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Förord

Det är en utmaning att vara förebild. I den här rapporten uttol-
kas och prövas villkoren för statens utmaning att vara förebild 
när det gäller etnisk mångfald. Utifrån det regelverk som riks-
dag och regering ställer upp undersöks 17 statliga myndigheters 
handlingsplaner för etnisk mångfald, myndigheterna tillfrågas 
om sina insatser för mångfald och utfallet i deras personalstyr-
kor kartläggs. Staten som förebild? är resultatet av ett projekt 
som har bedrivits vid Integrationsverket. Mikael Rundqvist har 
verkat som projektledare och redaktör för rapporten. Han har 
också författat rapportens första och sista kapitel. Det andra 
kapitlet vilar på ett underlag som har tagits fram och författats 
av Fredrik Bonander. Magdalena Sivik har utfört merparten av 
intervjuarbetet bakom det tredje kapitlet och tillika författat tex-
ten i detsamma. Marie Bladh, statistiker vid Integrationsverket, 
har tagit fram tabellerna och figurerna i det fjärde kapitlet och 
tillsammans med Mikael Rundqvist utformat texten i kapitlet. 
Det femte kapitlet i rapporten är baserat på textunderlag från 
Fredrik Rakar (avsnitt Två studier av strategiska myndigheters 
regleringsbrev och årsredovisningar), Thomas Malm, (avsnitt En 
studie av mångfaldsarbetet vid myndigheter i Göteborg/Västra 
Götaland), samt Sofia Rönnqvist (avsnitt En studie av mång-
faldsarbetet vid myndigheter i Malmö/Skåne). Sven Hjelmskog, 
Björn Wendin och Leif Wernberg vid Integrationsverket har 
tillsammans med Mikael Rundqvist och Magdalena Sivik del-
tagit i delar av fältarbetet bakom rapporten. Professor Evert 
Vedung har fungerat som extern kvalitetssäkrare. Anita Bashar 
Aréen vid Statskontoret har tagit del av rapportmanuset liksom 
Anders Bergstrand vid Ombudsmannen mot etnisk diskrimine-
ring (DO). Rapporten har tagits fram inom ramen för Integra-
tionsverkets analysavdelning.

Norrköping den 29 september 2004

Andreas Carlgren Abdullahi Aress
Generaldirektör Avdelningschef





Rapporten Staten som förebild? handlar om efterlevnaden av 
rikspolitikernas regelstyrning och arbetet med etnisk mång-
fald vid myndigheter. Den övergripande tanken är att ta inte-
grationspolitiken på allvar, både genom att ge konkret innehåll 
åt målsättningen om staten som förebild när det gäller etnisk 
mångfald, och genom att undersöka denna målsättnings efter-
levnad. Tanken är också att göra nya lärdomar inför det fort-
satta utvecklingsarbetet. Planer, insatser och utfall står i fokus i 
rapporten. Utifrån det regelverk som riksdag och regering stäl-
ler upp undersöks 17 statliga myndigheters handlingsplaner för 
etnisk mångfald; myndigheterna tillfrågas om sitt mångfalds-
arbete; utfallet i deras personalstyrkor kartläggs. Relationerna 
mellan planer, insatser och utfall övervägs liksom regelstyr-
ningen. 
 Av de 17 myndigheter som valts har 15 upprättat en hand-
lingsplan för främjande av etnisk mångfald. Generellt sett är 
de flesta handlingsplanerna innehållsmässigt svaga och myn-
digheternas arbete med mångfaldsarbetet är i behov av ett hel-
hetstänkande. Metoderna för att inordna integrationspolitiken 
i den gängse löpande verksamheten behöver utvecklas.
 Ett generellt intryck utifrån intervjuerna med myndigheterna 
är att det interna arbetet med att öka och bättre nyttja mångfal-
den i det svenska samhället uppfattas som tämligen nytt och att 
det än så länge är både ganska oreflekterat och trevande. Samt-
liga intervjuade myndigheter behöver vidareutveckla sitt mång-
faldsarbete, vissa mer och andra mindre.
 När det gäller utfallet i personalstyrkan så är andelen utrikes 
födda vid de 17 myndigheterna generellt sett betydligt lägre än 
andelen utrikes födda bland de sysselsatta i riket. Det faktum 
att utrikes födda generellt sett är underrepresenterade inom 
den statliga förvaltningen återspeglas på så sätt att de är under-
representerade också i olika befattningar vid de 17 myndighe-
terna, särskilt när det gäller chefsbefattningar.
 En viktig observation är att vid de flesta undersökta myndig-

