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1. INLEDNING 

 

1.1 Sammanfattning av rapporten 

Föreliggande studie är gjord på uppdrag av Integrationsverket. Syftet med studien är att 

undersöka mångfaldsplanens betydelse för arbetet med etnisk mångfald på de tre lokala 

myndigheterna CSN, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen i Malmö. Undersökningen 

bygger på analys av mångfaldsplaner och andra dokument såsom årsredovisningar men det 

huvudsakliga materialet består av intervjuer med chefer på lokal och regional nivå samt de 

som varit ansvariga för arbetet med mångfaldsplanerna.  

Studien visar att organisationerna ser flera motiv och drivkrafter till att arbeta med 

mångfaldsfrågor, som att det främjar integrationen i samhället, att det är moraliskt riktigt att 

motverka diskriminering och att det tillför språklig och kulturell kompetens i 

organisationerna. Organisationerna menar även att det är viktigt att de föregår med gott 

exempel och speglar samhället i sin personalsammansättning. Det finns ganska stora 

skillnader i hur stor vikt organisationerna lägger vid frågor som rör etnisk mångfald, 

Försäkringskassan har inte någon egen plan för etnisk mångfald. Organisationernas strategier 

för etnisk mångfald tycks snarare vara drivna av andra faktorer än planerna för etnisk 

mångfald. Framförallt tycks behovet av att ha en kulturell och språklig kompetens bland 

personalen vara den starkaste drivkraften för att satsa på etnisk mångfald.  

Arbetet för etnisk mångfald inom organisationerna rör sig mest om att öka andelen 

personer med en annan etnisk bakgrund; frågor som rör mer kvalitativa aspekter har inte fått 

så stort utrymme. Det är också tydligt att frågor som rör etnisk mångfald inte har samma 

status som jämställdhetsfrågorna. Det är också så att man inom de studerade organisationerna 

hellre talar om den externa mångfaldsfrågan än den interna, dvs. man fokuserar på relationen 

mellan organisationen och dess kunder snarare än relationen mellan organisationen och dess 

anställda.  

När det gäller de hinder som finns för att organisationerna ska få en större etnisk 

mångfald menar många av de intervjuade att det handlar om att det finns mycket fördomar 

och en rädsla för det främmande och okända ute i organisationerna och att språket kan vara ett 

problem. Ett annat hinder för mångfaldsarbetet är att det saknas sätt att mäta 

mångfaldsarbetets resultat på och därför är det svårt att säga vilken betydelse 

mångfaldsplanerna har som verktyg. Organisationerna ser ganska få vinster med att arbeta för 

etnisk mångfald som är kopplade till den egna organisationen. Samtidigt finns det inte några 
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direkta sanktioner när organisationerna väljer att ge frågor som rör etnisk mångfald en låg 

prioritet. Det är också tydligt att de tre organisationerna utvecklat olika strategier i förhållande 

till den etniska mångfalden och att dessa strategier har ett ganska självständigt förhållande till 

mångfaldsplanerna. Detta illustreras allra tydligast av att Försäkringskassan, som inte har 

någon mångfaldsplan, har en egen strategi och retorik när det gäller den etniska mångfalden.  

 

1.2 Studiens syfte 

Syftet med denna studie är att jämföra och studera synen på och arbetet med etnisk mångfald 

på tre, ur mångfaldssynpunkt, strategiskt viktiga lokala myndigheter i Malmö. De tre 

myndigheterna är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och CSN. Att studera dessa frågor i 

Malmö är inte minst angeläget på grund av den demografiska mångfald som finns i staden, ca. 

24 %1 av stadens befolkning är födda i ett annat land än Sverige. Den befolkningsmässiga 

sammansättningen påverkar organisationerna både ur ett arbetskrafts- och serviceperspektiv. 

När en stor del av den potentiella arbetskraften och servicetagarna har en annan etnisk 

bakgrund är det viktigt att organisationerna kan anpassa sig till detta.  

Enligt den nya integrationspolitiken2 och lagen mot etnisk diskriminering3 i arbetslivet 

ska samhällets organisationer samverka för att skapa ett samhälle med mångfalden som grund 

och motverka diskriminering. Organisationerna är även skyldiga att arbeta aktivt med att öka 

den etniska mångfalden och att arbeta förebyggande mot diskriminering. Att göra 

förändringar i organisationer tar tid och resultaten av statliga direktiv och policies kan få 

andra konsekvenser än vad som var tänkt från början. I lokala miljöer kan statliga direktiv och 

strategier omtolkas och få nya betydelser och innebörder.  

De frågor som jag ska försöka reda ut i studien är: hur påverkas respektive myndighets 

interna organisation, verksamhet och service av mångfaldsplanen? Vilka hinder eller 

gynnsamma faktorer kan identifieras i implementeringen av mångfaldsplanen? Vilken typ av 

projekt eller strategier har på respektive myndighet initierats för att uppnå de 

integrationspolitiska målen? Går det att genom jämförelser mellan de tre myndigheterna dra 

några slutsatser om goda eller dåliga exempel? 

 

                                                 
1 Malmö stad, Malmöbor med utländsk bakgrund - januari 2002, s. 1. 
2 Regeringens proposition 1997/98:16, Sverige, framtiden och mångfalden – från invandrarpolitik till 
integrationspolitik, Stockholm: Riksdagen, 1997. 
3 Diskrimineringsombudsmannen, http://www.do.se/o.o.i.s/22. 
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1.3 Avgränsningar, metod och materialinsamling 

De lokala myndigheter som har studerats är CSN, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. 

Då denna studie fokuserar på arbetet med etnisk mångfald på den lokala nivån består 

materialet framförallt av intervjuer med chefer på lokal och regional nivå. Intervjuer har även 

gjorts med de personer som är ansvariga för respektive myndighets mångfaldsplan för att 

försöka få en bild av hur de har resonerat när de skapade planerna. Att välja intervjupersoner 

från olika nivåer i organisationerna har varit ett sätt att försöka få en bild av vad som händer 

på vägen när nya direktiv och riktlinjer ska implementeras. Inte sällan finns det ett intresse 

från de högre cheferna när det gäller förändringar av olika slag medan det på en lägre nivå i 

organisationen kan finnas ett betydande motstånd.  Därför är det intressant att undersöka hur 

synen på mångfaldsfrågor är på mellannivåerna i organisationerna. 

 Material i form av olika dokument har också använts i studien. Det gäller då 

framförallt mångfaldsplaner och årsredovisningar. Mångfaldsplanerna anger de officiella 

riktlinjer som varje myndighet har när det gäller arbetet med mångfald och i 

årsredovisningarna finns angivet hur myndigheten har arbetat med mångfaldsfrågorna under 

det gångna året. Då Skånes försäkringskassa inte har någon egen mångfaldsplan finns det av 

förklarliga skäl inte något sådant material att tillgå därifrån. 

 I denna studie ligger det huvudsakliga intresset vid de kvalitativa aspekterna. 

Det gäller att försöka se vad som händer med de officiella riktlinjerna när de ska 

implementeras på den lokala nivån och vilka strategier som formas i den lokala kontexten. Att 

det framförallt är chefer som har intervjuats betyder också att bilden av mångfalden på den 

lokala nivån blir något begränsad och att cheferna i denna studie får ett tolkningsföreträde. 

Frågor som t.ex. hur anställda med en annan etnisk bakgrund uppfattar sin situation på 

arbetsplatsen kommer inte att stå i fokus här. Inte för att det skulle vara mindre viktigt utan 

för att det ligger utanför ramen för just denna studie. Studien fokuserar också framförallt på 

hur cheferna uppfattar och tänker kring frågor som rör etnisk mångfald och vilka strategier 

som man uppfattar att organisationerna har när det gäller dessa frågor. Med tanke på denna 

begränsning är det svårt att uttala sig om huruvida allt det som man säger att man gör 

verkligen görs eller vilka effekter olika åtgärder har.  

 Intervjuerna har genomförts under perioden maj till och med september 2003 

och i stort sett alla intervjuer har genomförts på respektive tjänstemäns kontor. Intervjuerna 

har varit kvalitativa och semistrukturerade till sin karaktär.4 Med detta menas att de 

                                                 
4 Holme, I., M., & Solvang, B., K, Forskningsmetodik, Om kvalitativa och kvantitativa metoder, Lund: 
Studentlitteratur, 1997, s. 99-105. 
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intervjuade personerna har fått ganska stort utrymme att utveckla egna tankar och resonemang 

även om det har funnits ett antal frågor som jag har velat få svar på under varje intervju. 

Denna kvalitativa ansats betyder också att cheferna och de ansvariga för mångfaldsplanerna 

har fått ett ganska stort utrymme i rapporten. Idén har varit att deras synsätt och åsikter ska  

komma fram och få ta plats i texten. Då cheferna har en likartad syn i vissa frågor har jag valt 

att väja citat som är representativa för alla organisationerna istället för att ta med alla citat 

som pekar i samma riktning.  

 Det är också viktigt att diskutera frågan om representativitet i detta fall då 

antalet intervjuer är ganska litet. Syftet är inte att ge en heltäckande bild av hur arbetet med 

och synen på mångfaldsfrågor är på de olika myndigheterna. Det är snarare så att det som blir 

belyst genom studien är hur synen på etnisk mångfald och frågor som rör etnisk mångfald kan 

tolkas i olika lokala miljöer samt vilken roll mångfaldsplanen har spelat i denna process.  

 En annan faktor som är viktig att nämna i sammanhanget är att det CSN-kontor 

som har studerats håller på att läggas ner i skrivande stund och kommer att vara nedlagt innan 

året är slut. Detta nedläggningshot har funnits på kontoret under den period som intervjuerna 

har gjorts och måste ses som en bakgrund till det material som framkommer i intervjuerna. 

Bl.a. uttryckte chefen för Malmökontoret sin oro för att behöva säga upp personal vid 

intervjutillfället. Detta kan till viss del ligga bakom de till synes bekymmersfria attityderna 

som kommer fram i intervjuerna. I ett läge av förändring och kris vill man hålla samman 

organisationen och inte gärna gräva i mer problematiska aspekter, vad det än må vara.  

  

1.4 Etnisk mångfald 

I integrationspolitiken och i lagen mot etnisk diskriminering slås det fast att samhällets 

organisationer ska arbeta mot diskriminering och för mångfald. Dessa riktlinjer gäller  

organisationens agerande externt såväl som internt. Myndigheterna har även ett ansvar för att 

genomföra integrationspolitiken5 och att verka mot diskriminering6. Mångfald är ett 

mångtydigt begrepp som behöver få ytterligare belysning innan vi går vidare. Mångfald 

kopplas ofta till det engelska ordet ”diversity” medan det engelska uttrycket i första hand 

betecknar olikhet hos de olika delarna är denna betydelse inte lika självklar i det svenska 

begreppet.7 Charles Westin menar att begreppet mångfald både har normativa och deskriptiva 

bibetydelser vilket skapar en viss förvirring. Mångfaldsbegreppet kan användas beskrivande 

                                                 
5 Förordning 1986:856 
6 Förordning 1999:593 
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och syftar då på en demografisk beskrivning av ”olikheter” i samhället eller organisationerna, 

såsom kön, klass, religiös eller etnisk bakgrund, funktionshinder eller utbildningsbakgrund. 

Mångfald som normativt begrepp syftar till ett bejakande av pluralism i samhället och 

organisationerna; att det finns ett värde i att ha olika bakgrunder och erfarenheter. Dessa 

tankegångar går bland annat att finna inom ”diversity management”- litteraturen där man ser 

mångfald både som önskvärt ur en moralisk synvinkel men framförallt som ett sätt att skapa 

mer effektiva organisationer.8 Eftersom det är den etniska9 mångfalden som står i fokus i 

denna studie är det på sin plats att föra en diskussion kring denna aspekt. Roth kopplar 

mångfaldsbegreppet till kulturell pluralism och använder dessa begrepp mer eller mindre 

synonymt. Mångfald kan då ses som ett sätt för samhället och organisationerna att hantera den 

ökade kulturella pluralismen som är ett resultat av de senaste decenniernas immigration.10  

 

1.5 Studiens uppläggning 

Först kommer en kort beskrivning av de studerade organisationerna att göras i kapitel två. I 

kapitel tre tas det upp vilka drivkrafter och incitament som organisationerna ser för att arbeta 

med frågor som rör etnisk mångfald samt innehållet i respektive organisationers 

mångfaldsplaner. I kapitel fyra tas organisationernas erfarenheter av att ha anställda med en 

annan etnisk bakgrund upp samt vilka hinder som man ser för att arbeta för etnisk mångfald 

inom organisationen. I kapitel fem tas olika synsätt på strategier upp och i kapitel sex kommer 

dessa teorier att användas för att belysa organisationernas strategier när det gäller etnisk 

mångfald. I kapitel sju kommer slutsatserna att diskuteras och sammanfattas. 

 

                                                                                                                                                         
7 Westin, C., Vad betyder mångfald?,  ”Mångfald som vision och praktik. Utvärdering av sex företag och 
organisationer”, Integrationsverkets rapportserie 2001:05, s. 11-14.  
8 Se t.ex. Cox, T., Cultural Diversity in organizations. Theory, Research and Practise, San Francisco: Berrett 
Koehler Publishers, s. 1993, Kandola, R. & Fullerton, J., Diversity in Action, Managing the Mosaic, London: 
Institute of Personnel and Development, 1998. 
9 Det är viktigt att göra en åtskillnad mellan begreppen kultur och etnicitet. Bara för att det finns en etnisk 
mångfald behöver det inte finnas en kulturell mångfald. Olika kulturella särdrag kan vara kännetecknande för en 
etnisk grupp såsom språk och traditioner men bara för att en individ tillhör en viss etnisk grupp betyder det inte 
att personen ifråga ”har” en viss kultur. Därför behöver etnisk mångfald inte betyda samma sak som kulturell 
mångfald. Diskussionen kring dessa två begrepp är omfattande och komplex och det ligger inte inom ramen för 
denna studie att reda ut förhållandet mellan dem. I denna studie kommer de att användas mer eller mindre 
synonymt om inte annat anges. Odell, T., Etnicitet i spänningsfältet mellan kultur och biologi. Den glokala 
identitetens politik, s. 17-52, i ”Etniska relationer i vård och omsorg”, red. Magnusson, F. Lund: 
Studentlitteratur, 2002 
10 Roth, H. I., Mångfaldens gränser, Stockholm: Arena, 1996, s.27-32. 
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2. KORT BESKRIVNING AV CSN, FÖRSÄKRINGSKASSAN, 

ARBETSFÖRMEDLINGEN 

 

2.1 CSN 

CSN är en förhållandevis liten statlig myndighet med ca 1 100 anställda och leds från 

huvudkontoret som ligger i Sundsvall. Det finns 26 CSN-kontor på olika orter i Sverige där 

CSN bedriver sin verksamhet. CSN:s huvudsakliga verksamhet består av hanteringen av 

studiemedel för studerande på olika nivåer, dvs. handläggning av studiemedels- och 

studiehjälpsärenden samt återbetalning av studielån. CSN har även hand om 

hemutrustningslån för vissa personer som omfattas av det kommunala flyktingmottagandet. 

Det s.k. ”kastrulllånet” är dock något av en sidoverksamhet inom organisationen.  

På huvudkontoret har man bland annat ett övergripande ansvar för 

regeltillämpning, juridiska frågor, uppföljning samt handläggarstödsfunktionen som är ett 

stöd för handläggarna när det gäller regler och förordningar. Där finns även en forsknings- 

och utredningsavdelning. CSN är uppdelat i regionerna nord, mitt och syd och på varje 

regional nivå finns personer som har ett regionalt sakområdesansvar. Dessa står i kontinuerlig 

kontakt med experterna på huvudkontoret och är en länk mellan den lokala och den centrala 

nivån. De har bl.a. ansvar för att säkra kvalitet och likformighet i hanteringen av ärenden. Det 

finns även en stor telefonväxel som är förlagd i Kiruna som tar emot samtal till CSN.11  

Av de anställda är ca två tredjedelar kvinnor och av cheferna är ungefär hälften 

kvinnor.12 Liksom i många andra delar av förvaltningen finns det en stor andel 40-talister. 

