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Introduktion
Introduktion
för integrering
av mångfald

Mångfaldsintegrering i företag kan se ut på olika sätt, men företrädesvis
handlar det om rättvis rekrytering och att se till att den sammantagna
arbetsstyrkan kommer från skilda bakgrunder och har olika personliga
egenskaper med sig in i företaget. Frågan om olikartade bakgrunder i det här
fallet kan exempelvis handla om olika etniska grupper och nationaliteter,
olika religiösa bakgrunder, etc. Personliga egenskaper, å andra sidan,
inkluderar exempelvis ålder, kön, hälsa, etc.
I den aktuella kontexten, det vill inom ramen för arbetet med detta ”toolkit”,
ligger fokus endast på en av ovanstående faktorer – anställning av personer
med invandrarbakgrund.
Anställning av personer med invandrarbakgrund bär fördelar både för den
enskilde individen och för arbetsgivare. Utifrån ett individperspektiv handlar
fördelarna om inkomst, status, social integration, hälsa och välbefinnande.
För arbetsgivaren handlar mångfald om att följa lagar, men även om att öka
kreativiteten och flexibiliteten hos de anställda, möjligheter att marknadsföra
sig på nya marknader (bland etniska grupper), förbättrad kvalité på service
och potentiellt ökade vinster.

Verktygens
omfattning

Den här uppsättningen av verktyg, ett så kallat “toolkit”, är ämnat att stötta
arbetsgivare i mångfaldsarbetet genom specifika projektför (anställning av)
personer med invandrarbakgrund. Verktygen har organiserats enligt fem
huvudsakliga delar. Dessa delar kan används i bedrivandet av
mångfaldsprojekt och vid integrering av mångfald i en organisation:
•
•
•
•
•

Uppstart
Behovs- och riskanalys
Organisatoriska lösningar
Implementering
Uppföljning och utvärdering

Mer information om de olika delar kan hittas på: www.diversityatwork.net
Målgrupper

Målgruppen för den här uppsättningen verktyg är företag i allmänhet, eller
rättare sagt offentliga och privata organisationer inom alla sektorer och
branscher. Verktygen har blivit särskilt framtagna och designade för att passa
större företag och organisationer. Det går dock även bra att använda
verktygen och det upplägg som här presenteras på små-, medelstora samt
mikroföretag. I dessa fall måste användandet av verktygen anpassas och
eventuellt måste ett urval av lämpliga verktyg göras. Frågorna om mångfald
måste dock hanteras, oavsett hur organisationen ser ut.

Invandringen

Invandringen till, och inom, EU ökar i nästan alla medlemsländer. Denna
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0inom EU

sociala och demografiska process innebär en möjlighet för Europa när det
gäller att ta itu med ett antal angelägna frågor, såsom brist på arbetskraft, en
åldrande befolkning, nivåer av innovation i ekonomin samt en hållbar
samhällsintegrering.
För att kunna utvinna dessa möjligheter finns ett behov av att se invandrare
som potentiella anställda och att rekrytera personer med invandrarbakgrund.
Arbetsgivare behöver vidta och använda sig av aktiva
sysselsättningsstrategier för invandrare.
Genom att göra detta kommer vi att ställas inför flera svåra frågeställningar,
som bland annat handlar om skillnader i religion, kultur, språk och livsstil.
Därtill kommer även faktorer såsom kommunikationsvägar, interpersonella
relationer och attityder att vara aktuella.

Social rättvisa

Mångfald hos de anställda är en fråga om såväl social rättvisa som att kunna
dra fördelar av densamma. Invandrare är ofta marginaliserade i samhället,
varpå denna aspekt är särskilt viktig för samhället och samhällsutvecklingen.
Arbete och anställning bidrar till ett större deltagande i samhället samt i det
ekonomiska livet.

Att leda
mångfald i ett
projekt

Att praktisera det bästa ledarskapet inom mångfald så det blir mainstreamat i
en organisation kräver att det finns uttalade policies, rätt tränad och
medveten personal. Samt bevisat bra metoder för rekrytering, belöning,
lärande och så vidare. Organisationerna måste dock starta någonstans och
ledarskap för funktionshindrade är vanligen genomförda i projekt form. Det
här verktyget förutsätter att organisationen / företaget är i början av
processen att introducera att leda mångfald och att den därför antar
projektet som arbetsform. Om man gör det så får nybörjarna det bästa stödet
men man får också materialet (toolkit / verktyg) som är användbart för att
genomföra processen.

SME´s och
mikroföretag

SME´s (vanligen organisationer / företag med mellan 30 och 200 anställda)
och mikroföretag (under 30 anställda) är viktiga som arbetsgivare för
immigranter. Dessa organisationer är vanligen mindre strukturerade och
mindre formella än större organisationer. Till exempel har de vanligen inte
formella HR avdelningar och utvecklingen av policies för arbetsplatsen är
vanligen mindre systematisk än i större företag.
Stegen att följa för att utveckla policies i ledarskapet inom mångfald i små
företag är därför lättare. Men företag av alla storlekar kan använda verktyget.
De större företagen kan använda hela verktyget medan det går bra att plocka
ut vissa delar till mindre företag.
En stor variation av olika exempel och verktyg är presenterat i materialet.
Exemplen är till för att visa hur materialet kan användas och vilka resultaten
kan bli.