Sammanfattning
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heterna i denna studie har det totala antalet anställda minskat 
mellan åren 1997 och 2001, men detta har inte drabbat de utri-
kes födda, vilket annars ofta brukar vara fallet. Anställningsbe-
hovet vid de 17 myndigheterna har överlag varit rätt litet under 
dessa år. Detta innebär att några väsentligt förändrade sam-
mansättningar i personalstyrkorna inte har kunnat ske genom 
nyrekryteringar under den nya integrationspolitikens första år.
 Att verksamhetens karaktär präglar mångfaldsarbetet är 
något som blir tydligt när den regionala och lokala nivån samt 
myndigheternas mera konkreta vardagliga arbetet sätts i fokus. 
Av de regionala och lokala fördjupade delstudierna framgår 
också betydelsen av att organisera arbetet, liksom mångfaldens 
betydelse för den utåtriktade verksamheten, samt att mång-
fald kan uppfattas som något känsligt, nytt eller främmande. 
De fördjupade analyserna visar också att organisationer kan 
verka efter självständiga strategier i förhållande till planerna för 
etnisk mångfald.
 Även om inga starka samband visar sig råda mellan planer, 
insatser och utfall, enligt analysen i denna rapport, ställer Inte-
grationsverket sig fortsatt bakom statsmaktens krav på att myn-
digheterna skall verka utifrån särskilda handlingsplaner vid sitt 
arbete för att främja den etniska mångfalden. Man skall ha i 
minnet att integrationspolitiken är en ny politik som handlar 
om långsiktiga utvecklingsprocesser, vilka delvis är svåra att 
påverka omedelbart.
 Innan politiken överges bör mångfaldspåbuden genomföras 
fullt ut. En väg att gå för att tydliggöra politiken kan vara att 
ställa mer precisa krav i myndigheternas instruktioner och reg-
leringsbrev. Ambitionen bör vara att få fram bra planer som är 
förenade med ett systematiskt helhetstänkande. Planerna kan 
mycket väl kombineras med införandet av rekryteringsmål. 
När det gäller frågan om kartläggning av personalens bakgrund 
menar Integrationsverket att självskattning bör prövas som ett 
första steg.



Summary

The “State as a Role Model” report (Staten som förebild?) deals 
with the observance of the federal politicians’ regulatory ins-
tructions and ethnic diversity work in government authorities. 
The general idea is that the integration policy be taken seri-
ously, both through giving concrete substance to the objective, 
of the state serving as a model, when it comes to ethnic diver-
sity, and through examining adherence to this objective. The 
report focuses on planning, initiatives and outcomes. Working 
on the basis of the regulations set out by Swedish parliament 
and Government, the action plans of 17 federal authorities are 
examines with respect to ethnic diversity, the 17 authorities are 
asked about their work with diversity, and the outcome in their 
personnel numbers are mapped. The relationships between 
planning, initiatives and outcomes are considered, as are the 
regulatory instructions.
 Of the 17 authorities selected, 15 have drawn up action plans 
for promoting ethnic diversity. Generally speaking, most of 
these programs are weak from a content perspective, and the 
authorities’ diversity work is in need of holistic thinking. Met-
hods for incorporating the integration policy into current day-
to-day activities need to be developed.
 One overall impression gained from the interviews with the 
authorities is that internal work to increase and better utilize 
the diversity found in Swedish society is perceived as fairly 
new, and as yet both given relatively little reflection and rather 
shaky. All of the authorities interviewed need to further deve-
lop their diversity work, some more than others.
 When it comes to the outcome in personnel numbers, the 
percentage of foreign-born individuals working at the 17 aut-
horities is in general considerably lower than the correspon-
ding figure for foreign-born workers otherwise employed in 
the nation. The fact that foreign-born individuals are generally 
under-represented in federal administration is reflected in their 
also being under-represented in different occupations at the 17 
authorities, especially with respect to management positions.