CSN:s verksamhet har genomgått en del förändringar under årens lopp. Samtidigt som 

kärnverksamheten, dvs. att tillhandahålla studiemedel och studiehjälp, är densamma så har 

mängden ärenden ökats markant eftersom det idag är fler som läser på Komvux eller i någon 

form av eftergymnasiala studier. Parallellt med denna utvecklingstrend har det skett en ökad 

datorisering och standardisering av verksamheten. En stor del av CSN:s studiemedels- och 

återbetalningsärenden sköts helt eller delvis i en maskinell hantering och stora delar av CSN:s 

regelverk är inbyggda i IT-systemet som stöd för handläggarna. För dem som arbetar på CSN 

                                                 
11 CSN, Årsredovisning 2002, 
www.csn.se/avdelningar/omcsn/arsredovisningarochbudgetunderlag/arsredovisning2002, s. 8-13. 
12 CSN, http://www.csn.se/Avdelningar/OmCSN/VarOrganisation/VarOrganisation.asp?MenyIdnr=49 
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har tyngdpunkten i arbetet förflyttats från utredningsarbete till kundservice som t.ex. att 

förklara olika regler och bestämmelser per telefon eller på de olika expeditionerna.13  

 

2.2 Försäkringskassan 

Försäkringskassorna administrerar socialförsäkringarna tillsammans med 

Riksförsäkringsverket och Premiepensionsmyndigheten. Det finns 21 försäkringskassor med 

lokalkontor i Sverige och dessa har ca 13 000 anställda. Kassorna styrs av en styrelse och en 

direktör. Det finns även försäkringsnämnder som beslutar i vissa enskilda ärenden.14 RFV:s 

ledning och försäkringskassornas direktörer samarbetar i en gemensam direktion. 

Skånekassan har 38 lokala kontor. Det övergripande målet för verksamheten är att 

”socialförsäkringen ska administreras rättssäkert och effektivt så att tilltron till den stärks och 

bevaras.”15 Försäkringskassornas verksamhet regleras av ett antal lagar, t.ex. lagarna om 

allmän försäkring, arbetsskadeförsäkringen, inkomstgrundad ålderspension. 16 

Organisationen har en lokal, en regional och en central nivå. Den centrala nivån 

består av styrelsen som utses av regeringen vart fjärde år och består av elva personer. Varje 

region har en direktör som leder den dagliga verksamheten tillsammans med fem 

sakområdesansvariga.  Centralkontorets uppgifter består framförallt i att vägleda 

lokalkontoren och kassaledningen.  Riktlinjerna för verksamheten är att den ska bedrivas 

effektivt och nära kunden om det behövs. Verksamheten bör vara organiserad så att 

personalens kompetensutveckling och motivation främjas samt att handläggning av 

försäkringsförmåner i största möjliga mån ska ske vid lokalkontoren.  

Försäkringskassans huvudsakliga verksamhet består av handläggning av 

försäkrings- och bidragsärenden samt åtgärder mot ohälsa. Försäkringskassan utreder 

rehabiliteringsbehov, arbetar med förebyggande insatser samt samordnar arbetslivsinriktade 

åtgärder. Försäkringskassan tillhandahåller de allmänna försäkringar som ger medborgarna 

trygghet vid t.ex. sjukdom, handikapp, ålderdom, vård av barn etc. De resurser som samhället 

har för rehabilitering samordnas av Försäkringskassan. Försäkringskassan bedriver även 

förebyggande rehabiliteringsarbete i samverkan med hälso- och sjukvården och de säkerställer 

även likformighet och kvalitet i handläggningen av försäkrings- och bidragsärenden. 

Försäkringskassan delar upp sina kunder i fem huvudsakliga förmånsgrupper: ekonomiskt 

                                                 
13 CSN, Årsredovisning 2002, s. 48-50. 
14 Riksförsäkringsverket, http://www.rfv.se/social/sfa/index.htm 
15 Skåne Läns Allmänna Försäkringskassa, Årsredovisning 2002, s. 6 
16 Riksförsäkringsverket, http://www.rfv.se/social/sfa/index.htm 



 10

stöd till barnfamiljer, funktionshindrade, vid ålderdom, vid arbetsoförmåga och åtgärder mot 

ohälsa samt andra utbetalningar.17  

 

2.3 Arbetsförmedlingen 

Arbetsförmedlingarna sorteras under Arbetsmarknadsverket vars centrala myndighet är AMS, 

Arbetsmarknadsstyrelsen. AMS följer upp, utvärderar och styr Arbetsförmedlingarnas 

verksamhet samt fördelar resurser mellan länen och ger uppdrag och riktlinjer. AMS leds av 

en styrelse som har en extern ordförande och även har en personalansvarsnämnd, tre 

delegationer och en rådgivande nämnd. På den regionala nivån finns länsarbetsnämnderna 

som är länsmyndigheter för allmänna arbetsmarknadsfrågor och för arbetsförmedlingarna. 

Dessa leds av en styrelse där landshövdingen i varje län är ordförande. De flesta kommuner 

har en arbetsmarknadsnämnd som är ett samarbetsorgan med syfte att utforma den centrala 

arbetsmarknadspolitiken efter lokala förutsättningar. Kommunen ifråga utser ordföranden och 

en majoritet av ledamöterna som ska företräda Länsarbetsnämnden, Arbetsförmedlingen, 

facket kommunen och näringslivet. Nämnden har även en rådgivande delegation för  

arbetsmarknadspolitiska åtgärder  och rehabilitering av handikappade.18  

Det finns 325 arbetsförmedlingar i Sverige och på många större orter finns 

arbetsförmedlingar som är mer specialiserade på vissa yrkesgrupper, t.ex. vård eller kultur. 

Arbetsförmedlingarnas huvudsakliga uppgift är att förmedla arbete till arbetslösa eller 

personer som vill byta arbete samt att erbjuda förmedlings- och rekryteringsservice till 

arbetsgivare. En annan viktig del av Arbetsförmedlingens arbetsuppgifter är att ge råd till 

arbetssökande när det gäller arbete eller utbildningar. På landets arbetsförmedlingar finns 6 

500 anställda och av dessa är 63 % kvinnor och 37 % män. Medelåldern bland de anställda är 

ganska hög, bland männen är medelåldern 49 år och bland kvinnorna 48. Närmare 30 % av de 

anställda är 55 år eller äldre19.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
17 Skåne Läns Allmänna Försäkringskassa, Årsredovisning 2002, s.4-6. 
18 Arbetsmarknadsverket, http://www.ams.se/RDFS.asp?L=55 
19 Arbetsmarknadsverket, Verksamhetsberättelse 2002, Stockholm: Arbetsmarkandsstyrelsen, s. 38-39. 
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3. DEN ETNISKA MÅNGFALDENS DRIVKRAFTER OCH MOTIV 

 

3.1 Den etniska mångfaldens drivkrafter 

I detta avsnitt ska jag undersöka vilka motiv och drivkrafter som de olika cheferna anger för 

att arbeta med mångfaldsfrågor samt hur man uppfattar mångfaldsplaner och andra 

styrdokument. Först görs en genomgång göras av de drivkrafter och motiv som återfinns i 

mångfaldslitteraturen och som utgör en bakgrund till undersökningens resultat.  

 Att skapa ett organisationsklimat där alla trivs och där det inte förekommer 

diskriminering har naturligtvis ett värde i sig. Det är inte heller samhällsekonomiskt gynnsamt 

att ha en hög arbetslöshet hos vissa grupper i samhället. Inom delar av mångfaldslitteraturen 

vill man dock framhålla att det kan vara en lönsam strategi för organisationerna att driva 

mångfaldsfrågor. Den kanske viktigaste fördelen med mångfald är att rekryteringsbasen ökas 

väsentligt och att de som är mest lämpliga för ett jobb blir rekryterade eller befordrade. 

Genom att på ett genomgående sätt utesluta vissa grupper av människor kommer den bas som 

man rekryterar ur att vara mindre än för de företag och offentliga arbetsplatser som på ett 

effektivt sätt kan hantera mångfalden. Om vissa grupper diskrimineras kommer man att ha en 

krympande rekryteringsbas att välja ifrån och då minskar chansen att det är de mest 

kvalificerade personerna som anställs.20 

Det gäller inte bara att rekrytera på ett mångfaldsorienterat sätt, det gäller även 

att skapa en bra och fungerande organisationskultur där alla kan trivas och känna att de blir 

tagna på allvar. Att de anställda trivs är inte bara viktigt för den enskilda individens 

välbefinnande utan även för att arbetsplatsen ska fungera på ett bra och effektivt sätt. Om 

vissa grupper utsätts för en konstant marginalisering kommer detta att leda till att de i ökad 

utsträckning söker sig någon annanstans. En hög personalomsättning är mycket kostsam för 

arbetsgivaren.21  

Ett annat återkommande tema i mångfaldslitteraturen är att en ökad mångfald 

leder till flexibilitet. För att kunna rekrytera och behålla en alltmer diversifierad arbetskraft 

måste organisationerna bli bättre på att hantera flexibilitet och att på olika sätt kunna erbjuda 

sina anställda flexibla lösningar. Detta gäller inte bara arbetstiden utan även många andra 

saker. Detta kommer att gynna både personalen och organisationen på många olika sätt menar 

                                                 
20 Kandola, R., & Fullerton, J., Diversity in Action, Managing the mosaic, London: Institute of Personnel and 
Development, 1998, s. 37-40. 
21 Broomé, P.,Carlson, B., & Ohlsson, R., Bäddat för mångfald, Stockholm: SNS Förlag 2001, s. 47. 
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t.ex. Cox. Även Kandola och Fullerton, som annars har en ganska kritisk syn på mångfaldens 

fördelar, menar att detta är fördelar som kan bevisas.22 

Om man anställer nya kategorier av medarbetare kan fantasi och kreativitet 

tillföras organisationen. Människor med olika bakgrunder har en tendens att tänka i olika 

banor och kan utifrån detta tillföra olika insikter och erfarenheter vilket i sin tur kan leda till 

att organisationerna får en större förändringsbenägenhet och fantasifullhet. Det är också 

möjligt att tänka sig att en organisation med en fungerande mångfald har lättare att ta till sig 

nya åsikter och utveckla alternativa synsätt. Det är inte heller svårt att tänka sig att om det 

finns människor med olika bakgrunder inom organisationen så ökar kunskapsbasen.23  

Ett argument som ofta nämns i litteraturen är att mångfald skulle leda till bättre 

kundservice. Då utgår man ifrån att just mångfalden leder till att de mest lämpade väljs ut som 

anställda och får möjlighet att utvecklas och avancera. God kundservice handlar inte bara om 

relationen mellan den anställde och kunden utan också om hur organisationen fungerar 

internt. Det måste alltså finnas en god kommunikation mellan de anställda. Argumentet att 

mångfald ger bättre kundservice hänger även samman med de demografiska förändringar som 

har skett i samhället. Genom att ha en arbetskraft som speglar den potentiella marknaden eller 

kundkretsen kan man få fördelar över de företag och organisationer som inte har det. Detta 

gäller inte bara företag utan också myndigheter och andra offentliga instanser.24 Om ett 

företag eller organisation har en arbetskraft som speglar befolkningen kan man ge alla kunder 

eller medborgare ett bättre bemötande som kanske är både mångkulturellt och flerspråkigt. 

Sist men inte minst kan ett företag eller organisation skaffa sig en god portion 

”goodwill” i samhället genom att föregå med gott exempel och arbeta aktivt med 

mångfaldsfrågor. För företag och olika offentliga instanser är det viktigt att man har ett gott 

rykte och att allmänheten känner ett visst förtroende för organisationen ifråga. Det är också 

förbjudet enligt lag att diskriminera en arbetstagare och blir en organisation fälld bidrar det till 

att ge den ett dåligt rykte förutom att den kan få betala böter.25 Enligt studier på detta område 

finns det således en rad olika drivkrafter att arbeta med mångfaldsfrågor och det kan vara 

intressant att jämföra organisationernas erfarenheter med de fördelar som nämns i litteraturen. 

 

 

                                                 
22 Cox, 1993, s.35-36, Kandola & Fullerton, 1998, s. 41-44. 
23 Cox, 1993, s. 33-35. 
24 Broomé, Carlson & Ohlson, 2001, s. 48-49. 
25 Broomé, Carlson & Ohlsson, 2001, s. 50. 
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3.2 ”Vi bör föregå med gott exempel och spegla samhället”26 

Den dominerande åsikten på de tre myndigheterna är att jämlikhet och solidaritet är 

ledstjärnor i verksamheten. Därför menar man också att det är ”självklart” att organisationerna 

ska präglas av etnisk mångfald: 

 

Kontorschef, Försäkringskassan Malmö:  

 
Det har alltid varit så att dom är välkomna till oss. Sedan har vi, mer och mer, tittat på detta 

eftersom det kommer in så mycket människor med olika nationaliteter. Eftersom vi bygger våran 

grundpolicy på att vi ska behandla alla lika utifrån deras förmågor och sätt att vara, så har det 

kommit in som en självklarhet. Där tror jag att vi är föregångare på många områden.27  

 

De intervjuade menar också att det är självklart att den offentliga sektorn bör föregå med gott 

exempel och att det offentliga bör präglas av jämlikhet, solidaritet och rättvisa. Framförallt 

menar man på Arbetsförmedlingen att då man har som uppdrag att verka för en 

arbetsmarknad där ingen diskrimineras på grund av sin bakgrund är det viktigt att man själv 

föregår med gott exempel. Det handlar också om att arbete är en nyckelfråga när det gäller 

invandrarnas integration i samhället och att följderna kan bli mycket svåra om vissa 

kategorier av människor systematiskt missgynnas på arbetsmarknaden eftersom det leder till 

segregation och sociala motsättningar. Man menar också att det är ett stort slöseri när 

högutbildade invandrare går arbetslösa eller har arbeten som ligger långt under deras 

kvalifikationer.  

 

Ansvarig för mångfaldsplan CSN:  
Vi har ju väldigt mycket människor med en annan bakgrund i det här landet och dom kan ju inte 

stå utanför arbetsmarknaden. Många av dem arbetar ju i jobb som de inte alls är utbildade för. Jag 

såg en studie som man hade gjort på taxichaufförer och mer än hälften hade akademisk utbildning 

av något slag och det är ju ett väldigt slöseri med resurser i alla fall. Jag tror ju personligen att det 

inte är bra att man håller en viss grupp eller vissa grupper utanför arbetsmarknaden. Man håller 

dem utanför gemenskapen i samhället och det kan ju bli väldiga konsekvenser med tiden. Och 

egentligen är det väldigt värdefullt, många har sina utbildningar klara och de behöver kanske bara 

komplettera så får man en fullvärdig arbetskraft och man har nästan inte betalat någonting och det 

är ju en väldigt fin investering.28 

 

                                                 
26 Informant 6. 
27 Informant 7. 
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En annan utbredd uppfattning är att den invandrade arbetskraften kommer att behövas när 40-

talisterna går i pension. 
 

Chef Region Syd, CSN: 
 

Om jag säger så här: du vet ju hur åldersfördelningen ser ut i samhället. Det är alltfler som 

kommer att försvinna från arbetsmarknaden av det här gänget 40-talister och vi tror att det 

kommer att bli en ganska stor konkurrens om unga medarbetare. Det är viktigt att vara en attraktiv 

arbetsplats med en bra arbetsmiljö och intressanta och omväxlande arbetsuppgifter. Här gäller det 

för oss att även attrahera personer med invandrarbakgrund för vi tror att vi kommer att vara väldigt 

beroende av de här personerna. Det är viktigt att vi fortlöpande visar det och det gör vi genom att 

anställa de här personerna och ge dem samma möjligheter så att de stannar. Så för att vi ska 

långsiktigt trovärdiga så är det viktigt att vi fortsätter att jobba på det som redan har påbörjats.29  

 

En annan utbredd åsikt är att alla arbetsplatser mår bra av att ha en blandad personalgrupp. 

Det ses som självklart att organisationen bör sträva efter att ha olika åldrar, jämn 

könsfördelning, etnisk mångfald etc. De intervjuade menar då att en blandad arbetsgrupp både 

innebär att arbetsplatsen blir trevligare, mer kreativ och att det kommer in nya perspektiv.  

 

Kontorschef Arbetsförmedlingen Malmö:  
 

Jag tror att det betyder oerhört mycket med en mångfaldig personalgrupp, det gäller åldrar och kön 

med för den delen. Det värsta man kan ha är en enformig grupp och det var det här som vi pratade 

om, det kan vara vissa uppgifter. Man kan ha en väldigt konkret uppgift och man tycker inte att 

man behöver diskutera det ens för alla tycker att man ska göra på samma sätt. Och det kan ju vara 

väldigt effektivt på ett kortsiktigt plan men man kan inte sätta den gruppen på svåra uppgifter, det 

är ju rätt så enfilade saker som dom kör. Ska de utvecklas lite mer på bredden då behövs olika 

kompetens.30 

 

 De intervjuade ser alltså en hel del skäl till att satsa på etnisk mångfald bland personalen och 

de flesta av dessa argument kretsar kring jämlikhet och social rättvisa. Det viktigaste 

argumentet tycks dock vara att etnisk mångfald bland personalen leder till bättre kunskap och 

förståelse för dem som man ska serva. Genomgående för alla myndigheterna är att 

kunderna/klienterna till stor del har en annan etnisk bakgrund än svensk. Detta beror dels på 

                                                                                                                                                         
28 Informant 6. 
29 Informant 5. 
30 Informant 1. 
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att Malmö stad har den befolkningsmässiga sammansättning som den har. Dels menar de 

intervjuade att personer med invandrarbakgrund är överrepresenterade bland dem som på 

olika sätt tar kontakt med de olika myndigheterna. Uppfattningen bland de intervjuade tycks 

vara att personer med invandrarbakgrund behöver mer personlig service och att de etniska 

svenskarna i högre utsträckning begagnar sig av självservicetjänster. Ett annat genomgående 

tema är att organisationerna inte kan förstå medborgarnas behov om inte organisationens 

sammansättning speglar det omgivande samhället. 

