifrån materialets avsnitt 9 om föreningen 

behöver en plan för fortsatt arbete med mångfald.  

 - Sammanfattning av dagen 

15.30 Slut 

 