Exempel
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Fas 1 Verktyg – Uppstart
Det är 3 huvudsakliga aktiviteter som måste genomföras för att komma igång med ett
mångfaldsarbetet. Dessa är:
•
•
•

Se till att få stöd
Avgränsa projektområdet
Organisera projektgrupp

Det finns 9 redskap för att hjälpa användaren att komma igång med uppstarten. Dessa är:
• Identifiering av aktörer – checklista
• Marknadsföring av mångfald
• Göra avgränsningar – checklista
• Granskning av befintlig verksamhet
• Modellavtal
• Kommunikationsstrategier
• Etablera en projektgrupp
• Checklista för processen – Projektplanering
Verktyg kan användas i relation till en mängd olika aktiviteter, men de är främst användbara i
förhållande till:
Aktivitet

Verktyg

Se till att få stöd

1. Identifiering aktörer – checklista
2. Marknadsföring av mångfald

3. Göra avgränsningar – checklista
Avgränsa projektområde 4. Granskning av befintlig verksamhet
5. Modellavtal
Organisera projektgrupp
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6. Kommunikationsstragegier
7. Etablera en projektgrupp
8. Checklista för processen - Projektplanering

Verktyg 1: Identifiera aktörer – checklista
Detta verktyg hjälper dig att identifiera vem/vilka som ska vara delaktiga i mångfaldsprojektet
samt varför. Verktyget kan också användas för att bedöma på vilken nivå intressenterna ska
engageras i mångfaldsarbetet.
En aktör är en person eller grupp av personer som har intresse i
Definition:
mångfaldsarbetet.
Sammanfattande checklista för aktörer
1.

Vilka grupper behöver vara delaktiga i mångfaldsprojektet? Exempelvis:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2.

Varför bör dessa personer vara inblandade i mångfaldsprojektet? Exempelvis:
•
•
•
•
•
•
•

3.

Högsta ledningen
Mellan- och linjechefer
Human resource/personalavdelningen
Fackliga företrädare
Externa konsulter
Externa organ
Anställda
Särskilda nyckelpersoner
Övriga

De gynnas av större mångfald (hur?)
De kommer att betala för mångfaldsprojektet
De är motståndare till mångfaldsarbete
De har ansvar inom området
De har makt att påverka utfallet av mångfaldsarbetet
De måste samarbeta för att mångfaldsarbetet ska lyckas
Övriga skäl

I vilka skeden av mångfaldsprojektet bör dessa aktörer vara inblandade?

På viken nivå ska aktörerna involveras, det vill säga bör de vara medlemmar i
projektgruppen, ska de informeras om mångfaldsarbetet, ska de vara ansvariga för
mångfaldsprojektet? Exakt vilken roll ska de ha?
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Hur verktyget används i SME´s
SME´s har vanligen färre aktörer än stora organisationer och har en mindre specialiserad och
komplex organisation. Ett resultat av det blir att aktörerna får snabbare beslutsvägar och en
mer strömlinjerat arbetssätt. Nedan finns en checklista för SME:s.
Sammanfattning av checklista för SME:s
1. Vilka grupper ska involveras i projektet? Exempel:
•

Ledningen / cheferna

•

Anställda

•

Inhyrda konsulenter

•

Deltagare från målgruppen

•

Övriga

2. Varför ska dessa grupper/personer vara med? Vad är syftet med det?
•

De kan dra nytta av projektet

•

De kommer att betala för mångfaldsprojektet

•

De är antagonister till projektet

•

De har ansvar på det området i företaget

•

De har makt att påverka framgång i projektet

•

Andra orsaker

3. Vid vilken nivå/tidpunkt i projektet ska dessa aktörer bli involverade?
På vilken nivå/tidpunkt ska de här aktörerna bli involverade ex ska de bli medlemmar i
projektgruppen, eller ska de endast bli informerade om projektet, eller ska de bli ansvariga för
projektet? Exakt vilken roll ska de ha i projektet?

Verktyg 2: Marknadsföring av mångfald
Dessa verktyg är i form av listor som kan användas för att kommunicera fördelarna med
mångfald, exempelvis till ledning och anställda. Anställda har ofta andra värderingar och
förväntningar än ledningen och därmed finns det två uppsättningar av budskap – en för
ledningen och en för anställda.
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Fördelar med mångfald för ledningen
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Enskilda anställda utför ett bättre arbete – vilket leder till ökad produktivitet
Anställda blir mer kreativa och flexibla i sitt förhållningssätt till arbetet
Mångfaldsarbete kan leda till högre kvalité och problemlösning
Fördjupad förståelse för olika marknader – en diversifierad personal ger en djupare
förståelse för målgrupper, särskilt i förhållande till marknader som vänder sig till olika
målgrupper
Anställdas moral och tillfredsställelse med arbetet är högre på arbetsplatser med
mångfald
Omsättningen av personal förbättras och det råder mindre sjukfrånvaro i organisationer
som arbetar effektivt med mångfald
Det förekommer färre stämningar för diskriminering i organisationer som arbetar med
mångfaldsprogram
Mångfaldsarbete kan förbättra kvalitén på organisationen och bidra till att skapa
avkastning på investeringar i humankapital
Att arbeta med mångfald kan locka nya medarbetare till organisationen
Mångfaldsarbete kan förbättra effektiviteten i lagarbete och skapa ett bättre samarbete
Ett mångfaldsprojekthjälper dig att klara av lagliga skyldigheter i fråga om jämlikhet

Fördelar med mångfald för anställda
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Mångfaldsarbete förbättrar prestationer på jobbet – vilket kan leda till ökade intäkter
Personalen får ökade möjligheter till kreativitet i arbetet
Ett mångfaldsarbete leder till mer flexibla arbetsformer
Mångfaldsarbete ger var och en möjlighet att bidra mer till arbetsplatsen, vilket kommer
att uppskattas
Nivån av tillfredsställelse på jobbet ökar i en organisation som präglas av mångfald
Relationer mellan kollegor, ledning och arbetslag förbättras – arbetsmoralen hos
medarbetare blir högre
Mångfaldsarbete ökar den respekt anställda får på arbetsplatsen
Mångfald garanterar en rättvis behandling på arbetet i relation till arbetsmetoder,
utbildning och marknadsföring
På en arbetsplats som präglas av mångfald behandlas alla anställda rättvist