 

Ansvarig CSN:s mångfaldsplan: 
 

Jag tycker att när man jobbar på en sådan här arbetsplats där vi har en så bred kundkrets som vi har på 

CSN. Det är ju alla människor i samhället som kommer i kontakt med CSN på något sätt, det har ju blivit 

så med åren så att säga. Då måste ju vi från personalen kunna representera samma mångfald bland oss. 

Det känns väldigt angeläget att kunna göra det och vi har en väldig nytta av det, udda språkkunskaper och 

så. Ibland när det är problem kanske någon kan förstå kunden och det kan lösa alltihop och man kan 

plocka fram någon som kan prata det här språket och även hjälpa till ibland och översätta en del brev, 

betyg och intyg och sådant där. Så att det är ju väldigt smidigt.31 

 

Att ha personer med en annan etnisk bakgrund bland personalen ses av vissa som en nyckel 

till förståelse för klienternas ”annorlundahet”. 

 

Kontorschef Försäkringskassan Malmö:  
 

Jag har också insett den här stora fördelen med att få in folk som ser på saker och ting på ett helt 

annat sätt och som kan förklara varför deras landsmän reagerar på ett sätt, när dom skriker. För vi 

har lärt oss att man skriker inte för det ska vara tyst, smärta ska man tiga med. Det är inte fint. Jag 

menar, sådana saker. Nu finns det en större förståelse. Nu är det ett accepterat begrepp och man 

har till och med sett att personer som inte är svenskar kan vara duktigare än svenskar.32 

 

Förutom kulturförståelse kan en etniskt blandad personalgrupp bidra till att ett ökat antal 

språk talas inom myndigheten. Detta innebär då att det blir lättare att kommunicera med 

personer som har problem med svenskan och att kostnaderna för tolkhjälp minskar. Detta 

anses vara till stor hjälp av många av de intervjuade även om de olika myndigheterna kan vara 

mer eller mindre positivt inställda till att samtal mellan kund och tjänsteman förs på ett annat 

                                                 
31 Informant 6. 
32 Informant 7. 
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språk än svenska. Hos CSN betonas serviceperspektivet mer än hos de övriga 

organisationerna och är central punkt i mångfaldsplanen. Bakgrunden till detta är förmodligen 

att serviceperspektivet är något som överhuvudtaget betonas av chefer och i officiella 

dokument och som hänger ihop både med organisationens dåliga rykte och det faktum att en 

mycket stor del av arbetet på CSN handlar om kontakter med studenter och personer som 

betalar tillbaka sina studielån. Att uppfattas på ett positivt sätt av allmänheten är viktigt för 

alla myndigheter och inte minst för CSN. 

 

Chef, Region syd, CSN: 
 

Vi har 2,4 miljoner kunder, det är ganska mycket människor som på något sätt har en relation till 

oss och då är det viktigt att vi betonar den här servicedelen för att de inte ska tycka att det blir ett 

problem i tillvaron. Och vi jobbar ju litegrann i motvind med vår image som är lite orättvis och 

som inte riktigt stämmer. Att man inte kan komma fram till oss, att man inte kan nå oss. Vi gör en 

massa saker och vi jobbar med ett ganska starkt lagreglerat system, CSN kan inte göra vad som 

helst men vi kan ändå tillmötesgå individen ganska långt skulle jag vilja påstå.33 

 

När det gäller etnisk mångfald och service är det också värt att nämna att både CSN och 

Försäkringskassan även har informationsmaterial på en rad olika språk. På CSN finns det 

också tankar kring att man skulle kunna rationalisera servicen ytterligare genom att olika 

självservicefunktioner skulle kunna vara tillgängliga på fler språk än svenska.  

 

3.3 ”Det är ingen som frågar vad man har gjort för mångfalden”34 

För organisationerna kan etnisk mångfald ses både som en extern och en intern fråga. Detta 

finns också reglerat i både integrationspolitiken och lagen mot etnisk diskriminering, dvs. att 

organisationerna är skyldiga att arbeta för etnisk mångfald inom personalen och att 

organisationernas verksamhet ska vara anpassad till den etniska mångfald som finns i 

samhället. Det är ganska slående att få av de intervjuade personerna nämner 

integrationspolitiken, lagen mot etnisk diskriminering eller mångfaldsplanerna som en viktig 

inspirationskälla när det gäller arbetet för mångfald. Endast en person nämner de statliga 

direktiven som ett skäl att arbeta med mångfaldsfrågor. 

 

 

                                                 
33 Informant 5. 
34 Informant 8. 
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Ansvarig för mångfaldsfrågor, Länsarbetsnämnden Skåne: 
 

Dels är det så att det primära är att vi har ett uppdrag att vi ska jobba med mångfaldsfrågor, vi kan 

inte välja bort det. Den möjligheten finns inte ens teoretiskt utan det är våra uppdragsgivare 

regering och riksdag som säger att vi har det uppdraget.35 

 

Organisationerna har lite olika synsätt på förhållandet mellan de externa och interna 

mångfaldsfrågorna och vad som är viktigt. CSN och Arbetsmarknadsstyrelsen har centrala 

mångfaldsplaner medan Försäkringskassan i Skåne inte har någon sådan plan. 

Försäkringskassan i Skåne har direktiv att följa från Riksförsäkringsverket:  

 
Alla anställda, oavsett kön eller etnisk tillhörighet skall ges lika arbetsvillkor och lika möjligheter 

till utveckling. Ansvaret för att detta i praktiken efterlevs ligger i första hand på cheferna men 

bevakas även av verkets personalenhet. Under det gångna året har RFV påbörjat ett arbete i syfte 

att utforma verkets platsannonser så att personer uppmuntras att söka oavsett ursprung.36  

 

När det gäller CSN är det övergripande målet med mångfaldsarbetet formulerat så här i 

handlingsplanen för etnisk mångfald:  

 
CSN:s kunder har på senare år förändrats mot en större mångfaldighet. Detta leder till att det ställs 

större krav på CSN om mångfald vid våra kundkontakter. För att CSN ska kunna öka sin service 

och effektivitet måste vi anpassa vår organisation efter den mångfald som finns i samhället. CSN 

bör beakta den kvalitets- och kompetenshöjning som kan uppnås genom ökad etnisk och kulturell 

mångfald av de anställda samt att CSN:s organisation återspeglar den arbetsföra befolkningens 

etniska sammansättning.37  

 

Medan nyttan av att ha etnisk mångfald bland personalen är ett framträdande tema hos CSN 

har arbetsmarknadsstyrelsen framförallt ett antidiskrimineringsperspektiv, både när det gäller 

det interna arbetet och när det gäller den arbetsmarknadspolitiska verksamheten:  
 

Arbetsmarknadsverket skall bidra till en väl fungerande arbetsmarknad som tillvaratar kompetens 

och respekterar olikheter utan att diskriminera.38  

 

                                                 
35 Informant 2. 
36 Riksförsäkringsverkets, Årsredovisning 2002, http://www.rfv.se/social/arsredo/docs/arsred02.pdf 
37 CSN, Handlingsplan för etnisk mångfald (Fh 5/2000, 2000-03-31) 
38 Arbetsmarknadsstyrelsen, Policy för Arbetsmarknadsverkets integrations- och antidiskrimineringsarbete 
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I både CSN:s och Arbetsmarknadsverkets policy nämns lagen mot etisk diskriminering som 

en bakgrund eller som stöd för arbetet. Idag finns det riktlinjer från flera olika håll som 

ålägger organisationerna att arbeta med mångfaldsfrågor men trots detta är det ganska få av de 

intervjuade som nämner detta som ett skäl att arbeta med mångfaldsfrågor eller att man har 

fått någon idémässig påverkan ifrån mångfaldsplanerna. Försäkringskassan i Skåne sticker ut 

mest på så vis att det inte finns någon egen skriftlig mångfaldsplan eller policy mer än 

Riksförsäkringsverket direktiv och de föga utvecklade riktlinjer som finns i årsredovisningen 

för år 2002: 

 
För att Skånekassan skall uppnå verksamhetsmålen och få en så väl fungerande organisation som 

möjligt kommer fokus under den aktuella perioden att vara inriktad på att ytterligare utjämna den 

sneda åldersfördelningen samt att öka andelen med utländsk bakgrund39. 

 

De chefer som har intervjuats på lokal och regional nivå bekräftar den bild som ges i 

årsredovisningen, dvs. att det inte finns någon direkt policy när det gäller etnisk mångfald 

inom organisationen. Man skriver att man gärna vill ha sökanden med annan etnisk bakgrund 

när man annonserar om tjänster och man försöker att den etniska aspekten i åtanke när man 

rekryterar men annars är det inget som diskuteras särkilt mycket. 

 

Chef Försäkringskassan Skåne: 
 

Vi har policyn att vi bör ha in fler folk i organisationen som har en annan bakgrund än vad man 

normalt sett har i Sverige men däremot har vi ingen planering att arbeta med det så kraftfullt som 

vi gör när det gäller jämställdhet, det är tyvärr så.40 

 

Detta kan jämföras med jämställdhetsfrågorna som får ett mycket större utrymme. Det 

intressanta är att jämställdhet nämns som en förutsättning för att organisationen ska uppnå 

sina verksamhetsmål, men några sådana formuleringar finns inte när det gäller etnisk 

mångfald (eller andra dimensioner av mångfald för den delen). Man nöjer sig med att nämna 

att personalstrukturen bör svara mot det samhälle som man ska betjäna och att organisationen 

bör sträva efter att anställa fler yngre, män och personer med en annan etnisk bakgrund.  

Det är framförallt på Försäkringskassan som skillnaderna mellan de båda 

perspektiven syns som allra tydligast. I årsrapporten från 2002 finns en förhållandevis 

                                                 
39 Skåne Läns allmänna försäkringskassa, Årsredovisning 2002, s. 62.  
40 Informant 8. 
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ambitiös plan för hur man ska arbeta med jämställdhetsfrågor, det blir en kontrast då etnisk 

mångfald inte får något större utrymme. I arbetet för etnisk mångfald har man haft några 

föreläsningar, man driver också ett bemötande projekt när det gäller invandrare med 

funktionshinder. Detta kan då jämföras med jämställdhetsarbetet där man har kvantitativa mål 

för hur stor andel av de anställda och cheferna som bör vara kvinnor och där det finns en 

uttalad jämställdhetsstrategi. Olika aspekter av organisationens inre och yttre verksamhet 

granskas och följs upp utifrån ett könsperspektiv. När det gäller organisationens olika 

verksamhetsområden finns en uppföljning av hur fördelningen mellan män och kvinnor ser ut 

när det gäller att utnyttja olika socialförsäkringar såsom föräldraledighet och sjukskrivningar. 

Någon dylik uppföljning existerar inte när det gäller etnisk mångfald.  

När det gäller CSN och Arbetsförmedlingen har dock mångfaldsfrågan fått ett 

större utrymme. CSN har en mångfaldsplan på nationell samt lokal nivå och hos 

Arbetsförmedlingen finns mångfaldsplaner både på nationell och regional nivå. Det är också 

meningen att planer ska utvecklas på lokal nivå så småningom. Det som är gemensamt för 

dessa aktörer är att fokus i mångfaldsarbetet fortfarande ligger på rekryteringsaspekten och att 

detta ses som en nyckelfråga för arbetet med mångfaldsfrågor. Detta har också ett stöd i 

respektive mångfaldsplan. Därför är det så att mångfaldsfrågan blir som mest aktuell när det 

gäller nyrekryteringar. På både CSN och AF menar cheferna att detta perspektiv beaktas vid 

nyrekryteringar och att man då anstränger sig för att rekrytera en personal som speglar det 

omgivande samhället.  

Visserligen tas också mer kvalitativa aspekter upp i CSN:s och 

Arbetsmarknadsstyrelsens planer såsom att det är viktigt att det inte sker diskriminering när 

det gäller löner, vidareutbildning eller mobbning på arbetsplatsen men detta behandlas inte 

särskilt ingående av någon av dessa aktörer. Både på CSN och Arbetsförmedlingen anser de 

mångfaldsplansansvariga att det är viktigt att satsa på utbildning på detta område och planerna 

anger att de anställda ska utbildas i mångfaldsfrågor. På CSN försöker man att få in 

mångfaldsperspektivet på olika sätt i organisationens utbildningsinsatser och på 

Arbetsförmedlingen är alla anställda tvungna att gå en webb-baserad mångfaldsutbildning. 

Det finns lite olika åsikter inom de tre organisationerna huruvida arbete med 

mångfaldsfrågor är något som prioriteras och ses som värdefullt av chefer och anställda. Mest 

positiv är inställningen på CSN där de intervjuade upplever att arbetet med mångfaldsfrågor 

på det stora hela fungerar bra och man upplever att det finns ett stöd från ledningen. 
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Ansvarig för mångfaldsplan, CSN:  
 

Ja, det är rätt så roligt. Och jag måste säga här på CSN att man är mycket positiv från ledningen 

och från chefer och så, det tycker jag. Det känns inte som att det är si eller så eller att det är 

motstånd, det gör det inte.41 

 

På Försäkringskassan är åsikten att etnisk mångfald inte är något som man pratar så mycket 

om. Chefen för Skånekassan menar bl.a. att det inte finns samma krav på att arbeta med etnisk 

mångfald som t.ex. med jämställdhet och att detta påverkar hur man arbetar med frågorna:  

 
Det här med jämställdhet är etablerat och det var ju order från regeringen att sprida detta men det 

har vi inte på samma sätt när det gäller mångfald och det och det är nog synd. Nu tycker jag att det 

är bra att vi arbetar med jämställdhet, framförallt för en organisation som till 80 % består utav 

kvinnor så är det väldigt viktigt att jobba med det. Dels för att vi behöver en balans mellan män 

och kvinnor i vår organisation, dels därför att vi måste få fram kvinnorna till chefspositioner för att 

det är ju vår rekryteringsbas. Så vi har ett starkt egenintresse att arbeta med detta och det är kanske 

något som inte är så tydligt när det gäller mångfald.42 

 

På Arbetsförmedlingen har de intervjuade mer splittrade åsikter när det gäller vilken ställning 

frågor som rör etnisk mångfald har inom organisationen. Medan någon menar att det är 

självklart att följa direktiven och att det är en del av uppdraget som det inte går att välja bort 

så menar en person att intresset för dessa frågor har varit ganska svalt från ledningen hittills. 

Mål och policies ses som bra men efterlevnaden upplevs vara dålig.  

 

Chef AF, Malmö:  
 

Jag tycker att man skulle kunna driva detta hårdare i vår organisation utan att riskera något slags 

bakslag, för att det finns naturligtvis på alla ställen någon sorts avoghet eller fientlighet mot vissa 

saker. Där skulle kanske organisationen kunna vara ännu tydligare och göra en markering när man 

känner en tendens till något slags diskriminerande uttalanden. Att markera som arbetsgivare på 

olika sätt att det där är inte vår linje, den är den här och jobbar man här är man en representant för 

den linjen och följer man inte det har man ett allvarligt problem och det är man själv som måste ta 

itu med det, vill man inte ändra sig får man ta andra konsekvenser av det. Jag tycker att man skulle 

kunna driva det hårdare utan att det skulle kunna uppfattas som gräddfiler, slå tillbaka och spä på 

någon sorts andra attityder, jag tror inte det. Men det är lite timing i det, jag tror också att man 

                                                 
41 Informant 6. 
42 Informant 8. 
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måste, att det finns ett värde att man inte driver på, det är som med allting att man måste ha 

realistiska mål, det är människor som ska förändras inuti i huvudet och i sina sätt att vara och vi är 

inte så snabba där.43   

 

När det gäller utannonsering av lediga tjänster använder sig samtliga organisationer av 

annonser där man uttryckligen skriver att man gärna ser sökande av en annan etnisk bakgrund 

än svensk (och män!). Detta upplevs som positivt av cheferna.   
 

På CSN menar man att texterna i annonsen faktiskt kan ha en betydelse: 
 

Vi får positiva reaktioner från invandrarna. En del har sagt att de inte hade vågat söka om inte 

detta hade varit och det var ju likadant när vi gick ut och vände oss till män, om det inte är 

chefsbefattningar för då får vi många män, då är det till övervägande del män.44 
 

3.4 ”Men å andra sidan kartlägger vi inte norrlänningar eller brunögda heller”45 

Någon riktigt klar bild över hur den etniska sammansättningen ser ut i de studerade 

organisationerna är inte helt lätt att få eftersom det inte finns någon statistik att luta sig mot. 