12   

 One important observation is that, at most of the authorities 
surveyed in the study, there was a decline in the total number 
of employees between the years of 1997 and 2001, although 
this has not affected foreign-born employees, as is otherwise 
often the case. The need to hire new people at the 17 authori-
ties during this period, as a whole, has been small. This means 
that any substantial changes in the composition of personnel 
through new recruitment have not been possible during the 
initial years of the integration policy.
 When focus is directed to the local and regional levels, and to 
the more concrete day-to-day work of the authorities, it beco-
mes clear that an authority’s diversity work is characterized by 
the nature of its activities. Indepth study on the local and regi-
onal levels also shows the importance of organizing the work, 
as well as the importance of diversity for externally-oriented 
activities, and that diversity can be perceived as somewhat of a 
sensitive, new or unfamiliar issue. The closer analyses also show 
that organizations can follow independent strategies in relation 
to their plans for ethnic diversity.
 Even if no strong connections can be demonstrated between 
planning, initiatives and outcomes in the analysis in this report, 
the Swedish Integration Board feels it is too early to rule out 
the federal stipulation that authorities use special action plans 
in their work to promote ethnic diversity. One must remem-
ber that the integration policy is a new policy that involves 
long-range development processes, not all of which are sub-
ject to immediate impact. Before the policy is abandoned, the 
directives on diversity should be implemented in full. One way 
to make the policy more clear may be to write more specific 
demands into the directives and budget appropriations to the 
authorities.



1. Inledning och utgångspunkter

Hur står det till med den etniska mångfalden vid de statliga 
myndigheterna i Sverige? Är staten den förebild när det gäller 
mångfaldsarbete som den är tänkt att vara? Rapporten Staten 
som förebild? handlar om hur myndigheterna följer rikspoliti-
kernas regelstyrning och om myndigheternas arbete med etnisk 
mångfald. Det övergripande syftet är att ge konkret innehåll 
åt målsättningen om staten som förebild när det gäller etnisk 
mångfald och att undersöka denna målsättnings efterlevnad. 
Tillsammans utgör de anställda vid de statliga myndigheter 
som studeras i denna rapport runt hälften av den totala perso-
nalstyrkan i staten. Utgångspunkterna för rapporten presente-
ras närmare i återstoden av detta kapitel. Till att börja med föl-
jer en kort historik och några fakta om svensk statsförvaltning.