Verktyg 3: Checklista för avgränsning
Det här verktyget används för att få information om vilken omfattning mångfaldsprojektet bör
ha – vilka avgränsningar ska göra, vilka aktiviteter ska genomföras samt hur ska arbetet
organiseras så att det fungerar i den ordinarie verksamheten? Verktyget kan användas antingen
som en intervjuguide eller som en checklista för att få fram den typ av information som behövs
för processen. Checklistan är indelad i tre delar – skissa fram organisatoriska gränser, utforska
dess kultur och arbetsmetoder samt avgränsa mångfaldsarbetets omfattning. Verktyget kan

8|Page

användas i alla organisationer, men avsnitt 2 och 3 är särskilt anpassade för medelstora och små
företag.
Checklista för avgränsning
Identifiera organisatoriska enheter och skissa en struktur
•
•
•
•
•

Inom vilka områden av organisationen ska mångfaldsarbetet genomföras?
Hur många personer inom organisationen ska vara involverade i mångfaldsprojektet?
Vilka är de operativa enheterna inom organisationen (t.e.x planering, produktion,
personal) ska vara med?
Hur ser begränsningarna ut inom dessa operativa enheter (t.ex. vad gäller tid, personal)?
Vilka organisatoriska enheter behöver kunna hantera mångfaldsfrågor, (formellt och
informellt)?

Utforska organisationens kultur och arbetsmetoder
•
•
•
•
•
•

Hur stor självständighet har varje avdelning, (vad gäller ledning och individuell
flexibilitet)?
I vilken utsträckning är ledning och personal normalt involverade när det gäller beslut
som påverkar dem?
Vilka strukturer används för beslutsfattning i organisationen?
Vilka strukturer och mekanismer används för kommunikation inom organisationen?
Hur har tidigare projektoch projekt införts i organisationen som helhet alternativt inom
speciella enheter?
Vilka problem har tidigare uppstått när det gäller införande och genomförande av
liknande program och projekt?

Fastställning av programmets avgränsning
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Vilka är de drivande krafterna bakom mångfaldsarbetet, (t.ex. rekrytering av personal,
att kunna behålla personal, produktivitetsförbättringar, intagandet av nya marknader,
förbättra den organisatoriska bilden, etc.)?
Varför genomförs mångfaldsprojektet vid denna tidpunkt?
Vilka problem och möjligheter förväntas uppstå?
Hur ser prioriteringarna ut under tiden för mångfaldsprojektet?
Finns det en samsyn kring syftet med mångfaldsarbetet bland de stora aktörerna?
Hur ser avgränsningarna ut när det gäller vilka aktiviteter som kommer att genomföras?
Finns det några frågor eller områden som mångfaldsprojektet inte ska eller kan
involvera? Vad innebär det för begränsningar?
Hur ser budgeten ut för mångfaldsprojektet?
Vilka personer ska involveras i arbetet?

Det bör noteras att gränserna för mångfaldsarbetet kan variera i olika delar av organisationen.
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Att använda verktyget i SME:s
Identifiera organisatoriska enheter och skissa en struktur
•
•

Varför genomförs mångfaldsprojektet vid denna tidpunkt?
Vilka problem och möjligheter förväntas uppstå?

•

Hur ser prioriteringarna ut under tiden för mångfaldsprojektet
Utforska organisationens kultur och arbetsmetoder

•
•
•

Vilka strukturer används för beslutsfattning i organisationen?
Vilka strukturer och mekanismer används för kommunikation inom organisationen?
Hur har tidigare projektoch projekt införts i organisationen som helhet alternativt inom
speciella enheter?

Fastställning av programmets avgränsning
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Vilka är de drivande krafterna bakom mångfaldsarbetet, (t.ex. rekrytering av personal,
att kunna behålla personal, produktivitetsförbättringar, intagandet av nya marknader,
förbättra den organisatoriska bilden, etc.)?
Varför genomförs mångfaldsprojektet vid denna tidpunkt?
Vilka problem och möjligheter förväntas uppstå?
Hur ser prioriteringarna ut under tiden för mångfaldsprojektet?
Finns det en samsyn kring syftet med mångfaldsarbetet bland de stora aktörerna?
Hur ser avgränsningarna ut när det gäller vilka aktiviteter som kommer att genomföras?
Finns det några frågor eller områden som mångfaldsprojektet inte ska eller kan
involvera? Vad innebär det för begränsningar?
Hur ser budgeten ut för mångfaldsprojektet?
Vilka personer ska involveras i arbetet?

Det bör noteras att gränserna för mångfaldsarbetet kan variera i olika delar av organisationen.