Det kan dock konstateras att det finns en etnisk mångfald i samtliga av de studerade 

organisationerna även om cheferna dels kan vara förtegna att prata om det och kanske inte 

heller riktigt vet. På CSN i Malmö räknar chefen med att lite mindre än hälften av personalen 

är född i ett annat land än Sverige och samtliga av dessa är européer. En lokal chef på 

Försäkringskassan uppskattar att lite mindre än en fjärdedel av de anställda inte är etniska 

svenskar.  

Intressant nog finns det en stor skillnad mellan kön och etnicitet när det gäller att göra 

kvantitativa mätningar av olika slag. Det uppfattas som viktigt att rent kvantitativt mäta och 

kartlägga olika variabler av jämställdhet såsom löneskillnader mellan män och kvinnor, hur 

stor andel av de anställda och av cheferna som är kvinnor respektive män. När det gäller  

etnicitet är det en känslig fråga.  

På CSN tog de som var ansvariga för arbetet med mångfaldsplanen initiativ till att göra 

en kartläggning av de anställdas bakgrunder. Denna kartläggning var också en av 

prioriteringarna i mångfaldsplanen.46 De menade att det skulle vara en bra utgångspunkt för 

det fortsatta arbetet med mångfaldsfrågor, att det är svårt att göra något om man inte vet hur 

                                                 
43 Informant 1. 
44 Informant 6. 
45 Informant 5. 
46 CSN, Handlingsplan för etnisk mångfald (Fh 5/2000, 2000-03-31) 
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det ser ut ute i organisationen. Kartläggningen stötte dock på ett stort motstånd både från de 

anställda och facket. Motståndet byggde framförallt på att det var fel att kartlägga de anställda 

och att det var integritetskränkande att ta fram sådan information. Kartläggningen rann ut i 

sanden och chefen för CSN Region Syd uttrycker sig så här:  

 
Däremot försökte vi göra en kartläggning för några år sedan för att se hur det såg ut i personalen 

men facken ville inte att vi skulle göra det och det handlar väl lite grann om att nationalsocialister 

gör den typen av undersökningar så det gjorde vi inte. Sen är det ju rätt svårt att komma fram till 

vem som är egentligen är invandrare, det beror ju på hur man ska räkna. Dom som själva har 

flyttat in, det kan man ju förstå. Men andra generationens invandrare? Det har vi ju ingen aning 

om. Men å andra sidan kartlägger vi inte norrlänningar eller brunögda heller.47 

 

Det kan givetvis diskuteras huruvida det är lämpligt att göra den här typen av kartläggning. 

Samtidigt kan man ju fråga sig hur man ska kunna arbeta aktivt med dessa frågor om man inte 

vet hur det ser ut. När det gäller jämställdhetsfrågorna ses det som väsentligt att kartlägga 

olika skillnader mellan män och kvinnor inom organisationen för att kunna få en bild av hur 

det ser ut och att utgå från denna när man ska arbeta med frågorna. När det gäller etnisk 

mångfald ses kartläggningar tvärtom som ett hinder för ökad mångfald eftersom det handlar 

om ett slags kategoriserande och att detta kategoriserande är negativt eftersom det då handlar 

om att stämpla invandrarna som just invandrare och ”annorlunda”. 

 

3.5 Var finns moroten? 

I föregående avsnitt har det diskuterats vilka motiv och drivkrafter organisationerna menar sig 

ha när det gäller att jobba med frågor som rör etnisk mångfald. Här finns dels 

nyttopespektivet, dvs. vilka skäl man ser att arbeta med de här frågorna, men också det 

faktum att man enligt lagar och direktiv är skyldiga att arbeta med frågorna. Den del av 

direktiven som tycks ha nått fram till samtliga organisationer är att det bör finnas en 

representativitet, de anställda bör spegla det omgivande samhället. Annars uppfattas och 

genomförs arbetet med mångfaldsfrågorna på skilda sätt i organisationerna.  

Mest positiv är inställningen på CSN, där man betonar nyttan med att arbeta 

med dessa frågor mer än i de andra organisationerna. På CSN menar också de intervjuade att 

det finns ett stöd från ledningen att arbeta med mångfaldsfrågor. På Försäkringskassan menar 

man tvärtom att mångfaldsfrågor knappast är högprioriterade och att det finns få incitament 

att arbeta med detta till skillnad från jämställdhetsarbetet. Detta illustreras bland annat av att 
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Försäkringskassan inte har någon egen mångfaldsplan. På Arbetsförmedlingen är 

inställningen att mycket görs och att de policies som finns är bra men att det är si och så med 

genomslaget.  

Det är också intressant att fundera lite över de skäl som de intervjuade ger för att 

arbeta med mångfaldsfrågor. Mycket av dessa argument kretar kring att offentliga 

organisationer har en viktig roll att spela som föredömen för andra organisationer och att 

nyttan med mångfald snarare kan ses på en samhällelig nivå än en organisatorisk. På 

Arbetsförmedlingen kopplar man t.ex. nyttan med att ta tillvara den etniska mångfalden till 

det stora arbetsmarknadsperspektivet snarare än till att det skulle ge några resultat inom 

organisationen. Andra skäl som anges är att det är ett slöseri att välutbildade invandrare går 

arbetslösa och att det är kostsamt för samhället med segregation och hög arbetslöshet bland 

vissa grupper. Ytterligare andra skäl som nämns som är den kommande generationsväxlingen 

och behovet av arbetskraft, att det kommer nya tankar och idéer till organisationen och inte 

minst språklig och kulturell kompetens.  

Organisationerna betonar olika motiv för mångfald och vissa ser fler fördelar än 

andra med mångfald. På CSN är man mest positiv, de intervjuade tycker att det finns många 

fördelar både ur ett samhälleligt och ett organisatoriskt perspektiv. På Försäkringskassan 

framhåller man att vinsten med mångfald framförallt är att organisationen får en kulturell och 

språklig kompetens som är av värde när man ska kommunicera med kunderna. På 

Arbetsförmedlingen framhåller man de samhälleliga vinsterna framför de organisatoriska och 

framförallt den framtida arbetskraftsförsörjningen. Jämför man med de drivkrafter som 

organisationerna ser att arbeta med mångfaldsfrågor och dem som framkommer i 

mångfaldslitteraturen så är det serviceperspektivet och arbetskraftsbehovet som ses som 

viktigt även om tillförsel av nya idéer och synsätt även nämns av några chefer. 

När det gäller direktiv och planer varierar svaren, det som är gemensamt är att 

det inte finns någon tydlig strategi för framtiden när det gäller mångfaldsarbetet. Då 

Försäkringskassan inte har någon egen plan betyder det också att det inte kommer några 

impulser därifrån, några riktiga mål för vad som ska uppnås finns alltså inte. När det gäller 

CSN och Arbetsförmedlingen har man det kvantitativa målet att de personer som tas in vid 

nyrekryteringar ska spegla sammansättningen i det omgivande samhället och att inte någon 

ska diskrimineras när det gäller lönesättningen. De intervjuade menar också att det finns en 

intern uppföljning på detta område, vid nyanställningar eller vid lönesättning måste man 

                                                                                                                                                         
47 Informant 5. 
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kunna visa att det inte förekommer någon diskriminering. Någon statistik på detta område 

produceras inte för offentligt bruk och därför är det svårt att få någon överblick eller insyn hur 

det ser verkligen ser ut.  

Frågan är vad resultatet av mångfaldspolicies och direktiv blir när effekterna av 

planerna inte mäts på något entydigt sätt och det varken förekommer sanktioner eller 

belöningar relaterade till genomförandet av planerna. Då blir detta ett område ett öppet fält 

och mångfaldsfrågan blir beroende av enskilda chefers eller eldsjälars goda vilja. En annan 

sak som är värd att fundera över är hur man ska kunna mäta de mer kvalitativa aspekterna av 

mångfaldsarbete såsom trivsel och relationerna på arbetsplatsen. Att organisationerna i första 

hand talar om rekrytering när det gäller etnisk mångfald har förmodligen att göra med att det 

inte funnits så gott om offentliga tjänstemän med en annan etnisk bakgrund och då blir det 

mindre aktuellt att tala om kulturell pluralism och trivsel. Men de organisationer som varken 

ser någon större nytta med att ha en ”mångfaldig” personal eller har någon större press på sig 

att uppvisa resultat på detta område kommer troligtvis inte att lägga någon större energi på 

dessa frågor.  
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4. FÖRDOMAR, SPRÅK, UTBILDNING OCH REKRYTERING 

 
4.1 Den etniska mångfaldens hinder 

I föregående avsnitt har organisationernas drivkrafter att arbeta med mångfaldsfrågor 

diskuterats. I detta avsnitt kommer blicken att vändas mot de hinder som organisationerna ser 

när det gäller arbetet med etnisk mångfald. Inte minst kommer diskussionen att kretsa kring 

rekrytering och de förutsättningar som finns när det gäller rekrytering av personer med en 

annan etnisk bakgrund än svensk. De faktiska erfarenheter som de olika organisationerna har 

av anställda med en annan bakgrund kommer även att tas upp.  

 Det kan uppstå en rad problem när personer med olika kulturell bakgrund ska 

arbeta tillsammans. Ett av dem är de kommunikationsproblem som kan uppstå när man inte 

har samma modersmål. Även om man talar ett gemensamt språk kan det finnas en större risk 

för kommunikationsproblem. Den slags ”tysta” kommunikation som finns mellan personer 

med en liknande kulturell bakgrund kan försvåras när personerna har olika kulturell bakgrund 

och kanske inte har samma modersmål.  

Andra problem som kan dyka upp i en mångkulturell miljö är stereotypisering 

och etnocentrism. Med etnocentrism menas att man ser den egna gruppens värderingar som 

normen och att man bedömer andra grupper utifrån denna mall. Risken med detta är att man 

ser sin egen grupp som överlägsen och andras värderingar och kultur som sämre än sin egen. 

Med stereotypisering menas att man tillskriver individer olika egenskaper på grund av att de 

tillhör en viss grupp. Risken för stereotypisering och etnocentrism har enligt en rad studier en 

tendens att öka när en viss grupp ökar sin andel på arbetsplatsen. Detta blir inte minst 

bekymmersamt för individen eftersom det t.ex. kan leda till otrivsel och sämre 

karriärmöjligheter.  En annan risk med mångfald är att det finns en risk att det uppstår en  

etnisk skiktning inom organisationen vilket oftast är till minoriteternas nackdel.48   

Det finns även en risk för s.k. kulturkrockar när människor som har olika 

grundvärderingar möts, risken för sådana kulturkrockar antas öka när kulturavståndet ökar. 

Enligt Broomé, Carlson och Ohlsson kan man tala om tre typer av kulturkrockar, hotande, 

stärkande och förvirrande. När kulturkrocken upplevs som hotande försöker den dominanta 

gruppen försvara sig och förneka problemen. Då krocken upplevs som förvirrande försöker 

man att skaffa sig mer information och omdefiniera problemet. När kulturkrocken upplevs 

som stärkande reagerar man ofta med ökade förväntningar, medvetenhet och 

handlingsberedskap. Det finns också en stor variation i kulturkrockarna, från dem som skapar 



 26

en viss osäkerhet till dem som är så stora att de inte går att lösa. Det finns de som menar att 

risken för skämtsamma invigningsriter ökar om de nya människor som ska inlemmas i 

organisationen ses som mer olika de som är inne i organisationen. Detta är ett sätt för de redan 

etablerade att stärka sin ställning och att testa nykomlingarna. Men när en arbetsplats har 

blivit mer mångkulturell och nykomlingarna inte längre möts med samma kompakta 

sammanhållning kan man förmoda att problem av detta slag minskar.49  

 En risk med mångfald är att det finns en möjlighet att individerna känner sig 

mindre trygga i sin arbetsmiljö. En gemensam kulturell bakgrund skapar en viss säkerhet, 

trygghet och förtroende. I en mångkulturell miljö är det inte lika lätt att läsa mellan raderna 

och den tysta kommunikationen blir inte lika smidig. Detta kan innebära att det spontana 

idéflödet stryps istället för att öka mångfalden och att man solidariserar sig med personer som 

har samma bakgrund som en själv; ”främlingarna” ses med misstänksamhet.  

Om representanter för olika etniska grupper tilldelas rollen som experter på 

olika etniska kund- eller klientkategorier ökar förmodligen risken för splittring och 

lojalitetskonflikter. På så sätt riskerar grupprepresentanterna att bli länkar mellan 

organisationen och omvärlden och inte vara lika integrerade i organisationen som man skulle 

önska. Om organisationen förlitar sig på dessa länkar alltför mycket kan det leda till att 

öppenheten inte alls ökar i organisationen. På så sätt får man en kärna som representerar 

majoritetskulturen och specialister som förmedlar information var och en från sitt 

klientsegment. Specialisterna får på så sätt ett mycket begränsat synfält. Mångfald i 

arbetsstyrkan är inte alltid liktydigt med en succé i förhållandet mellan kunderna och 

klienterna. Om ett företag eller organisation har en etablerad klientgrupp bestående av 

fördomsfulla människor kommer inte den mångkulturella arbetsstyrkan till sin rätt. Om det 

råder stora motsättningar mellan olika grupper i samhället kan det finnas en risk att dessa 

motsättningar sprider sig inom företaget eller organisationen.50 

 

                                                                                                                                                         
48 Cox, 1993, s. 88-101, 130-136.  
49 Loden, M. & Rosener, J.B., Workforce America! Managing Employee Diversity as a Vital Resource, New 
York, m.fl. orter: McGraw-Hill, 1991, s. 49. 
50 Broomé, Carlson & Ohlsson, 2001, s. 50-55. 
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4.2 ”Jag vet inte vad vi är rädda för egentligen”51  

När det gäller de hinder som finns för att få en ökad etnisk mångfald bland personalen är det 

framförallt fördomar och en rädsla för det okända som finns hos människor som ses som det 

stora problemet och hindret i de undersökta myndigheterna. Den dominerande åsikten är att 

även om det kan finnas kulturella skillnader så har det inte någon avgörande betydelse 

eftersom människor i grunden har mer gemensamt än vad som skiljer dem åt. På den punkten 

är samtliga som intervjuats på CSN och Arbetsförmedlingen eniga.   

 

Ansvarig för mångfaldsplan, CSN: 
 

Det är ju mycket den här känslan för det som är okänt, när man lär känna människor så upptäcker 

man att det är ju inte så stor skillnad, det är ju samma tankar, rädslor och funderingar som finns 

inom oss. Det är ju inte någon skillnad, man har ju mycket mer gemensamt än vad som skiljer en 

åt. Det är bara så, men vi är väl rädda av oss, sådär. Jag vet inte vad vi är rädda för egentligen.52 

 

För att komma tillrätta med detta problem finns framförallt en lösning och det handlar då om 

att öka andelen personer med en annan etnisk bakgrund på arbetsplatsen. Genom att lära 

känna personer med andra bakgrunder på arbetsplatsen så kommer också problemen att lösa 

sig, ja, i stort sett av sig själv. Det finns ett slags naiv inställning som bygger på att får man 

bara in personer med andra etniska bakgrunder så kommer allt att ordna sig.  

På Försäkringskassan menar man snarare att det handlar om att acceptera att 

personer som har en annan etnisk bakgrund kan vara annorlunda och att man måste förståelse 

och en beredskap för att hantera detta.  

 

Kontorschef, Försäkringskassan, Malmö: 
 

Vi hade en kulturdag och vi var på Ängavallen och lyssnade på Ingela Olsson. Otroligt duktig, hon 

har erfarenhet från migration och invandrarverk och skriver en bok just om mångfald. Jag fick en 

skiva av henne i present och jag kan sitta och lyssna och lyssna när hon berättar om kulturella 

skillnader och det är inte så att det ska man få en gång utan det ska man få varje gång. Det ger aha- 

upplevelser och man har kanske större förståelse på varför de reagerar och varför de beter sig som 

de gör, vi är olika. Hon ställde en fråga till oss, om det hände något med Barsebäck och hela Skåne 

evakuerades och ni skulle flytta till Kina, skulle ni sätta dem i kinesisk eller amerikansk skola? 
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Det räcker med det och då förstår man varför dom vill ha sina barn i egna skolor och sådana saker. 

Jag tror att vi är alldeles väck, vi vet alldeles för lite och det är därför som det blir fel också.53 

 

Det är få av de intervjuade som diskuterar organisationernas struktur eller kultur som ett 

problem eller som ett hinder. Det är snarare individerna som ses som hinder, antingen det är 

”svenskarna” eller ”invandrarna”. Det finns dock de, även om de är få, som har lite andra 

funderingar.   