Svensk statsförvaltning i korthet
En statlig centralförvaltning fanns långt tidigare på annat 
håll än i Sverige, exempelvis i det gamla Kina (Hessler 1979). 
I Sverige började en statlig centralförvaltning i administrativ 
mening formas först på Gustav Vasas tid (Heckscher 1952:19). 
Under stormaktstiden och Gustaf den II Adolf tilltog proces-
sen. Kanslern Axel Oxenstierna bidrog på flera sätt till att rusta 
förvaltningen (Wetterberg 2002:239ff).
 Förhållandena mellan konung, råd och ständer under fri-
hetstiden bidrog till tanken på en från den politiska makten 
mera oberoende förvaltning. Utvecklingen att fast anställda 
tjänstemän handlägger förvaltningsuppgifterna ägde i allt 
väsentligt rum under den förra hälften av 1800-talet. I och med 
1809 års regeringsform avskaffades definitivt adelns företräde 
till vissa högre ämbeten. Statsförvaltningen kom därefter att i 
större grad bestå av personer med högre akademisk utbildning 
(Molin, Månsson & Strömberg 1981:27–31).
 Den centrala statsförvaltningen består av de myndigheter 
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som lyder direkt under regeringen och begär anslag direkt vid 
det departement de administrativt sett tillhör (Molin, Månsson 
& Strömberg 1981:69).
 I staten började sysselsättningen sjunka i början av 1980-
talet. I staten totalt var år 2000 knappt 204 000 personer syssel-
satta. Halva nedgången sedan 1980 inföll under 1990-talets fem 
första år. Under 1990-talet blev de anställda 13 procent färre 
(Statskontoret 2002:45f).
 Ser man till antalet statliga myndigheter är bilden en annan. 
Antalet har ökat, särskilt antalet små myndigheter. Inrättan-
det av statliga myndigheter sträcker sig flera hundra år bakåt i 
tiden. Vissa av de myndigheter som verkar idag har anor ända 
från 1500-talet. Av de 248 statliga myndigheterna på offent-
liglistan (www.offentliglistan.se) våren 2003 inrättades 120 
stycken före år 1975, 31 stycken mellan 1975 och 1984, samt 97 
stycken efter år 1985. Mer än hälften av de statliga myndighe-
terna i Sverige har alltså tillkommit efter år 1975 och inrättan-
det har tilltagit väsentligt från och med mitten på 1980-talet. 
Denna utveckling kan sannolikt betraktas som ett uttryck för 
rikspolitikernas ambition att visa handlingskraft genom att 
inrätta myndigheter, i en tid då samhällsutvecklingen är mera 
komplex än tidigare. Bredden i myndigheternas sammantagna 
verksamhet är stor.
 Rikspolitikerna överför sina beslut till förvaltningen genom 
förvaltningsstyrning. Förvaltningsstyrningen kan enligt stats-
vetaren Lennart Lundquist utövas direkt genom specifik order-
styrning eller genom generell regelstyrning. Regelstyrning är 
den dominerande styrningsformen i alla stora organisatio-
ner. Förvaltningsstyrningen kan också utövas indirekt som 
anslagsstyrning, rekryteringsstyrning, organiseringsstyrning 
eller informationsstyrning (Lundquist 1992:78–81, jfr Vedung 
1998).
 Trots den varierande åtgärdsarsenalen på förvaltningsstyr-
ningsområdet är det av flera olika skäl inte säkert att besluten 
genomförs riktigt på det sätt som det från början var tänkt. Det 
har också blivit vanligare med styrning av ramkaraktär. Insikten 
om att åtgärder måste vidtas även på områden där kunskapen 
är outvecklad leder till mindre precis styrning (jfr Rothstein 
1994:135). Därmed lämnas det till stor del åt förvaltningen att 
uttolka politiken och dess tillämpning. Den här rapporten strä-
var efter att tydliggöra och pröva vissa delar av den mer eller 
mindre ramlika och oprecisa regelstyrningen i integrationspo-
litiken.

http://www.offentliglistan.se
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Regelstyrningen för staten som föredöme 
och förebild i integrationspolitiken
På de statliga myndigheterna ställs idag många olika krav på att 
vara sektorsövergripande. Myndigheterna ska med andra ord 
ägna sig åt flera saker vid sidan av sin kärnverksamhet. Det kan 
vara svårt för myndigheterna att vid sidan av kärnverksamhe-
ten samtidigt leva upp till målen om jämställdhet, miljömed-
vetenhet, etnisk mångfald samt andra sektorsövergripande mål. 
Tid och resurser ska räcka till och avvägningar mellan olika mål 
och normer göras. I den här rapporten utvärderas en viktig del 
av den lite speciella sektorsövergripande politiken, nämligen 
integrationspolitiken.
 Regelstyrningen för staten som förebild i integrationspoliti-
ken återfinns i propositioner, förordningar och regeringsbeslut. 
I regeringens proposition Sverige, framtiden och mångfalden 
(1997/98:16) lanseras den integrationspolitik som ersätter den 
tidigare invandrarpolitiken. Propositionen antogs av riksdagen 
i december 1997 (bet 1997/98:SfU6, rskr 1997/98:68). De mål 
för integrationspolitiken som propositionen slår fast är lika 
rättigheter och möjligheter för alla oavsett etnisk och kulturell 
bakgrund; en samhällsgemenskap med samhällets mångfald 
som grund; en samhällsutveckling som kännetecknas av ömse-
sidig respekt och tolerans och som alla oavsett bakgrund ska 
vara delaktiga i och medansvariga för (1997/98(16):21). 
 I propositionen framhåller regeringen att samhällets etniska 
och kulturella mångfald bör tas som utgångspunkt för den 
generella politikens utformning och genomförande på alla 
samhällsområden och nivåer. För att den generella politiken 
ska präglas av den mångfald som finns i samhället, bör i princip 
alla vara med och utforma den generella politiken och ta ansvar 
för den, menar regeringen. Detta kan ske först när mångfalden 
återspeglas i samhällets institutioner (1997/98 (16):19,24f).
 Under rubrikerna »arbete och försörjning«, »ökad mång-
fald«, samt överskrifter om vad den nya myndigheten (Integra-
tionsverket) bör följa upp och utvärdera, framhåller regeringen 
i propositionen statens och den offentliga sektorns särskilda 
betydelse i sammanhanget: 