Verktyg 4: Granskning av befintlig verksamhet
Verktyget fungerar som en checklista över arbetspolicies, program, personal och förfaranden
som relaterar till utvecklingen av ett mångfaldsprojekt. De flesta organisationer kommer att ha
åtminstone några av dessa funktioner på plats och det är viktigt att ta hänsyn till dessa i
mångfaldsarbetet. Här finns det möjlighet att bygga vidare på redan existerande funktioner
samt identifiera glapp i dessa, för att fullt ut kunna använda befintliga resurser.
Det finns ett antal breda områden inom organisationer som utgör relevanta funktioner för
utvecklingen av ett mångfaldsarbete. Dessa inkluderar:
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-

HR/Mänskliga relationer och praxis
Jämlikhetspolicy och praxis
Utbildning och utveckling av personal

I det här tidiga skedet av processen är syftet att identifiera förekomsten av ovan nämnda politik
och policy, snarare än att utforska den på djupet. En djupare analys kommer att göras senare
under processen.
Aktivitet
Närvarande Frånvarande
HR/Mänskliga relationer och praxis
Finns det en policy för mångfald?
Finns det en policy för rekrytering?
Finns det en policy för personalomsättning?
Finns det en policy för befordran?
Förekommer det bedömningar av det arbete som
personalen utför?
Finns det en policy för flextider?
Finns det en policy för distansarbete?
Finns det en policy för anställning av familjemedlemmar?
Har det förekommit program, initiativ eller
undersökningar kring dessa områden?
Jämlikhetshetspolicy och praxis
Finns det en mångfaldspolicy?
Finns det en jämställdhetspolicy?
Finns det en policy för nationalitet och etniska grupper?
Utbildning och utveckling av personal
•
Finns det en policy eller plan för utbildning och utveckling
av personal?

Den första uppgiften är att identifiera om någon eller några av dessa policies redan finns inom
organisationen. Därefter måste dessa utvärderas för att se i vilken mån de behandlar
mångfaldsfrågor.

Att använda verktyget i SME:s
HR/Mänskliga relationer och praxis
Finns det en policy för mångfald?
Finns det en policy för rekrytering?
Finns det en policy för personalomsättning?
Finns det en policy för befordran?
Förekommer det bedömningar av det arbete som personalen utför?
Finns det en policy för flextider?
Finns det en policy för distansarbete?
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-

Finns det en policy för anställning av familjemedlemmar?
Har det förekommit program, initiativ eller undersökningar kring dessa områden?

Träning och utveckling av personal-bör inkludera policies för hela mångfaldsbegreppet. Dvs
kön, ålder, funktionshinder etc

Verktyg 5: Modell-avtalet
En viktig egenskap i allt mångfaldsarbete är strävan efter att få ett avtal med de viktigaste
aktörerna kring arbetets omfattning, resurser, organisation av arbetet, etc. Avtalen kan vara av
formell eller informell karaktär, beroende på syftet med mångfaldhetsatsningen och den
befintliga kulturen. Det är väldigt viktigt att alla deltagare och medarbetare vet att
mångfaldsarbetet är prioriterat och att det har stöd från ledning och andra viktiga huvudaktörer.
Avtalet bör omfatta följande områden:
1. Målet med mångfaldsprojektet, t.ex.
•
•
•
•
•
•

Att utveckla en mångfaldspolicy
Att förbättra rekryteringen
Att arbeta utifrån lagstiftning på området
Att förbättra bilden av organisationen
Att få tillgång till nya marknader
Att maximera användandet av personalens kompetens

2. Projektets avgränsning
•
•

Vilka aktiviteter ska ingå
Vilka förutsättningar och hinder finns

3. Vilka aktörer ska vara delaktiga, t.ex.
•
•
•
•
•
•
•

Personer som utformar organisationstrategier
Mellanchefer
Tillsynsaktörer
Fackliga reperesentanter
HR/personalavdelningen
Aktörer som håller i utbildning
Externa konsulter

4. Tidsomfattning
• Det är lämpligt att ange hur lång tid varje steg i mångfaldsprojektet förväntas hålla på
5. Organisatoriska strukturer som ska vara delaktiga, t.ex.
•

HR/personalområdet
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• Fackföreningar
• Utbildningsavdelningar
• Externa konsulter
•
6. Budget och resurser, t.ex.
•
•
•
•
•
•

Pengar
Tid
Personal
Material
Lokaler
Utrustning

7. Ansvarsfördelning mellan olika aktörer
•
•

Specifika roller och ansvar för alla aktörer som deltar i projektet
Specifikation av hur rapporteringen från olika aktörer ska se ut

8. Aktiviteter i projektet
• Utvecklings policies
• Träning av personal
• Uppdatering av rekryterings rutiner
• Introduktionsmanualer för personer med utländsk bakgrund
• Ändring av organisationen i företaget
• Förebyggande av mobbing förnedring
• Visa på vinsterna-fördelarna av projektet

Verktyg 6: Kommunikationsstrategier
Alla organisationer har allmänt accepterade kanaler och strategier för kommunikation. Det här
verktyget syftar till att identifiera befintliga kommunikationsstrategier som används liksom att
hitta strategier för att kommunicera mångfald.
Hur kommunikationen inom organisationen ser ut beror på dess storlek och vilket mål man har
med kommunikation. Olika strategier kan vara lämpliga för olika målgrupper och under olika
faser av implementering. Varje strategi kan ha ett eller flera mål. Tabellen nedan illustrerar olika
kommunikationsstrategier samt i vilken fas de är mest användbara. Strategierna har olika
påverkan på målgruppen. Generellt har skriftligt material minst effekt medan rollspel har störst
inverkan. Vanligtvis uppnås bäst resultat med en kombination av olika
kommunikationsstrategier.
Var uppmärksam på att det kan vara olika nivå på de anställdas läs- och språkkunskaper, särskilt
på arbetsplatser där personalen kommer från olika länder. Se till att det inte förekommer någon
övertro till skriftligt material och/eller översätt materialet till lämpliga språk. Försök även att
säkerställa att kommunikationen sker på ett hänsynsfullt sätt.
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Kommunikationssätt