 

Ansvarig för Arbetsmarknadsverkets integrations- och antidiskrimineringspolicy: 
 

Det är det där tankesättet, att fokusera på individen istället för att titta på strukturer. Jag tror att det 

är strukturer, jag tror att man tänker i helt fel banor. Hela tiden tänker man problemorienterat 

istället för att titta möjlighetsorienterat, hur ser vårt ledningssystem ut? Främjar det verkligen att 

man får använda sin kompetens eller försöker vi att hitta problem hos individen? Jag är helt 

övertygad om att man skulle kunna byta fokus på det.54  

 

4.3 ”Att dom bryter sedan, det är en helt annan sak”55 

På samma sätt som det är svårt att få någon överblick över hur den etniska sammansättningen 

ser ut i de olika organisationerna är det inte heller helt tydligt vilka kriterier som finns vid 

rekrytering. Gemensamt för de olika organisationerna är att man kräver att de anställda ska ha 

ganska goda kunskaper i svenska både i tal och i skrift. Detta beror på att de studerade 

organisationerna är myndigheter och därför är det viktigt att information från myndigheten 

uttrycks klart och tydligt. Språkkraven har dock inte setts som något större hinder i 

rekryteringssammanhang av någon av de intervjuade cheferna även om vissa sökanden kan 

visa sig mindre lämpliga för en aktuell tjänst på grund av bristande svenskkunskaper. För 

övrigt tycks inte språkkravet vara något som man trycker särskilt hårt på utan man försöker att 

göra en bedömning vid anställningsintervjun.  

 

Kontorschef, Försäkringskassan, Malmö: 
 

Ska dom ta kunder här måste dom kunna förstå svenska. Det är ett krav och att dom bryter sedan, 

det är en helt annan sak men alltså, dom måste kunna språket, dom måste kunna skriva svenska, vi 

skriver ju mycket.56 
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Kontorschef, CSN, Malmö: 
 

Där är bara en sak som man måste tänka på och det är att man måste ha ett krav på att en 

invandrare måste kunna förhållandevis bra svenska, för det är alltid svenskan, innan man har lärt 

sig den, som är problemet. Och det kunde vi se här också, det var ju inte en dans på rosor med en 

gång även om personerna var jättebra. Det var just det här med förståelsen så att man uppfattar och 

man kan skriva korrekt. Samtidigt ser man också att det tar inte så lång tid för en sådan person, för 

det är oftast mycket duktiga personer som har haft bra tjänster i sina hemländer. Vi har en som har 

varit advokat, de har ju den typen av bakgrunder allihop. Det tar mellan tre och sex månader sedan 

fungerar det här med språket. Det har det gjort här i alla fall och jag har bara en utav dem som jag 

lät gå på extrakurs som vi bekostade för att hon tyckte själv att det kändes bra.57   

 

Även om språket kan vara ett problem och kanske det största problemet så är det långt ifrån 

oöverstigligt. Det är inte någon som ser brytning som ett problem och det finns också de som 

påpekar att det finns många svenskar som även de får träna på att skriva och formulera sig. 

Vissa påpekar också att får man bara chansen att träna på att skriva och formulera sig så lär 

man sig också ganska snabbt och att det är viktigt att man också får den chansen.  

 

4.4 ”Men ofta har dom ju det när dom söker hit”58 

När det gäller vilka krav som ställs på utbildningsbakgrunden skiftar det lite mellan 

myndigheterna eftersom pågående rationaliseringar och andra förändringar får lite olika 

konsekvenser. För Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och CSN har den ökade 

datoriseringen av verksamheten fått konsekvensen att en del ganska enkla och rutinartade 

arbetsuppgifter försvinner eftersom detta numera kan hanteras i datoriserade maskinella 

system. Inom de olika myndigheterna arbetar man på att försöka skapa det som man kallar 

”24-timmars myndigheten”, dvs. att det ska finnas tillgänglig information för allmänheten 24 

timmar om dygnet. Detta innebär också att medborgarna via olika system t.ex. kan lämna eller 

få uppgifter via telefon eller Internet59.  

Denna utvecklingstrend har förmodligen haft störst påverkan på CSN där en stor 

del hanteringen av studiemedel- och studielån idag kan hanteras maskinellt och det är troligt 
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att denna utveckling kommer att fortsätta. Detta innebär generellt att mängden 

utredningsarbete minskar medan service och tillgänglighet blir allt viktigare. 

 

Ansvarig för mångfaldsplan, CSN:  
 

Det här namnet, studiemedelsutredare är lite missvisande. Vi har gått ut med annonser ibland där 

man söker utredare och då har man kanske den bakgrunden att man är jurist och visst har vi den 

typen av arbete också men det viktiga är ju egentligen det här med service mot kunderna. Vi har 

tryckt mycket hårdare på det under senare år och har anställt folk som har varit särskilt 

intresserade av de bitarna. Vi har väldigt många utredartyper redan och jag tror att arbetet var mer 

så tidigare. Då hade man bara två timmars telefontid och så stod man två timmar på expeditionen 

men nu har ju telefontiden delats upp på hela dagen och man måste vara intresserad av det här med 

service om man ska jobba här.60   
 

För både Försäkringskassans och Arbetsförmedlingens del räknar cheferna med att det 

kommer att bli högre krav på högskoleutbildning hos nyanställda i framtiden. 

 

Regionchefen på Skånekassan uttrycker sig såhär:  
 

Överhuvudtaget är det få tjänster med krav på högskoleutbildning. Det finns på en del tjänster där 

vi säger ”det eller motsvarande” men vi är inte strikta på detta av tradition, det är vi inte. På de 

flesta utav våra tjänster så är det så men bland de nyanställda dominerar de med 

högskoleutbildning. Om du ser till dem i personalgruppen så har de flesta ingen 

högskoleutbildning. Vi har ju, kanske inte skitenkla, men en del arbetsuppgifter som är ganska 

rutinartade. Försäkringar som, har man lärt sig det en gång så är det inga stora grejer och där har vi 

inte krav på högskoleutbildning. Vi har infört system där man kan hantera ganska mycket 

hemifrån och det kommer mer och mer. Och det gör det kanske inte lättare för det innebär att de 

här som vi fortfarande har ganska mycket av, enkla administrativa arbetsuppgifter, då blir det mer 

och mer kvalificerat arbete, det blir mer och mer krav på att ha utbildning på en hyfsad nivå.61 

 

Kontorschef, Arbetsförmedlingen, Malmö:  
 

Man kan säga att de som blivit anställda de senaste fem, tio åren har till 80 % en 

högskoleutbildning och det kan vara socionom eller syo (studie- och yrkesvägledare) men det 

finns även andra typer av utbildningsbakgrunder såsom ekonomer och beteendevetare. Förr sa 

man att AMS var en karriärväg för arbetare att bli tjänstemän så många har då kommit den 
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fackliga vägen och har blivit arbetsförmedlare efter att länge ha arbetat på kollektivsidan. Det har 

ju skett en väldig skiftning och det kan man ju se som ett problem men också som en möjlighet att 

man har den här mixade kulturen. Om var och en har en förmåga att lyssna på varandra och 

kommunicera så kan det bli något bra utav det.62  

 

 Kraven på vilken eller vilka utbildningar som ses som lämpliga skiftar mellan de olika 

organisationerna. För de flesta tjänster på CSN krävs det inte en högskoleexamen då det 

mesta av arbetet handlar om att tillhandahålla service, förklara regler och dylikt. Det finns 

också en ganska öppen attityd mot utländska högskoleutbildningar.  

Det är svårt att få någon riktig klarhet i hur Försäkringskassan förhåller sig till 

utländska högskoleutbildningar men chefen för Skånekassan antyder att det krävs en svensk 

högskoleutbildning för att komma ifråga för en mer kvalificerad utredningstjänst. Chefen 

menar också att de flesta med utländsk bakgrund som söker arbete på Försäkringskassan har 

en svensk högskoleutbildning. Här kan det också vara viktigt att nämna att Försäkringskassan 

har ganska omfattande internutbildningar och att det finns möjligheter att bygga på den 

utbildning som man har med sig i bagaget om man vill utvecklas och komma ifråga för mer 

kvalificerade tjänster. Därmed borde det också gynna personer med en utländsk utbildning 

som vill skaffa sig en mer ”sverigespecifik” kompetens.  

Det är också viktigt att nämna att ingen av de studerande organisationerna är styrda av 

legitimeringskrav vilket gör att det inte finns några principiella krav på att de anställda ska ha 

en viss utbildning. Detta förhindrar dock inte att arbetsgivaren kan ha en ganska bestämd 

uppfattning om vilka  utbildningar som är lämpliga eller inte.  

 

4.5 ”Har man fått in någon duktig anställer man gärna en till” 

Då alla de intervjuade cheferna har haft blandade personalgrupper är det även värt att se till de 

faktiska erfarenheter som finns inom de olika organisationerna. Även här finns det skillnader 

mellan organisationerna och inte helt oväntat är tycks erfarenheter spela en roll då de kan 

förstärka de synsätt som finns i den ena eller den andra riktningen. På CSN där man har en 

allmänt positiv syn på mångfaldens fördelar och möjligheter menar man också att 

erfarenheterna av att ha anställda med en annan etnisk bakgrund i stort sett bara är positiva.  

 

Ansvarig för mångfaldsplan, CSN: 
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Sedan är det ju så att invandrarna gör ju reklam för sig själva, har man fått in någon duktig så 

anställer man ju gärna en till.63 

 

Ett problem är att anställda med utländsk bakgrund ibland hamnar i kläm i sin roll som 

tjänstemän och att kunder inte behandlar dem med samma respekt som de behandlar de 

svenska tjänstemännen. Detta problem ses också med en viss maktlöshet eftersom man inte 

vet hur man ska komma åt problemet.  

 

Ansvarig för mångfaldsplan, CSN: 
 

Vi har ju en bred kundkrets och det är ju en del av våra invandrare som blir illa behandlade av en 

del kunder, för att de är invandrare. Får de ett negativt besked tror de inte att den här personen kan 

reglerna ordentligt utan då vill man prata med någon som är svensk då får man ändå samma 

besked. Det har hänt vid ett flertal tillfällen och många berättar inte vad de råkar ut för även om vi 

uppmanar dem att göra det så att vi kan ge dem det stöd som de behöver men många gör det och 

det är bra så att man får reda på det. Och där kan vi egentligen inte göra så mycket för kunden har 

rätt att begära att få prata med vem dom vill. Vi kan inte göra något åt det, jag har undersökt det. 

Det går inte, vi har ingen möjlighet. Arbetsgivaren får inte lov att diskriminera invandrare men det 

finns inget som säger att våra kunder inte får lov att bete sig illa mot våra anställda. Det kan 

kännas lite hårt ibland för en del som kanske har varit här i tjugo år men har en liten brytning och 

så tror man plötsligt inte på vad den här personen säger.64 

 

På Arbetsförmedlingen har man en neutral inställning till anställda med en annan etnisk 

bakgrund och menar att skillnader i etnisk bakgrund inte spelar någon roll.  

 

Ansvarig för Arbetsmarknadsverkets integrations och anti-diskrimineringsarbete:  
 

Det finns en ganska enkel förklaring på det hela, det är inte intressant hur kompetensen är 

förpackad, det intressanta är att man kan använda kompetensen. Sedan om det är olika etniska 

bakgrunder, kön eller sexuell läggning. Vad det än kan vara för någonting, lång, kort, tjock, icke-

rökare, rökare. Det intressanta är det som där uppe är förpackat i 1,3 kilo. Det är grundtanken, man 

måste se till likheterna för att vi har mer likheter än vad vi har olikheter och det är väl att dom 

flesta åtminstone har en hjärna, eller det har alla. Jag jobbar tillsammans med en gotlänning han är 

på ett jättestort kulturellt avstånd från mig. Jag jobbar i en stab med fyra skåningar och jag förstår 

inte vad de säger men det funkar ändå.65  
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På Försäkringskassan har man haft blandade erfarenheter av att ha anställda med en annan 

etnisk bakgrund, vissa har varit mycket positiva och andra mycket negativa (vilket jag 

kommer att gå närmare in på i nästa kapitel). Chefen för Skånekassan menar att detta kan ha 

en betydelse för den framtida rekryteringen: 

 
Oavsett om man vill det eller inte så påverkar det. Det gör det ju och man kan väl säga att för en 

del fungerar det som så att det bekräftar en del fördomar som man har. Det har inte förändrat 

kassans inställning till vikten utav att öka mångfalden inom vår organisation. Däremot så gör det 

att det är jobbigare för vi har ett 40-tal olika enheter och det är dom som ska ta ställning till om du 

eller du ska få jobbet. Om det då har hänt någon eller några olyckor så är det klart att det 

påverkar.66  
 

4.6 Var finns problemen? 

I föregående kapitel fanns ett fokus på vilka drivkrafter och motiv som kan finnas för att 

arbeta för etnisk mångfald inom organisationerna. I detta avsnitt har fokus snarare legat på att 

försöka se vilka hinder som finns för att ”organisationerna ska spegla samhället”, vilka 

faktiska erfarenheter som finns och hur de påverkar rekryteringen. Gemensamt för de olika 

organisationerna är en betoning av språket eftersom man måste kunna uttrycka sig klart och 

tydligt då man har myndighetsfunktioner. Samtidigt menar man inte heller att detta ska 

överdrivas och att man förvisso kräver god svenska men att det finns en tolerans för att 

språket inte alltid är helt perfekt.  

När det gäller utbildningsbakgrunden är kraven något flytande och därmed är 

det svårt att få en klar bild av vad det är som gäller. Generellt verkar det vara så att på 

Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen ökar kraven på högskoleutbildning, på CSN är det 

snarare så att de ligger kvar på samma nivå eller till och med sänks. När det gäller 

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan verkar det som om svenska utbildningar generellt 

sätt rankas högre än de utländska. Detta kan också betyda att i ett läge där alltfler personer 

skaffar sig en högskole- eller universitetsutbildning kommer också personer med en utländsk 

examen antingen få läsa om hela utbildningen eller stora delar av den för att överhuvudtaget 

komma ifråga för en tjänst.  

Detta är dock inte frågor som i någon högre utsträckning tas upp av de 

intervjuade utan de menar att det är ”fördomar och okunskap” som gör att personer med 

invandrarbakgrund inte gör sitt inträde till organisationerna i samma utsträckning som de 
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etniska svenskarna. Det som är gemensamt för de olika organisationerna är att man inte gärna 

talar om hinder eller problem i relation till etnisk mångfald. Det är svårt att säga vad detta 

beror på men det hänger förmodligen ihop med att de intervjuade inte vill framstå som 

negativa till att ha etnisk mångfald bland personalen. Bland de risker som nämns i 

mångfaldslitteraturen är det framförallt språk och kommunikationsproblem som nämns av de 

intervjuade. När det gäller kulturkrockar är det främst på Försäkringskassan som detta ses 

som ett problem.  

När det gäller vilka erfarenheter som finns av att ha anställda med en annan 

etnisk bakgrund uttrycker man sig mest positivt på CSN och mest negativt på 

Försäkringskassan medan Arbetsförmedlingen väljer att inta en mer neutral hållning. Det 

verkar också som att goda erfarenheter leder till att man har en positiv attityd och vice versa. 

Frågan är dock hur det egentligen påverkar rekryteringen då det hos Försäkringskassan finns 

en stor del anställda med en annan bakgrund än svensk. En intressant skillnad mellan CSN 

och Försäkringskassan är att man har olika förklaringar till varför problem kan uppstå i mötet 

mellan kund/klient och tjänsteman. På CSN betonar man att det är klienternas fel eftersom de 

kan uppträda på ett oacceptabelt sätt mot tjänstemännen, på Försäkringskassan menar man 

snarare att det är vissa tjänstemän som har fel inställning.  
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5. MÅNGFALDSSTRATEGIER I LITTERATUREN 

 
5.1 Vad är strategi? 

För att kunna få ett grepp om hur organisationer förhåller sig till etnisk mångfald både inom 

och utom organisationen är det fruktbart att använda strategibegreppet. Kopplat till 

organisation betyder strategi vanligen ”övergripande, generella aktivitetsstrukturer som 

sträcker sig över ett längre tidsperspektiv”.67 Organisationsteoretikern Whittington skiljer 

mellan fyra principiellt olika synsätt på hur strategier formas och hur strategier kan 

karaktäriseras: det klassiska, det evolutionära, det processinriktade och det relativistiska 

synsättet. Dessa perspektiv kan hjälpa oss att belysa organisationernas strategier gentemot 

frågor som rör etnisk mångfald. Ett annat sätt att analysera förhållandet mellan organisation, 

etnisk mångfald och strategi är att använda sig av Alvesson och Billings modell som 

behandlar förhållandet mellan organisationer och ”olikhet”. Men först en genomgång av 

Whittingtons strategiperspektiv! 