Skriftligt material: broschyrer, bulletiner,
nyhetsbrev, anslagstavla, affisch, e-mail, memo
till anställda

Audio-visuellt material: video, film eller bilder av
arbetssituationen och organisationen

Muntlig information: interpersonell
kommunikation, exempelvis möten, enskilda
diskussioner eller gruppdiskussioner, seminarier,
utbildning

Isensättande (rollspel). Används ofta i
utbildningssyfte

När ska det användas?
•

För att få uppmärksamhet

•

Ge information

•

Som en påminnelse

•

Officiell kommunikation

•

Kommunicera allmän policy

•

Bidrar med saklig information

•

Övning i teknisk kompetens

•

Inflytande

•

Utbyte av ideér

•

Ökad medvetenhet

•

Få samsyn, fatta beslut

•

Förmedla kunskaper och färdigheter

•

För att få information

•

För att övervinna hinder och
problem

•

För att ändra attityder

•

I förklaringssyfte

•

Stimulera önskat beteende

•

För att lära ut konkret kunskap

•

För att ändra attityder

Att använda verktyget SME:s
Huvudbudskapet som ska kommuniseras om projektet är att inte skilja på små och stora företag.
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Verktyg 7: Etablera en projektgrupp
Mångfaldsprojektets framgång vilar på en engagerad projektgrupp, vilka har ett tydligt uppdrag
att genomföra och förvalta mångfaldsarbetet. Det här verktyget beskriver de frågor som bör
beaktas vid etablerandet av en projektgrupp eller arbetsgrupp.
Projektgruppens roll är att samordna driften av hela mångfaldsprojektet. Deras ansvarsområde
bör inkludera:
•
•
•

Genomförandet av alla aktiviteter i alla faser
Säkerställa personalens deltagande i alla aktiviteter
Kommunicera framsteg och utveckling i mångfaldsarbetet till alla anställda och ledning

Projektgruppen bör vara sammansatt av tre olika typer av medlemmar:
•
•
•

Representanter från huvudaktörerna
Personer med relevant kompetens för att driva projektet
Personer som har tillräckligt med tid och intresse för att bedriva arbetet

Medlemsskapet ska omfatta företrädare för ledningen och de anställda samt nyckelpersoner I
företaget (Se vertyg 1). Det bör finnas representanter från alla nivåer av organisationen. Det är
också viktigt att inkludera anställda som representerar hela skalan av olika arbetsgrupper bland
personalen.
För organisationer som har befintliga strukturer är det nödvändigt att avgöra om
projektgruppen ska sättas samman av helt nya personer eller om rollen som projektgrupp ska
hänföras till en redan befintlig grupp. Det finns fördelar och nackdelar med båda typer av
grupper. Befintliga team har redan etablerade samarbeten, är integrerad i organisationen och
har erfarenhet av att leda arbete initialt. Detta kan även vara negativt, eftersom en redan
befintlig grupp kan vara dysfunktionell på flera sätt, exempelvis genom dåliga relationer och en
bristande entusiasm till nya förändringsprojekt.
Fördelar med nya team är motivation och engagemang. Nackdelarna är att det kan ta lång tid
innan gruppen fungerar, deras ställning kan vara inofficiell och de kan börja konkurrera med
andra grupper på arbetsplatsen. Det mest eftersträvansvärda är en projektgrupp som är väl
informerad, energisk, som har mandat, resurser och kompetens att driva förändringsarbetet på
ett framgångsrikt sätt.
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Frågor som rör projektgruppen
Gruppens storlek: Både för stora och för små grupper kan vara ineffektivt av olika skäl. En grupp
på 5-6 personer kan beskrivas som idealt och en grupp i den storleken har störst möjlighet att
vara produktiva.
Kommunikation: Gruppledarna ska se till att kommunikationen är effektiv och regelbunden.
Särskild uppmärksamhet behövs för att nå fram till anställda med olika bakgrund.
Frivillighet: Deltagandet i projektgruppen ska vara frivilligt. Frivilliga bör uppmuntras av
ledningen och närmaste arbetsledarna.
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Genomförandet av alla aktiviteter i alla faser
Säkerställa personalens deltagande i alla aktiviteter
Kommunicera framsteg och utveckling i mångfaldsarbetet till alla anställda och ledning

Representanter från huvudaktörerna
Personer med relevant kompetens för att driva projektet
Personer som har tillräckligt med tid och intresse för att bedriva arbetet

Fas

Syfte

Aktiviteter

Ansvarig

Tidsåtgång

17 | P a g e

Schema

Det finns många verktyg för projektplanering, både för datorer och som pappersmaterial. Något av dessa kan med fördel användas för att komplettera
detta verktyg. Den här checklistan syftar inte till att ersätta något av de mer kommersiellt tillgängliga planeringsverktygen, utan syftar snarare till att lista
avgörande aktiviteter som mångfaldsarbetet bör inkludera. Aktiviteterna kan infogas i ett mer formellt verktyg för projektplanering om så önskas.

Det är viktigt att göra upp en planering, och identifiera de viktigaste aktiviteterna och faserna, redan i ett tidigt stadium av mångfaldsarbetet.
Huvudaktörerna ska vara med i planeringen och ange syfte med olika aktiviteter och schemalägga de aktiviteter som anses nödvändiga. Det är också viktigt
att planeringen som görs är flexibel och kan ändras allteftersom arbetet framskrider.

Verktyg 8: Checklista för processen – projektplanering

Medlemsskapet ska omfatta företrädare för ledningen och de anställda samt nyckelpersoner I företaget (Se vertyg 1). Det bör finnas representanter från
alla nivåer av organisationen. Det är också viktigt att inkludera anställda som representerar hela skalan av olika arbetsgrupper bland personalen.

•
•
•

Projektgruppen bör vara sammansatt av tre olika typer av medlemmar:

•
•
•

Projektgruppens roll är att samordna driften av hela mångfaldsprojektet. Deras ansvarsområde bör inkludera:

Att använda verktyget SME:s

Implementering

Organisatoriska
lösningar

Identifiera hinder och
möjligheter

Uppstart

Implementera aktiviteter

Föreslå lösningar

•

•

Identifiera hinder och
möjligheter för
mångfaldsarbetet

•

Utarbeta en planering och en
tidsplan för åtgärder som
kommer att äga rum

Etablera en projektgrupp

•

•

Starta ett engagemang för
förändringsarbetet

•
Få till stand en överenskommelse
Uppföljning/utvärderng
En första analys
En mer avancerad analys
Rapportering
Analysera data
Feedback
Prioritera behov och hinder

•
•
•
•
•
•
•
•
Generera lösningar
DM projektoch tidtabeller
Feedback på lösningar
Utveckla en genomförandeplan för
varje verksamhet
Implementera aktiviteter
Följa och utvärdera verksamheten
Feedback

•
•
•
•
•
•
•

Skapa grupper för problemlösning

Skapa strukturer

•

•

Avgränsa projektet

Skaffa stöd och identifiera aktörer
och intressenter

•

•

Projektgrupp
Utbildare

Projektgrupp
Expert

Projektgrupp
Eventuellt expert

Personen som
initierar projektet
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Varierande
beroende på
antalet
genomförda
aktiviteter

4-8 veckor

10-14 veckor

8-12 veckor

Utvärdering och
konsolidering

•

Utvärdera och granska
projektet
Få insyn i processen
Feedback på utvärderingsresultat

•

Djupare analys av resultat

•
•

Grundläggande utvärdering

•

Projektgrupp

2-4 veckor
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Fas 2: Identifiera hinder och möjligheter
Den här fasen bygger på 3 huvudsakliga aktiviteter. Dessa är:
•
•
•

Samla information
Analysera information
Reportera information – etablera ett system för att nå alla anställda

Det finns 2 verktyg för att stödja arbetet i den här fasen. Dessa är:
9. Checklista – Informationskällor
10. Demografiska profilen i organisationen

Verktyg 9: Checklista – Informationskällor
Syftet med verktyget är att stötta identifieringen av olika möjligheter och hinder i organisationen.
Det första steget är en initial bedömning för att ta reda på var i organisationen det finns användbar
information. Projektgruppen behöver fatta beslut om vilka uppgifter som anses nödvändiga för
fasen. Formella och explicita uppgifter är att föredra i denna första bedömning och exempelvis kan
uppgifterna hittas i formella dokument och register.
Eftersom informationen som samlas in kan innehålla personuppgifter är det viktigt att vara
medveten om sekretessbestämmelser.
Vilka uppgifter finnas inom organisationen kan ge information om mångfaldsrelaterade frågor?
•
•
•
•
•

Omsättning
Demografiska data
Personalomsättning
Rekrytering
HR-protokoll

•
•
•
•

Produktivitet och kvalité
Antal klagomål hos personalen
Anställdas trivsel
Marknadsanalys

Demografiska data är av avgörande betydelse för att identifiera mångfaldsfrågor. För det första är
det bra att utveckla en demografisk karta över organisationen, i termer av antalet anställda av olika
nationaliteter och etiska grupper. För det andra kan denna information användas för kategorisera
andra typer av data, för att ge en bild av organisationen och dess funktion i förhållande till viktiga
mångfaldsfrågor.
En central fråga är i vilken utsträckning det finns skillnader mellan olika etiska grupper i förhållande
till dessa funktioner i organisationen.
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Verktyg10: Organisationens demografiska profil
Med det här verktyget kan projektgruppen samla in uppgifter som ger en demografisk profil av
organisationen. Allmänna uppgifter om kön och etnicitet samlas i syfte att tolka resultaten gentemot
mångfaldsmålen. Verktygets sista del består av några riktlinjer för hur demografiska fakta kan tolkas.
Det finns två huvudsakliga sätt att göra detta på: analys av den nuvarande situationen och analys för
att säga någonting om den framtida situationen. Genom prognoser kan framtida åtgärder planeras
för att uppnå acceptabla nivåer av biologisk mångfald i arbetslivet.
Totalt antal anställda

_______ personer

Antal anställda av annan etnisk _______ procent
härkomst/nationalitet
Position hos anställda av annan etnisk _______Okvalificerat arbete
härkomst/nationaliteter
_______Yrkesutbildat arbete
_______Administration
_______Högutbilad arbete
_______Ledning/styrning
Omsättning av personal per år

Antal och procent

Omsättning av personal av annan Antaloch procent
etniskt härkomst/nationalitet
Sjukfrånvaro
Antal och procent
Sjukfrånvaro hos anställda av annan Antal och procent
etnisk härkomst/nationalitet
Beräknat behov av personal
Antal nya rekrytering
Antal nya rekryteringar av anställda med annan
etnisk härkomst/nationalitet
Generellt kan man analysera andra indikationer på organisationens profil i relation till en särskilt
målgrupp. Uppgifter om produktivitet, incidenter, företagshälsovård, försäljning, karriärutveckling
och andra faktorer kan vara av intresse. Analys av den här typen ger en detaljerad bild av problem
och möjligheter.
Riktlinjer för tolkning av demografiska fakta:
Nedan finns några frågor som bidrar till en enklare analys av demografiska uppgifter och som även
pekar på några överväganden som bör göras.
Insamlade demografiska fakta kan med fördel tolkas gentemot två olika tidsramar, dels för att få en
bild av det nuvarande läget och dels för att få en prognos av hur den framtida sammansättningen på
arbetsplatsen kommer att se ut. Exempel på frågeställningar:
DEN NUVARANDE SITUATIONEN:
HÄR OCH NU

DEN FRAMTIDA SITUATIONEN:
OM FEM ÅR
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Genom att undersöka relationen mellan nutid och framtid kan följande frågor ställas:
•

Vilka problem finns nu och vilka kan problemen förväntas vara om fem år?
• Hur kan den nuvarande demografiska profilen bibehållas under de kommande fem åren, och
hur kan existerande policies stötta situationen?