 

5.2 Det klassiska perspektivet 

Grundantagandet i detta perspektiv är att människor och organisationer tänker och handlar 

utifrån det individualistiska idealet ”the rational man”, de agerar på ett rationellt och medvetet 

sätt för att flytta fram sina positioner i relation till andra aktörer. Alla organisationer strävar 

efter ökad effektivitet och konkurrenskraft och effektivitet uppnås genom en noggrann och 

rationell planering inom organisationen.  

Strategi betyder i detta perspektiv förhållandet mellan mål, viktiga policies och 

planer för hur dessa mål ska uppnås. I detta perspektiv uppkommer strategier genom att 

ledningen gör analyser, identifierar mål och gör en plan utifrån detta. Därefter implementeras 

denna strategi inom organisationen. Strategi handlar då i hög grad om organisationens försök 

att få kontroll över omgivningen genom rationella och väl avvägda planer. Ur detta perspektiv 

framstår organisationer som förhållandevis okomplicerade, det förutsätts att organisationens 

medlemmar har samma mål och intressen och att när en strategi väl har tänkts ut av ledningen 

är det inga problem att implementera den (under förutsättning att det är en välgenomtänkt 

strategi). Teoretiker inom detta perspektiv menar också att det finns, och bör finnas, en tydlig 
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maktstruktur inom organisationen. Dvs. ledningen styr organisationen och bestämmer vilken 

strategi organisationen ska välja medan andra implementerar besluten.68  

 

5.3 Det evolutionära perspektivet 

Till skillnad från det aktörsbundna rationella perspektivet spelar inte medvetenhet och logiskt 

tänkande någon större roll i det evolutionära perspektivet. I det evolutionära perspektivet har 

strategier en väldigt liten betydelse eftersom organisationer i huvudsak styrs av yttre krafter 

som de inte kan påverka i någon högre utsträckning. Den viktigaste av dessa yttre faktorer är 

marknaden. Här menar man till skillnad från i det klassiska perspektivet att det är 

omgivningen som styr organisationerna och inte tvärtom. De strategier som formas och 

överlever gör det därför att de har en överensstämmelse med omgivningen, de är resultatet av 

”naturlig” urvalsprocess. Till skillnad mot det rationella perspektivet anser man att ledarskap 

och strategiskapande inte spelar någon större roll, snarare är det så att det är de organisationer 

som är mest effektiva och konkurrenskraftiga som överlever. Alltså är det inte chefer som 

skapar effektiva strategier utan det är marknadens urvalsprinciper.69  

 

5.4 Det processuella perspektivet 

I detta perspektiv kan bildandet av strategier ses som en slumpartad process, skillnaden är att 

organisationerna inte är lika maktlösa. Det som de olika författarna inom det processuella, 

pragmatiska perspektivet har gemensamt är framförallt kritiken mot det klassiska, rationella 

perspektivet. De har velat problematisera antagandet om att organisationer fungerar på det sätt 

som ”rationalisterna” vill framhålla. Framförallt är det två faktorer som lyfts fram: den 

kognitiva begränsningen och det ”mikropolitiska spelet”.  

Den kognitiva begränsningen innebär att det inte alltid är möjligt att fatta 

optimala beslut eftersom människor har olika begränsningar och är begränsade av sina egna 

intressen, värderingar och fördomar. Det är inte heller så att beslutsfattarna alltid har all 

information som behövs för att fatta det ”rätta” beslutet.  

Med det ”mikropolitiska spelet” menas att när människor deltar i organisationer 

gör de det utifrån olika intressen och drivkrafter. Detta får en rad olika konsekvenser för 

formandet av och betydelsen av strategier i organisationer. Det betyder att det finns en rad 

olika intressen och ofta bildas olika sorters koalitioner inom organisationerna. Författare inom 

detta perspektiv menar att strategier är ett resultat av maktkamper och förhandlingar inom 
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organisationer snarare än några få personers noga utvalda planer. I detta perspektiv betonas att 

både omvärlden och förhållandena inom organisationen präglas av osäkerhet och därför får 

inte heller formandet av strategier samma betydelse som inom det rationella perspektivet. 

Samtidigt ses formerandet av strategier som ett sätt att hantera beroendet av omgivningen. 

Här ses inte strategier som rationella planer som formas utifrån analyser av ett fåtal personer i 

ledningen utan snarare som mönster som kan skönjas i organisationens agerande och i de 

beslut som tas. Förändringsprocesser inom organisationer sker förhållandevis långsamt 

eftersom organisationerna är präglade av konflikter och förhandlingar. Inom detta perspektiv 

är författarna intresserade av de processer som formar strategier. Dessa konflikter är inte 

nödvändigtvis något ont utan kan enligt vissa processteoretiker leda till ökade kunskaper och 

inlärning inom organisationen.70  

 

5.5 Det systemteoretiska perspektivet 

Medan processteoretikerna till största del intresserar sig för enskilda organisationer är 

företrädarna för system- och relativitetsmodellen mer intresserade av hur strategier formas i 

grupper av organisationer. Inom detta perspektiv menar man till skillnad från 

processteoretikerna att det finns övergripande strukturer och institutionella förhållanden som 

styr organisationernas agerande och formandet av strategier. I detta perspektiv kännetecknas 

inte strategiprocessen av slumpmässighet. Strategier ses här som ett resultat av sociala, 

kulturella, ekonomiska, professionella och politiska förhållanden eller branschmässiga system 

och detta skapar isomorfism, eller likriktning, bland organisationerna. I denna modell ses 

bildandet av strategier som ett slags imitationsprocess där organisationerna hela tiden strävar 

efter att likna varandra. Då institutionella faktorer påverkar alla organisationer, oavsett vilken 

typ av organisation de är och i vilken miljö de verkar, ses det inte som intressant att bara 

studera enskilda organisationer utan man studerar hellre grupper av organisationer och 

organisatoriska fält.71  

 

5.6 Mångfaldsstrategier 

För att diskutera kring etnisk mångfald och organisation har jag applicerat 

organisationsforskarna Alvesson och Due Billings framställning kring kön och organisation 

på mångfald. Även om verkligheten inte så lätt låter sig fångas i olika kategoriseringar och 

positioner kan det finnas ett värde i att identifiera några renodlade ståndpunkter för att på så 

                                                 
70 Whittington, 2002, s. 30-36. 
71 Whittington, 2002, s. 36-48. 
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vis få hjälp med att sortera tankarna. Alvesson och Due Billing skiljer på fyra olika synsätt: 

De lika möjligheternas ståndpunkt, Den meritokratiska ståndpunkten, Det särskilda bidragets 

ståndpunkt och slutligen De alternativa värdenas ståndpunkt. De kan ses i tabellen som är 

hämtad från Alvesson & Due Billing.72 

 

Mångfaldsstrategier 
Moral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             Effektivitet 

 

De lika möjligheternas ståndpunkt: I detta perspektiv tonas kulturella 

skillnader ner, istället fokuseras det på diskriminering och stereotypa föreställningar som 

förklaringar till varför personer med en annan etnisk bakgrund har svårare för att slå sig fram i 

arbetslivet. Liten vikt läggs vid individuella faktorer som bakgrund och motivation. Skälen att 

satsa på mångfald är framförallt moraliska och grundar sig i övertygelsen att alla ska ha lika 

rättigheter och möjligheter.  

Den meritokratiska ståndpunkten: I detta perspektiv ses mångfalden ur en 

strikt nyttosynvinkel, någon moralisk vinkling finns inte. Intresset för att satsa på mångfald 

kommer främst ur det faktum att man vill ha ett större förråd av begåvade och intressanta 

individer att välja mellan. Att satsa på mångfald ses som ett rationellt sätt att ta tillvara på 

resurser. I likhet med ”De lika möjligheternas ståndpunkt” tonas kulturella skillnader ner.  

Det särskilda bidragets ståndpunkt: Förespråkarna för detta perspektiv menar, 

till skillnad från de både ovanstående, att personer med en annan etnisk bakgrund kan tillföra 

                                                 
72 Alvesson, M. & Due Billing, Y. (1999), Kön och organisation, Lund: Studentlitteratur, s. 168-196. 
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organisationen särskilda kompetenser och nya infallsvinklar. De kan t.ex. tillföra 

språkkunskaper och kännedom om andra länder och kulturer. I detta synsätt bejakas kulturella 

skillnader. Huvudskälet för att satsa på mångfald är liksom i ”Det meritokratiska” 

perspektivet effektivitetsvinster.  

De alternativa värdenas ståndpunkt: I detta synsätt betonar man att kulturella 

skillnader har en betydelse och att de allra flesta organisationer är skapade av och för den 

etniska majoriteten. Det betyder att dessa organisationer har en organisationskultur som 

antingen stöter bort eller assimilerar det som ses som främmande. Genom att personer med en 

annan värdegrund tar sig in i dessa organisationer kommer de att bidra till att alternativa 

värderingar får ett fäste i organisationen. I likhet med ”De lika möjligheternas ståndpunkt” är 

moraliska skäl som rättvisa och jämlikhet viktiga. 

I kapitel sex och sju kommer de ovan nämnda perspektiven att användas för att 

belysa och diskutera de strategier som finns gentemot frågor som rör etnisk mångfald inom de 

studerade organisationerna.  
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6. ORGANISATIONERNAS MÅNGFALDSSTRATEGIER  

 

6.1 En enkel match(ning)? Etnisk mångfald på Arbetsförmedlingen 

På Försäkringskassan och CSN talar man gärna om etnisk mångfald som ett sätt att uppnå 

bättre service. På Arbetsförmedlingen trycker man inte lika hårt på detta perspektiv utan man 

pratar hellre om ”antidiskrimineringsarbete” och att alla ska ha lika möjligheter och 

skyldigheter. Här menar man att den främsta drivkraften för att arbeta med mångfaldsfrågor är 

arbetsmarknadsperspektivet och att alla grupper i samhället ska ha samma möjligheter på 

arbetsmarknaden. För att kunna åstadkomma detta måste man själv föregå med gott exempel 

som arbetsgivare.  

 

Ansvarig för Arbetsmarknadsverkets integrations och antidiskrimineringspolicy: 
 

Den viktigaste delen är våran arbetsmarknadspolitiska verksamhet och för att man överhuvudtaget 

ska kunna ha en bäring i dom frågorna så är det självklart att föregå med ett gott exempel i rollen 

som arbetsgivare. Då tyckte jag att det skulle behövas ett helhetsgrepp på det här och som i alla 

policydokument och strategiska riktlinjer så är det ledningen man måste få med sig. Integration för 

mig det handlar om alla människors lika värde och möjligheter och då är det ju som så att nu finns 

det en skillnad när det gäller sysselsättningsgraden och arbetslösheten mellan inrikes födda och 

utrikes födda personer. När det inte finns någon skillnad där emellan så tycker jag utifrån vårt 

arbetsmarknadspolitiska uppdrag att vi har lyckats med integrationen och dessutom om man tittar 

på när det gäller att förebygga och motverka diskriminering, som är en del av integrationsarbetet, 

så har vi en nolltolerans mot diskriminering och det finns i vår policy och det är väl helt enkelt så 

att vi bedriver en verksamhet som inte på något sätt diskriminerar någon varken internt eller 

externt.73  

 

Ansvarig för externa mångfaldsfrågor, Länsarbetsnämnden Skåne: 
 

Jag tror att den viktigaste drivkraften för oss är arbetskraftsperspektivet, vi har ett ansvar att få 

fram arbetskraft och det är drivkraften vad vi än jobbar med. Vi behöver den arbetskraften i 

Sverige När alla 40-talister går i pension så måste ju de här personerna, liksom dom som är 

sjukskrivna, så måste de här personerna finnas tillgängliga. Det är oavsett vad du frågar: varför gör 

ni det eller det? Så kan man säga att det är ett arbetskraftsförsörjningsperspektiv. Sen kan man ju 

precis som jag ha ett lite mer privat intresse utav den här frågan och tycka att den är extra viktig 

men som verksamhet är det arbetskraftsperspektivet som gäller och det är det vi förmedlar till våra 

medarbetare också som måste se det här som en stor grupp som vi behöver få in på 

                                                 
73 Informant 3. 
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arbetsmarknaden och det är också den gruppen vi behöver visa arbetsgivaren att dom finns. Det är 

inte rimligt att en sån stor andel av den disponibla arbetskraften står utanför.74 

 

Enligt den regionala integrations- och antidiskrimineringsplanen domineras det 

arbetsmarknads- och personalpolitiska arbetet på Arbetsförmedlingen av 

arbetsmarknadsfrågorna medan det personalpolitiska arbetet framförallt handlar om att öka 

andelen nyanställda med utländsk bakgrund. AF har också drivit ett traineeprojekt för 

akademikerinvandrare. Förutom att öka andelen med utländsk bakgrund anordnas även 

utbildningar för de anställda i anti-diskrimineringsfrågor som varje anställd är tvungen att 

genomgå. För övrigt handlar ”mångfaldsarbetet” om att man inte ska neka personer med 

bristfällig svenska att skriva in sig på Arbetsförmedlingen, om samverkan med andra aktörer, 

samarbete med kommunen och Försäkringskassan på Arbets- och utvecklingscenter, 

utbildningssatsning för personer med utländsk högskoleutbildning inom bristyrken, om att 

förbättra samarbetet med invandrarorganisationer. Man driver även valideringsprojekt och 

projekt inom byggbranschen för att tillvarata invandrares kompetens. Man samarbetar också 

med Integrationsverket och Migrationsverket för att nyanlända invandrare ska komma ut på 

arbetsmarknaden tidigare.75   

Genom att lägga tonvikten på det arbetsmarknadspolitiska arbetet gör man 

mångfaldsfrågor till något som ligger utanför organisationen. Här ska det också nämnas att 

arbetsförmedlingarna får extra pengar av staten för att arbeta med externa mångfaldsfrågor, 

vilket kan förklara varför de dominerar. Då Arbetsförmedlingarnas insatser när det gäller 

externa mångfaldsfrågor är mer ambitiösa än Försäkringskassans eller CSN:s bör man ta detta 

med i beräkningen.  

Det är också intressant att notera att språket som används för att beskriva 

mångfaldsfrågorna är ganska kyligt och tekniskt; arbetet med mångfaldsfrågor beskrivs av de 

ansvariga på nationell och regional nivå som att det är fråga om att underlätta ”matchningen” 

på arbetsmarknaden och att ”det finns två olika sidor där man har utbud och efterfrågan”. 

Detta ligger också i linje med den ovilja som finns att överhuvudtaget ta upp frågor som rör 

kulturella skillnader. När det gäller förhållandet Arbetsförmedlingen och etnisk mångfald så 

tycks Arbetsförmedlingen se sig själv som en neutral aktör som ska se till att de olika 

pusselbitarna på arbetsmarknaden faller på plats. 

 

                                                 
74 Informant 2. 
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6.2 Svenska tjänstemän och exotiska spejare: Etnisk mångfald på Försäkringskassan 

I de studerade organisationerna ses utlandsfödda tjänstemän ofta som ett slags länk till det 

mångkulturella samhället. Det finns en utbredd uppfattning om att dessa personer kan bidra 

med specifika kunskaper när det gäller språk, kultur och andra kunskaper om de länder de 

kommer ifrån. Dessa kunskaper kan användas i mötet med klienter men en del av 

kunskaperna kan också förmedlas till kollegor. De utlandsfödda kollegorna betraktas ofta som 

en viktig resurs eftersom de anses ha specifika kunskaper.  

En annan uppfattning om de utlandsfödda kollegorna är att de inte sällan är mer 

ambitiösa, engagerade och intresserade av jobbet än sina svenska kollegor och att man inte 

gnäller över småsaker på samma sätt som svenskarna. Chefer och andra vill gärna poängtera 

hur positivt det är att ha kollegor med en annan bakgrund. Samtidigt finns en något splittrad 

och ibland motsägelsefull syn på anställda med en annan etnisk bakgrund. Detta är särskilt 

tydligt på Försäkringskassan där man gärna poängterar hur fantastiska de anställda med en 

annan etnisk bakgrund är (de beskrivs bl.a. som entusiastiska, tacksamma, vackra, 

känslosamma, flitiga och intelligenta).  

 

Kontorschef, Försäkringskassan, Malmö: 
 

Jag menar Yasmina, när hon kom till mig och sökte jobb så hade hon bott sex år i Sverige och hon 

kunde skriva flytande svenska, hon pratar inte lika bra som hon skriver. Hon har kompletterat sin 

socionomexamen. Nu är hon hemma och är BB-ledig, hon har fått ett litet gossebarn, en döduktig 

tjej. Jag är så förvånad, hon hade bara kommit hit och satt igång och läsa. Det är den nya 

generationen men hon var ju målinriktad när hon kom hit men det är så många positiva tjejer. 