Om det exempelvis finns ett stort antal anställda över 60 år idag kan man förmodligen se att
omsättningen av personal kommer att öka, liksom rekryteringarna.
Detta i sin tur bidrar till att beslut kan fattas om:
• Hur kan personalen se ut om fem år, vilka målgrupper av anställda, beroende på den
nuvarande situationen?
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Fas 3: Organisatoriska lösningar
Den här fasen innehåller 3 huvudsakliga aktiviteter:
•
•
•

Identifiera och fastställa prioriteringar
Hitta lösningar
Besluta vilka lösningar som ska genomföras

Dessa aktiviteter stöds av verktyg 11: Skapa kriterier för att prioritera problem och lösningar

Verktyg 11: Skapa kriterier för att prioritera problem och lösningar
Verktyget stöttar projektgruppen i arbetet med att prioritera de problem och möjligheter som
identifierats i föregående fas. Projektgruppen behöver förstå de olika kriterierna och sedan tillämpa
dem på identifierade problem och möjligheter.
FREKVENS
Frekvens refererar till den takt någonting händer i, exempelvis hur många gånger ett problem
uppstår inom en viss tidsperiod eller antalet personer som berörs av ett problem i förhållande till en
större del.
KÄNNBARHET
Kännbarhet som kriterium refererar till hur oönskat ett problem är, exempelvis hur allvarliga
effekter det kan få i termer av objektiva kriterier (som att efterleva lagen, effekter på produktivitet)
eller subjektiva (som exempelvis uppfattning av rättvisa).
MÖJLIGHET
I det här avseendet avses sannolikheten för att en lösning faktiskt kan genomföras. Det kan vara en
fråga om kostnader, legalitet, befintliga resurser, acceptans och lösningens relevans.
EFFEKTIVITET
Effektivitet relaterar till hur sannolikt det är att lösningen kommer att fungera effektivt.
När problemen har prioriterats och potentiella lösningar har utvecklats är det dags att välja vilka
lösningar som ska implementeras och genomföras (dessa kan exempelvis handla om rekrytering,
marknadsföring, utbildning, karriärutveckling, etc.) Nedan finns ett förslag på kriterier som stöttar
uppgiften att välja de mest genomförbara och effektiva lösningarna.
Verktyget syftar till att bistå med kriterier utifrån vilka man kan analysera vilka lösningar som är mest
lämpliga. Kriterierna finns presenterade i tabellen nedan. När lösningar föreslås behövs kreativitet
(det är viktigt att ha ett stort utbud av möjliga lösningar), och när lösningarna prioriteras krävs
rationalitet. Varje lösning bör tas upp och bedömas utifrån de angivna kriterierna. Det går även att
lägga till specifika kriterier som är aktuella för den egna organisationen.
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Lösning Lösningens kapacitet Tillgänglighet
att lösa problemet
Hög

Låg

Ja

Nej

Kostnad

Hög Medel Låg

Organisatoriska,
tekniska, eller finansiella
konsekvenser
Många
Några

1.
2.
3.
4.
.....
1.

Lösningens kapacitet att lösa problemet: Hög / Låg – Hur stor (stor eller liten) effekt kommer
lösningen att ha på problemet?

2.

Tillgänglighet: Ja / Nej – Existerar lösningen redan eller måste den utvecklas? Kriteriet ger en
hint om huruvida lösningen kommer att finnas på kort sikt eller lång sikt.

3.

Kostnad – Avser kostnaden av implementering liksom fördelarna med att implementera
lösningen.

4.

Organisatoriska / tekniska / finansiella konsekvenser – Vilka konsekvenser kan lösningen ha
för organisationen? Med hjälp av detta kriterium analyseras organisatoriska förändringar,
kostnader, tekniska följder eller förväntat motstånd hos involverade personer.

De lösningar som genereras bör så lång som möjligt överensstämma med några
principer:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De återspeglar behoven hos alla anställda
Ingen grupp i organisationen diskrimineras
Avser realisitiska, tydliga och konkreta mål
Är inte isolerade från andra verksamheter som hanterar mångfald
Är tillräckligt flexibla för att ändras vid behov
Det finns kommunikationskanaler och feedback
Den beräknade nyttan är större än de föreslagna kostnaderna (tid, resurser, etc.)
De är förenliga med mångfaldspolicies och organisationskultur
De stör inte organisationens dagliga drift
Interna kommunikationskanaler och formella strukturer används
Lösningarna kan få tillräckligt med stöd från deltagarna för att få ett positivt
resultat
De garanterar deltagande och engagemang från anställda
Viktiga nyckelpersoner i organisationen kommer att stödja lösningarna

Att använda verktyget SME:s
Det här verktyget erbjuder ett tillgängligt utvecklingsverktyg för större organisationer. Samma
process behöver genomföras i SME:s men p.g.a. mindre personer inblandade i projektet behövs
mindre formellt arbetssätt. Då väljer man ut huvuddelarna i det som ska genomföras och
bestämmer hur de ska prioriteras. Prioriteringarna görs i projektgruppen i företaget.
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Fas 4: Implementering
Implementeringsfasen består av 3 huvudsakliga aktiviteter:
•
•
•

Utveckling av handlingsplan
Implementering
Övervakning

Aktiviteterna stöds av ett verktyg som hjälper till att bryta ned dessa på en mer detaljerad nivå inför
genomförandet av mångfaldsprojektet: Sammanfattning av aktivitetsplan.