Dom är ju duktiga, så ambitiösa! Och ödmjuka och tacksamma. När jag sa till Tatjana, att jag har 

satt dig som tillsvidareanställd och hon la sig ner på golvet…och hon har varit på länsrätten och 

överallt! Hon var så tacksam och hon begrep inte att hon kunde bli tillsvidareanställd här och att 

det inte bara var att hon skulle in och vända för det hade hon gjort på dom andra ställena. Så jag 

bjöd henne på tårta och hon har gjort så mycket för mig och hon kramar mig och hon är så 

tacksam mot mig. Det är något helt annat, tacksamhet. Jag behandlar ju alla lika men jag får inte 

den tacksamheten från de som är bortskämda och har bott i Sverige i hela sitt liv.76 

 

                                                                                                                                                         
75 Länsarbetsnämnden, Aktivitetsplan för det arbetsmarknads- och personalpolitiska mångfaldsarbetet vid 
Länsarbetsnämnden i Skåne 2003 
76 Informant 7.  
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Samtidigt som de anställda med annan etnisk bakgrund ses som engagerade och duktiga så 

menar man att de har svårt att förstå den svenska tjänstemannarollen.  

 

Chef, Försäkringskassan Skåne: 
 

Det tar sig i uttryck att de, inte alla, men det förekommer ganska ofta att de hamnar i en 

maktposition gentemot våra kunder, de försäkrade, som de faller in i och inrättar sig efter hur dom 

har betett sig hemma. Därför uppträder de på ett sätt ibland som vi inte tycker är riktigt här. För i 

många stater och framförallt då i stater med auktoritära regimer så är myndigheten den auktoritära 

regimens redskap och det är klart att det präglar myndigheten. Det innebär ju att deras syn på 

myndigheter inte förändras bara för att de råkar hamna här.77  

 
I vår verksamhet handlar det så förskräckligt mycket om att kommunicera, förstå och leva sig in i 

andra människors liv och det är ju klart som katten att eftersom vi har mycket och framförallt då 

på västsidan (västra Skåne) har många som är invandrare eller andra generationens invandrare så 

skulle det underlätta kontakten med dem. Och sen tror jag däremot inte att en svensk myndighet 

har så förskräckligt mycket att lära utav andra länders myndigheter för den svenska myndigheten 

fungerar i de flesta avseenden ganska rationellt, lite korruption och mycket fasta och strikta regler 

och en mycket utvecklad rätt och rättspraxis.78  

 

Det är naturligtvis bra att anställda med en annan bakgrund kan ses som viktiga 

resurspersoner. Men det finns också en risk om personer med en annan etnisk bakgrund bara 

ses som värdefulla för organisationen för att de hjälper organisationen att ta hand om och 

förstå medborgare med invandrarbakgrund.79 De utlandsfödda blir då ett slags ”indianspejare” 

vars roll är att ge information om ”de andra”. Att anställda personer med invandrarbakgrund 

blir då en del av en strategi för organisationen för att försöka få grepp om en mångkulturell 

miljö där klienterna beskrivs som annorlunda, hjälpbehövande och passiva. 

 

Kontorschef, Försäkringskassan Malmö: 

 
Vi gör ju mycket här. Sätter sig Klara i luckan kan de vänta på henne i flera timmar för de vet att 

de kan fråga henne om var man kan köpa det och det och vad man ska göra där och där och hon 

kan svara på deras frågor, det har de redan listat ut. Vi får ta emot dem och det är därför 

                                                 
77 Informant 8. 
78 Informant 8. 
79 Denna problematik har bland annat beskrivits av Gail Lewis och Philomena Essed med exempel från 
socialtjänsten. Essed, P., Gender, Color, and Culture, Amherst: University of Massachussetts Press, 1996. 
Lewis, G., ‘Race, Gender, Social Welfare – Encounters in a Postcolonial Society, Oxford: Polity Press, 2000. 
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personalen här är som den är, det är en härlig personal. Väldigt hjälpsam, visar förståelse och 

försöker ändå att, ja, hantera det. För oss, jag tror inte att vi tänker så mycket på det utan det är så 

självklart. Det är rätt så kul. Jag vet inte hur jag ska förklara för dig för jag har inte tänkt på det 

men jag tror att här finns väl dom som tycker… men dom visar det inte. Jag kan ju inte säga att 

alla här är renhjärtat positiva men vi får aldrig klagomål om det i alla fall.80  

 

Medan både anställda och kunder med en annan etnisk bakgrund ses som annorlunda och lite 

exotiska finns det inte något större ifrågasättande kring hur den egna organisationen fungerar. 

Det förutsätts att Försäkringskassan är en rättvis organisation som behandlar alla lika och vill 

alla väl. När det inte fungerar med de anställda med annan bakgrund är det för att de inte kan 

förstå vad det innebär att vara tjänsteman i Sverige. En del av ”den svenska 

tjänstemannarollen” handlar också om att det är självklart att manliga och kvinnliga kollegor 

behandlas på samma sätt och att tjänstemännen inte särbehandlar medborgarna på grund av 

kön. Intressant nog är det framförallt männen som ses som ett problem, medan kvinnor med 

en utländsk bakgrund inte ses som problematiska på samma sätt:  

 

Kontorschef, Försäkringskassan, Malmö: 
 

Det har alltid varit lite problem med nysvenska män (på arbetsplatsen). Jag vet inte vad det är. De ser på 

myndigheter på ett helt annat sätt, de kan inte förstå tjänstemannarollen. De frågar bara chefen, man kan inte 

fråga en kvinna om hon inte är chef. Nej, det går inte. Så du vet, jag tror att vi får lära oss att se på varför det är 

det beteendet, jag har ofta folk som berättar.81   

 

6.3 ”De är precis som vi himla bra människor”82: Etnisk mångfald på CSN 

På CSN är inställningen till etnisk mångfald möjligen mer avslappnad än på 

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan och den blandning av olika bakgrunder som finns 

på Malmökontoret är en källa till stolthet. Malmökontoret är kanske det enda CSN-kontoret i 

Sverige som både har en ganska jämn fördelning mellan män och kvinnor och en ganska stor 

andel utlandsfödda personer bland personalen. Åldersfördelningen är också ganska jämn. 

Detta är något som man har strävat efter att uppnå och det finns en belåtenhet med att man 

också tycker att man har lyckats bra.   

Synen på etnisk mångfald är att det är förhållandevis oproblematiskt och man 

har ett slags aningslös naiv inställning. Det finns inte någon riktig strategi för de etniska 
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81 Informant 7. 
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mångfaldsfrågorna förutom att man ska behandla alla lika oavsett bakgrund. Detta betyder att 

anställda inte får diskrimineras på grund av sin bakgrund, inte heller ska organisationens 

kunder särbehandlas för att de har en annan bakgrund. När det gäller det lokala arbetet för 

mångfald handlar det framförallt om rekrytering och att mångfaldsperspektivet ska finnas 

med vid nyrekryteringar. 

 

Ansvarig för mångfaldsplan, CSN:  

 
De konkreta målen är att personalen ska spegla samhället och att vi ska beakta det här när vi 

rekryterar ny personal och sen är det ju dom bitarna också när det gäller lönesättning och 

kompetensutveckling osv. Att man verkligen är mån om att inte någon blir diskriminerad. De 

planerna som man har gjort upp på kontoren, de är ju väldigt konkreta, det är de. Den stora planen 

ska ju inte vara så konkret utan man måste ju lämna lite handlingsutrymme och där är ju 

personalen med och skriver de planerna. Det jobbar man fram tillsammans med personalen, de är 

med och påverkar.83  

 

Enligt CSN:s mångfaldsplan bör organisationen sträva efter att öka andelen personer med 

utländsk bakgrund i personalstyrkan. Organisationen ska även se till att inte någon 

diskriminering sker vid lönesättningen. Detta följs upp genom att varje lokal chef måste 

redogöra för hur man har resonerat när det har gjorts en nyrekrytering eller vid lönesättning. 

Planen anger också att utbildningsinsatser när det gäller etnisk mångfald ska påbörjas.84 

Mångfaldsperspektivet ska finnas med i utbildningar för nyanställda och chefer men den 

ansvariga för CSN:s mångfaldspolicy menar att det är svårt att få med det eftersom det är så 

mycket annat som ska hinnas med och det finns mycket utbildningar kring regeländringar och 

sakfrågor som ofta prioriteras. Man menar att det fungerar bra som det gör och kommer det 

några problem så får man försöka att lösa dem på vägen. Visst kan man peka på att det finns 

kulturella skillnader och att det kan vara svårare för personer med en annan etnisk bakgrund 

att komma att komma in i arbetet men detta ses inte heller som särskilt betydelsefullt. 

Framförallt kan det vara lite kämpigt för nyanställda invandrare med språket.  
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Kontorschef, CSN Malmö: 
De är precis som vi himla bra människor och det är kanske inte som man läser i tidningarna att de 

flesta har socialhjälp, utan de flesta är precis som vi bara det att de kommer från ett annat land och 

har lite andra traditioner annars är de väldigt lika, det är bara så.85  

 

Av dem med utländsk bakgrund som arbetar på CSN i Malmö är samtliga européer, några har 

bott länge i Sverige och kan betraktas som relativt assimilerade i Sverige. Sett mot den 

bakgrunden är det ju inte heller så konstigt att den etniska mångfalden upplevs som 

oproblematisk. Frågan är hur organisationen skulle klara att hantera en större kulturell 

pluralism än vad som är fallet idag. Det är också viktigt att notera att organisationen ifråga är 

inne i en ganska omfattande förändringsprocess där själva arbetsuppgifterna och 

arbetsplatserna håller på att omstruktureras. En stor del av dem som är anställda i skrivande 

stund kommer förmodligen att förlora sina jobb. Detta faktum står i kontrast till de 

beskrivningar av organisationen som de intervjuade ger, dvs. att man vill ge sken av att allt är 

hur bra som helst.    

 

6.4 Likhet eller olikhet? 

Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och CSN är olika organisationer med olika uppdrag 

och uppgifter som ska utföras. Samtidigt har de en sak gemensamt; de är en del av den 

svenska staten eller får finansiering från densamma och har därmed vissa krav på 

verksamheten som är gemensamma. Det handlar då bland annat om att verka effektivt, 

rättssäkert och att de olika behov som finns hos befolkningen ska tillgodoses. 

Organisationerna ska utgå ifrån samhällets mångfald när de utformar sina verksamheter och 

de ska inte diskriminera någon person på grund av dennes bakgrund.  

 Vad är det som händer på den lokala nivån där centrala direktiv och riktlinjer 

faktiskt ska genomföras? Som vi har kunnat se blir utformningen av lokala policies, åtgärder 

och förhållningssätt väldigt olika. Ser vi till organisationens förhållande till anställda med en 

annan bakgrund finns det emellertid vissa gemensamma tendenser. Använder vi Alvessons 

och Billings resonemang om organisationer och mångfald kan vi se att samtliga 

organisationer hamnar både i fältet ”lika möjligheter” och i ”särskilt bidrag”.  

Å ena sidan betonar man att det är viktigt att organisationerna behandlar alla lika 

och att ingen ska diskrimineras och att det är detta som är den viktigaste delen när det gäller 

                                                 
85 Informant 4. 
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arbetet med mångfaldsfrågor. Man är överens om att det finns ett moraliskt värde i att det ska 

finnas en jämlikhet inom den offentliga sektorn.  

Å andra sidan menar man (med undantag för Arbetsförmedlingen som förhåller 

sig mer neutralt) att personer med en annan etnisk bakgrund kan ge ett särskilt bidrag till 

organisationen och att det kan öka organisationernas effektivitet. Bakom dessa resonemang 

finns en underliggande meritokratisk idé, dvs. det är kompetensen och effektiviteten som är 

avgörande till ”syvende och sidst”. Den kompetens som organisationerna upplever att de 

behöver kommer att vara utslagsgivande och gå före eventuella idéer om att spegla 

mångfalden.  

 Alvesson och Billing använder begreppet ”sensitivitet” för att diskutera 

förhållandet mellan likhet och olikhet i organisationer. Det svåra är här att inte falla i de två 

fällorna ”överkänslighet” eller ”underkänslighet”, dvs. att antingen överbetona kulturella 

skillnader och att hävda att de är centrala och avgörande i varje situation eller att helt förneka 

att de kan spela en roll. Genom att totalt förneka eventuella skillnader eller att kultur på ett 

eller annat sätt kan spela en roll kan rådande strukturer och praktiker upprätthållas utan att 

maktordningen ifrågasätts.86  

I studien har vi kunnat se hur de olika organisationerna förhåller sig till dessa 

frågor och hur olika strategier skapas för att hantera den komplexa mångfaldsfrågan. När det 

gäller Arbetsförmedlingen väljer man att förneka att kultur har en betydelse, detta illustreras 

även av det ganska kliniska talet om ”matchning”, ”utbud och efterfrågan” och 

”arbetsmarknadsperspektivet”. ”Underkänslighet" kan då bero på att man faktiskt inte vet hur 

man ska förhålla sig till dessa frågor och de problem som finns på den arbetsmarknaden med 

hög arbetslöshet bland invandrargrupperna och hur det ska avspegla sig i den interna 

organisationen.  

På Försäkringskassan talar man om vilken avgörande betydelse som kulturella 

skillnader har för organisationen och organisationen kan sägas ha en ”överkänslighet”. Detta 

förhållningssätt är dubbelt, å ena sidan menar man att dessa anställda också besitter värdefulla 

egenskaper som flit, tacksamhet, att de är öppna och visar känslor. Å andra sidan menar 

cheferna att den kulturella den pluralismen i organisationen innebär att utrikesfödda anställda 

inte förstår vad jämställdhet eller den svenska tjänstemannarollen innebär.  

När värdekonflikter uppstår tas det för givet att det är det ”svenska” synsättet 

som är det rätta och att ”vi” inte har något att lära av ”dom”. Den ”svenske tjänstemannen” 

                                                 
86 Alvesson & Billing, 1999, s. 22-27.  
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och ”den svenska jämställdheten” ses då som något självklart och framförallt typiskt svenskt. 

Konflikter och problem på arbetsplatsen handlar om kulturella skillnader, t.ex. när man menar 

att de utländska männen inte passar in i organisationen. Med tanke på att ungefär 12 personer 

av 90 anställda är män kan man fråga sig om det är de utländska männen, män i allmänhet 

eller organisationens struktur som spelar en roll. 

CSN väljer ett slags tredje väg ut ur dilemmat med likhet och olikhet genom att 

man banaliserar kulturella skillnader och denna position kan snarast kännetecknas som en 

form av ”okänslighet”. Kulturella skillnader handlar då framförallt om att invandrare har 

andra traditioner när det gäller mat och festligheter men att det egentligen inte spelar någon 

större roll i det vardagliga livet på arbetsplatsen. Detta beror förmodligen på att 

organisationen mer eller mindre saknar erfarenheter av allvarliga värdekonflikter eller att man 

helt enkelt bortser från dem och betraktar dem som mindre incidenter.   

 

6.5 Mångfaldsplanen vs. lönsamheten 

Vi har konstaterat att organisationerna har olika strategier när det gäller att förhålla sig till 

dilemmat med kulturell likhet/olikhet. Vad är det då som driver fram de mångfaldsstrategier 

som finns i organisationerna? De olika strategiperspektiven kan ge lite olika förklaringar till 

varför det ser ut som det gör. Enligt det klassiska strategiperspektivet är det framförallt  

organisationernas strävan efter ”lönsamhet” som driver fram olika strategier. Detta kan också 

förklara varför implementeringen av mångfaldsfrågan går ganska trögt och att planeringen 

inför framtiden när det gäller dessa frågor går inte är särskilt ambitiös. Organisationerna ser 

förhållandevis få direkta vinster relaterade till verksamheten, snarare ses vinsterna i ett större 

samhälleligt perspektiv, t.ex. minskad arbetslöshet och integration i samhället.  

Den främsta drivkraften att satsa på mångfald bland personalen handlar om att 

organisationen kan skaffa sig en kulturell och språklig kompetens. Detta gör också att 

organisationer som inte har någon mångfaldsplan eller mångfaldspolicy mycket väl kan ha en 

mer diversifierad arbetskraft än dem som har det, i det här fallet är Försäkringskassan ett bra 

exempel. Planerna fungerar mer som riktlinjer och tankeställare än som planer som är viktiga 

att följa. Det finns ganska få incitament att följa dem. Försäkringskassan tycker inte ens att 

det finns någon större vits med att upprätta en sådan plan/policy. Det finns varken straff för 

dem som struntar i mångfaldsarbetet eller belöningar för dem som gör ett gott arbete. 

Planerna hänger lite fritt i luften eftersom det finns problem med att mäta effekterna. Detta 

påverkar också förhållandet mellan de externa och de interna mångfaldsfrågorna. Det ”lönar” 
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sig mer att arbeta med externt mångfaldsarbete än internt eftersom det ger extra resurser som 

vi har kunnat se i fallet med Arbetsförmedlingen.  