Verktyg 12: Sammanfattning av aktivitetsplan
Verktyget är utformat som en mall, vilken underlättar i planeringen av de aktiviteter som ska
genomföras för att främja en mångkulturell arbetsplats. Varje aktivitet som ska vidtas listas i
kolumnerna. Exemplen nedan beskriver 3 tänkbara förslag på aktiviteter. (Fler förslag finns beskrivna
under kolumnerna).
Aktivitetsplan
Lösning/aktivitet

Relaterade mål

Projektför
Rekryteringsprojekt
medvetandehöjande
insatser
• Öka medvetenheten • Anställa fler personer
om olika kulturer
av annan nationalitet
och kultur
• Minska fördomar
mot olika grupper

Projektför
karriärutveckling
•

Säkerställa att
personal från andra
kulturer uppnår en
rättvis befordran
inom organisationen

Målgrupper

•
•
•

Tillsynsmyndigheter
Arbetslag
Personal “på golvet”

•
•

HR-chefer
Linjechefer

•
•

HR-chefer
Linjechefer

Resurser

•
•
•

Utbildare
e-learning program
2 timmar per
anställd

•
•

Ny rekryteringspolicy
Nya intervjumallar
som tar hänsyn till
olika kulturer
Policy om positiv
särbehandling (?)

•

Policy för
karriärutveckling
Tillgång till lämplig
utbildning
Kvoteringssystem för
befordring (?)

•

•
•

Kostnader

•

50 per anställd

•

500 per ny anställd

Eventuella
problem

•

Nå ut till all
personal
Mäta effekten
Motstånd hos
personalen

•

Förenlighet med
•
lagstiftningen
Motstånd
hos •
personalen
Misslyckande med att

•
•

•
•

500 per anställd
Motstånd hos
personalen
Behov av att
utveckla en lämplig
HR-policy
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locka
rekryter

potentiella •

Behov av att
säkerställa tillgången
till utbildning för
potentiella
kandidater

Ansvar
Tidpunkt
Kommunikation
En rad möjliga åtgärder kan vidtas för att främja anställning och integrering av personer med utlänsk
härkomst. Förutom exemplen ovan kan även sociala aktiviteter nämnas, liksom marknadsföring och
försäljning, organisatorisk förändringar, etc.
Aktiviteterna som nämns i detta verktyg kan beskrivas som formella och organiseras företrädelsevis
qinom större företag och organisationer. I mindre företag brukar aktiviteterna vara något mindre
formella och organiserade, men det är fortfarande viktigt att ta itu med mångfaldsfrågorna på ett
effektivt sätt.

Fas 5: Uppföljning och utvärdering
Den här fasen handlar om uppföljning och utvärdering av mångfaldsarbetets aktiviteter och
program. Det finns i huvudsak tre former av utvärdering som kan användas:
Utfall

Relaterar till i vilken utsträckning en aktivitet eller ett projekthar uppnått utsatta mål,
exempelvis hur många fler personer av annan nationalitet som har anställts eller om man
lyckats locka fler kunder från målgruppen?

Effekt

Avser resultat på längre sikt, exempelvis huruvida fler personer från målgruppen har
befordrats?

Process Relaterar till utvärderingen av de processer som har använts för att uppnå större
mångfald. Utvärderingen svarar på frågor om mångfaldsarbetet bedrivits på ett effektivt
sätt, har processen uppnått förväntade resultat?
En stor fördel med att använda systematisk och upprepad uppföljning är att det ger mer relevant
information till alla berörda aktörer i processen för hantering av mångfald.
Verktyget nedan stöttar organisationens uppföljning av aktiviteter, etc.
Typ av
När ska den göras?
utvärdering
Under och i slutet
Resultat
av projektet
Effekt

I slutet och efter
projektet

Process

Under projektet

Hur ska den göras?
•
•
•
•

HR-dokument
Utbildningsmaterial
Produktionsdokument
Försäjning och
marknadsföring

•
•

Enkät
Projektledningsvertyg

Potentiella indikatorer
•
•
•
•
•
•
•
•

Antal deltagare
Antal rekryter
Opinioner och attityder
Försäljning
Produktivitet
Frånvarojournaler
Omsättning personal
Antal utbildade personer
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•
•
•

Offentlig bild
Problem och svårigheter
Strategier för att övervinna
svårigheter

När det gäller mindre företag och organisationer finns oftast ett mindre behov av att samla in
formell information, men det är fortfarande nödvändigt att beakta punkterna som tas upp inom
detta verktyg.

Att använda verktyget SME:s
Typ av
När ska den göras?
utvärdering
Under och i slutet
Resultat
av projektet
I slutet och efter
Effekt
projektet
Process

Under projektet

Hur ska den göras?
•
•
•

HR-dokument
Utbildningsmaterial
Försäjning och
marknadsföring

•

Projektledningsvertyg

Potentiella indikatorer
•
•
•
•
•
•

Antal deltagare
Antal rekryter
Opinioner och attityder
Försäljning
Frånvarojournaler
Problem och svårigheter
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