 

6.6 Etnisk mångfald som organisatorisk överlevnadsstrategi 

Det evolutionära strategiperspektivet kan också säga en del om organisationernas 

mångfaldsstrategier och framförallt då om kopplingen mellan rekrytering och satsningen på 

externa mångfaldsfrågor. Rekryteringen av tjänstemän med en annan etnisk bakgrund kan då 

ses som ett ”naturligt” sätt för organisationerna att överleva i en omgivning som är i 

förändring. De förändringar som har skett i Malmös demografiska sammansättning ändrar 

organisationens förutsättningar att verka i samhället. När kunder/klienter har en annan 

bakgrund än svensk måste organisationen anpassa sig efter detta för att kunna fungera på ett 

bra sätt. Dessa strategier är då inte ett resultat av medvetna val från ledningen utan de växer 

snarare fram underifrån. Här är återigen Försäkringskassan ett bra exempel, där rekrytering av 

personer med en annan bakgrund fungerar på det lokala planet men inte är något som är 

initierat av högre chefer eller mångfaldsplaner.  

 Etnisk mångfald kan också ses som en överlevnadsstrategi ur en annan 

synvinkel. I ett läge där besparingar och rationaliseringar av verksamheterna i de olika 

organisationerna är ett faktum måste organisationerna visa på att de faktiskt behövs. Idag kan 

många myndigheter nås på ett bra sätt genom hemsidor och mycket av servicen kan skötas 

elektroniskt, många medborgare kan då få den service de behöver utan någon personlig 

kontakt med en tjänsteman. Ett sätt för organisationerna att skapa sig nya roller är just att 

satsa på de externa mångfaldsfrågorna. De olika organisationerna satsar sålunda på en rad 

olika projekt som på ett eller annat sätt vänder sig till invandrare, det kan handla om allt från 

Arbetsförmedlingens valideringsprojekt till Försäkringskassans friskvård för 

invandrarkvinnor. Detta kan då ses som ett sätt för organisationerna att skapa sig nya 

”marknader” och överleva.  

 

6.7 Mångfaldsstrategier som slump 

I det klassiska strategiperspektivet ses strategibildandet som en rationell top-down process. I 

det processuella perspektivet vill man framhålla att strategier snarare är resultatet av 

pragmatism och förhandlingar inom organisationen än rationella riktlinjer från 

organisationens ledning. På samma sätt är också organisationernas medlemmar begränsade av 

sina egna, känslor, motiv, fördomar och värderingar vilket gör att strategier som initieras i 

toppen av organisationen förändras på vägen. Detta innebär att olika personer inom 
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organisationerna kan ha olika synsätt på mångfaldsfrågans betydelse och att de som ska 

genomföra direktiv och planer kan ha en helt annan uppfattning än de som skapat dem. Den 

organisatoriska pragmatismen kan här framförallt illustreras av att tre organisationer som 

måste ta hänsyn till lagar och statliga direktiv, väljer olika vägar och har olika synsätt på hur 

genomförandet ska ske eller vad som är viktigt. Detta perspektiv ligger i linje med de 

motsägelsefulla attityder som finns hos cheferna, t.ex. att man betonar att man ser alla 

anställda eller kunder som lika, för att i nästa stund ha långa utläggningar om hur annorlunda 

personer med en annan etnisk bakgrund kan vara. En annan sak som poängteras i 

processperspektivet är att organisationerna och deras medlemmar inte har fullständig kunskap 

om olika förhållanden och därmed inte kan fatta optimala beslut. Detta påverkar t.ex. 

rekryteringsprocessen och innebär att man kan vara mer tveksam till att anställa någon med en 

utländsk högskoleutbildning eftersom man inte är säker på vad den utbildningen har för värde 

för organisationen.  

Organisationsteoretikern Nils Brunsson talar om ”det organiserade hyckleriet” 

och syftar då på att många organisationer idag har höga normativa mål såsom jämställdhet, 

demokrati, effektivitet och miljömedvetenhet.87 Problemet är att det för de flesta 

organisationer, för att inte säga alla, är omöjligt att leva upp till alla dessa ideal på en och 

samma gång. Han menar då att det finns en skillnad idag mot hur det var tidigare på så vis att 

organisationerna främst hade krav på sig att vara effektiva. När det finns en rad olika, och inte 

sällan konkurrerande, normer att leva upp till blir resultatet att organisationerna agerar 

motsägelsefullt och mot de principer man har satt upp. Organisationerna fastnar i en sorts 

hyckleri och det kan vara värt att ha detta i åtanke när man försöker studera mångfaldsfrågan. 

På det lokala planet där själva verksamheten ska utföras finns också problemen med att 

fördela tid och resurser på olika frågor och insatser och avvägningar mellan olika mål och 

normer ställs på sin spets. Det är t.ex. ganska svårt att påverka sammansättningen i 

organisationerna i ett läge när det är mer aktuellt med nedskärningar än nyrekryteringar. Vid 

nedskärningar kan det också finnas motsättningar mellan lagen om anställningsskydd, som 

innebär att den som är sist anställd är den som först förlorar sitt arbete och det faktum att en 

organisation vill ha en viss sammansättning på sin personal. Då många olika faktorer kan 

spela in i strategibildandet kan strategierna framstå som slumpartade.  

 

                                                 
87 Brunsson, N. ”Det organiserade hyckleriet”, Tvärsnitt, 1990; 2, Linköping: Humanistisk-
samhällsvetenskapliga forskningsrådet, s. 54-60. 
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6.8 Mångfalden möter den svenska tjänstemannarollen 

Det finns de som, i linje med det systemteoretiska perspektivet, menar att det finns strukturer 

och institutionella förhållanden som påverkar strategibildandet i organisationerna och att detta 

skapar en viss likriktning i organisationerna. Det finns normer för vad det innebär att vara en 

”svensk tjänsteman” och hur denna person ska uppträda gentemot kollegor och klienter, dvs. 

att man ska vara effektiv och värna om värden som rättsäkerhet, demokrati, jämlikhet och inte 

minst jämställdhet.  

Att rekrytera personer med en svensk högskoleutbildning kan då ses som en 

slags kontroll av att den nyanställde har en grundläggande förståelse av det svenska systemet 

och dess underliggande värderingar. Tidigare har det funnits många vägar in i de studerade 

organisationerna där högskoleutbildning har varit en men knappast den enda, t.ex. har det 

funnits möjligheter att kvalificera sig genom facklig verksamhet.  

Idag är det svårare för dem som inte har en svensk högskoleutbildning att 

konkurrera om jobben och personer med utländsk examen kommer snarare ifråga när det 

gäller tjänster med lägre kvalifikationskrav. Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen är 

kvinnodominerade organisationer som till stor del arbetar med olika former av socialt arbete. 

Att ha lite striktare krav på vilka utbildningar som gäller är också en strategi för att höja 

statusen på arbetet och visa att det som man sysslar med är kvalificerat arbete och att inte vem 

som helst kan utföra det. Att höja och specificera utbildningskraven blir då en del av en 

strategi för att stärka vissa yrkesgruppers position men som också kan bidra till att personer 

med en annan etnisk eller utbildningsmässig bakgrund får svårare att ta sig in i 

organisationerna.  
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7. MÅNGFALDSPLANEN – MENINGSFULLT VERKTYG ELLER 

PAPPERSTIGER? 

 

7.1 Strategierna och deras baksidor 

Analysen av organisationerna pekar på att strategier för etnisk mångfald snarare tycks påverka 

mångfaldsplanernas genomförande än tvärtom. Dessutom visar studien att det kan finnas 

ganska tydliga mångfaldsstrategier utan att det finns någon mångfaldsplan. Det som har gått 

fram till samtliga organisationer är retoriken från integrationspolitiken som säger att 

organisationerna bör spegla samhället men hur man sedan väljer att förhålla sig till den 

etniska mångfalden är väldigt olika. Det blir tydligt om vi återvänder till Alvessons och Due 

Billings strategimodell och placerar in de berörda organisationerna där. 
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inte är särskilt viktigt att tala om kulturella skillnader. Det är viktigare att se till individens 

kompetens och hur den kan användas. Genom att verka för att personer från vissa grupper inte 

diskrimineras kommer detta också att innebära att arbetskraften på ett bättre sätt tas tillvara.  

På Försäkringskassan finns en retorik kring etnisk mångfald som ligger nära 

”lika rättigheter, lika möjligheter” perspektivet, dvs. att man betonar att alla är välkomna och 

att man ser alla som lika. Detta är emellertid inte något som präglar strategin för etnisk 

mångfald som snarare bygger på ett olikhetsperspektiv. Försäkringskassans strategi är en 

tydlig ”särskilt bidrag” strategi, dvs. att personer med en annan etnisk bakgrund har 

egenskaper och erfarenheter som skiljer dem från de svenska kollegorna och att dessa 

erfarenheter kan bidra till att göra organisationen mer effektiv.  

CSN:s strategi kan, liksom Försäkringskassans, kännetecknas som en ”särskilt 

bidrag” strategi. Skillnaden mellan de båda organisationerna är att de intervjuade på CSN inte 

lägger lika stor vikt vid kulturskillnader som man gör på Försäkringskassan. CSN:s strategi 

har även drag av ”lika rättigheter, lika möjligheter” dvs. att det finns moraliska och etiska skäl 

att arbeta med mångfaldsfrågor.  

 De tre organisationerna har tre olika operativa förhållningssätt till den etniska 

mångfalden och det kan också vara på sin plats här att säga några ord om de starka och svaga 

sidor som varje strategi rymmer. Genom att ha en stark betoning på lika möjligheter eller 

meritokrati som Arbetsförmedlingen har, finns det en större chans att undvika att de anställda 

med en annan etnisk bakgrund pekas ut som särskilda och annorlunda. Risken är också 

mindre att det skapas olika nischer och segregering i organisationen därför att personer med 

en viss bakgrund anses vara mer lämpade för att ta hand om vissa kategorier av 

kunder/klienter eller vissa typer av arbetsuppgifter.  

Problemet kan istället bli att organisationer med denna typ av inriktning istället 

bortser ifrån, och kanske till och med förnekar, att det kan finnas kulturella skillnader som 

faktiskt har en betydelse. Det kan då innebära att organisationen riskerar att bli blind för de 

strukturer och praktiker inom organisationen som gynnar de etniska svenskarna och 

missgynnar personer med en annan bakgrund. Det kan också vara så att ett starkt 

antidiskrimineringsperspektiv leder till mycket prat om jämlikhet och lika rättigheter men att 

det i praktiken inte händer så mycket eftersom organisationen ser få eller inga drivkrafter för 

att arbeta med de här frågorna.  

Genom att ha en strategi som ligger i linje med ”särskilt bidrag”, såsom 

Försäkringskassan, får organisationen tydliga drivkrafter att satsa på etnisk mångfald bland 

personalen då etnisk mångfald förknippas med ett kompetenstillskott och effektivitetsökning 
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för organisationen. Då effektiviteten har ett företräde framför moraliska överväganden och 

jämlikhet kommer det att finnas en förhållandevis strikt syn på vad den rätta 

utbildningsbakgrunden eller kompetensen är för något och det kan vara ett hinder för personer 

med utländsk bakgrund som vill ta sig in i organisationen. Denna problematik får en motvikt 

genom att det finns drivkrafter att satsa på mångfald inom organisationen.  

Risken med denna typ av strategi är att kulturella skillnader tas för givna och 

därmed ökar risken för ett stereotypiserande synsätt och att personer med en annan etnisk 

bakgrund än svensk utpekas som mer annorlunda än vad de i själva verket är. Att en 

organisation erkänner att det finns kulturella skillnader behöver inte heller innebära att 

organisationen använder denna insikt till att förändra organisationen så att den ska kunna 

tillmötesgå personer med olika bakgrunder. Det kan även innebära att det finns tolerans för 

”det annorlunda” men att svenskheten fortsätter att vara normen.  

CSN:s mångfaldsstrategi är inte lika tydlig som Arbetsförmedlingens och 

Försäkringskassans. Den bär drag av både ”lika möjligheter”, ”särskilt bidrag” och 

”alternativa värden”, den ligger i skärningspunkten mellan dessa strategier. Detta innebär att 

riskerna med CSN:s strategi har minimerats men att dess respektive fördelar inte heller kan 

utnyttjas. Strategin ligger också ganska nära de alternativa värdenas ståndpunkt genom att det 

ses som betydelsefullt att organisationen tar in alternativa synsätt. CSN:s strategi kan därmed 

ses som mer balanserad än Försäkringskassans och Arbetsförmedlingens.  

En annan tolkning kan vara att det handlar om ett slags nonchalans och 

slumpmässighet och att strategin är ett resultat av olika krafter som påverkar organisationen. 

Dels har organisationen som offentlig instans ett ansvar och bör agera som förebild, samtidigt 

är det också viktigt för organisationen att kunna hantera de krav på tillgänglighet och 

effektivitet som ställs av kunderna. Då utbildningskraven inte heller är så strikta betyder det 

också att tjänstemannarollen på CSN inte är lika begränsad som på Arbetsförmedlingen och 

Försäkringskassan och därav kan det finnas en viss öppenhet för alternativa värderingar.  

 

7.2 Mångfaldsplanens betydelse 

Vilken betydelse har då mångfaldsplanerna haft på den lokala nivån hos Arbetsförmedlingen, 

CSN och Försäkringskassan? När det gäller Försäkringskassan är svaret ganska enkelt 

eftersom de inte har någon egen mångfaldsplan. För de andra två organisationerna är det inte 

lika enkelt att svara på frågan eftersom det är svårt att vare sig bevisa att planen haft någon 

stor inverkan eller att den inte haft någon betydelse. Förutom planen så finns det en rad andra 

faktorer som inverkar på arbetet för och synen på etnisk mångfald såsom demografiska 



 55

faktorer, kommande arbetskraftsbrist, organisationernas behov av olika former av språklig 

och kulturell kompetens, normer och professionalisering av vissa yrkesgrupper, krav på 

effektivitet och nedskärningar, fördomar och rädsla inför det okända, organisationernas 

expansionslust och inte minst bristande kunskaper om utländska högskoleutbildningar. 

Utfallet av dessa drivkrafter och faktorer blir snarast ett slags pragmatisk attityd på den lokala 

nivån där man försöker att hitta en balans mellan alla dessa faktorer och kraven på att uppfylla 

olika riktlinjer utan att göra våld på varken det ena eller det andra. Slutsatsen är dock att 

organisationernas syn på vad som är effektivt och till gagn för dem väger tyngre än moraliska 

och humanistiska överväganden när det väl kommer till kritan.  

I nuläget har mångfaldsplanerna framförallt en betydelse vid rekryteringar enligt 

de intervjuade och planerna har lett att cheferna har detta i åtanke när ny personal rekryteras. 

Samtidigt är det så att det är Försäkringskassan som har den högsta andelen utlandsfödda 

bland sina anställda vilket kan ses som en indikation på att det kan vara andra faktorer än 

planerna som påverkar rekryteringen av utlandsfödda. CSN och Arbetsförmedlingen 

genomför också utbildningar på området mångfaldsfrågor men det är svårt att säga exakt vilka 

effekter de egentligen har. Att sistnämnda organisationer har fått personer som är ansvariga 

för att arbeta med mångfaldsfrågor kan också vara ett tecken på att mångfaldsfrågorna har fått 

en ökad status. När det gäller förhållandet mellan planerna och organisationernas service är 

det mer troligt att servicebehoven är en drivkraft för organisationerna att ha en 

mångfaldspolicy än att planerna har någon större påverkan på detta område. Då det inte finns 

något bra sätt att mäta resultaten av mångfaldsarbetet och det inte heller finns någon form av 

straff eller belöningar för dem som misslyckas eller lyckas finns en risk att arbetet med 

mångfaldsfrågor står och faller med att det finns eldsjälar som är intresserade och engagerade 

och som tar tag i dessa frågor. Detta är ett hinder i implementeringen av mångfaldsplanerna.   

Det som också måste vägas in i beräkningen är att arbetet med frågor som rör 

etnisk mångfald är något som är nytt för organisationerna. Även om det finns erfarenheter av 

jämställdhetsarbete och många anser att jämlikhetstänkande är något som präglar den egna 

organisationen så är det inte säkert att dessa erfarenheter går lätt att översätta till arbetet med 

etnisk mångfald. För att återknyta till rapportens titel så är en viktig slutsats att de studerade 

organisationerna känner en viss rädsla när det gäller frågor som rör etnisk mångfald eftersom 

man har liten erfarenhet av att arbeta med dessa frågor och att det inte är enkla frågor. Detta 

gör att man hellre talar om externa mångfaldsfrågor än interna och att arbetet med 

mångfaldsfrågor i mångt och mycket handlar om att öka representationen av personer med en 

annan etnisk bakgrund i organisationerna. För att stärka mångfaldsplanernas betydelse, 
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behövs bl.a. att man har lika höga krav på mångfald som man har när det gäller jämställdhet 

och tydliga rutiner för uppföljning.  
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