Den offentliga sektorn har i sin verksamhet inte bara ansvar för att 
förverkliga de integrationspolitiska ambitionerna utan också ett 
speciellt ansvar att vara en förebild (1997/98 (16):28). Samhällets 
mångfald bör genomsyra arbetslivet. För detta behövs attitydför-
ändringar både i arbetslivet och i samhället som helhet. Staten har 
ett särskilt ansvar som föredöme i denna strävan (1997/98 (16):45). 
Den offentliga förvaltningen är av särskilt intresse, dels för att det 
är den som skall förverkliga vad regering och riksdag beslutat om, 
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dels för att den är en viktig förebild för andra (1997/98 (16):105).
 (Kursiveringarna i citatet är gjorda av Integrationsverket.)

Den offentliga sektorn, staten, den offentliga förvaltningen, ska 
vara ett föredöme och en förebild för andra när det gäller inte-
gration.
 För att direkt gå över till myndigheterna under regeringen, 
sägs i Verksförordningens sjunde paragraf, fjärde punkten, 
att myndighetschefen ska beakta de krav på verksamheten 
som ställs bland annat när det gäller integrationspolitiken 
(1995:1322).
 Förordningen (1986:856) om de statliga myndigheternas 
ansvar för genomförandet av integrationspolitiken, ändrad år 
1999, kan betraktas som ett uttryck för regeringens intentio-
ner att staten ska vara en förebild inom integrationspolitiken. 
Enligt förordningen ska myndigheterna fortlöpande beakta 
samhällets etniska och kulturella mångfald både när de utfor-
mar sin verksamhet och när de bedriver den (första paragrafens 
första stycke). Myndigheterna ska inom ramen för tillgängliga 
resurser ge likvärdig service till alla oavsett etnisk eller kultu-
rell bakgrund samt eftersträva att alla berörda får information 
om deras verksamhet. Myndigheterna ska i det sammanhanget 
uppmärksamma att detta kan kräva särskilda åtgärder för 
nyanlända invandrare (andra paragrafen).
 I oktober 1999 beslutade regeringen (Ku1999/2927/IM) att 
ge ett uppdrag till statliga myndigheter att upprätta handlings-
planer för att främja etnisk mångfald bland sina anställda, så 
kallade mångfaldsplaner. I regeringsuppdraget hänvisas direkt 
till den integrationspolitiska propositionen (1997/98:16) och 
vad som där sägs om att staten har ett särskilt ansvar som före-
döme. Regeringens beslut lyder som följer:

Regeringen uppdrar åt samtliga statliga myndigheter som lyder 
omedelbart under regeringen att upprätta handlingsplaner för 
att främja etnisk mångfald bland sina anställda. Handlingsplanen 
skall även avse myndighetens regionala organisation där sådan 
finns. Handlingsplanen kan om det bedöms lämpligt samordnas 
med relevanta delar i myndighetens jämställdhetsplan (sidan 2).

Dessutom nämns i regeringsuppdraget också den förvalt-
ningspolitiska propositionen Statlig förvaltning i medborgarnas 
tjänst (1997/98:136) som antogs av riksdagen i juni 1998 (bet 
1997/98:KU31, rskr 1997/98:294). I regeringsuppdraget fram-
hålls att regeringen i den förvaltningspolitiska propositionen 
menar att myndigheterna bör beakta den kvalitets- och kompe-
tenshöjning som kan uppnås genom ökad etnisk och kulturell 
mångfald bland de anställda samt att det är en viktig demokra-
tifråga att statsförvaltningens personal återspeglar den arbets-
föra befolkningens etniska sammansättning. Det har i nästa led 
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för övrigt hävdats att ämbetsmän bör verka som demokratins 
väktare (Lundquist 1998, Regeringsformen 1:2).
 Sammantaget täcks delvis olika delar av myndigheterna och 
deras verksamhet in av skrivningarna i den integrationspoli-
tiska propositionen (Sverige, framtiden och mångfalden), Verks-
förordningen, förordningen 1986:856, samt regeringsbeslutet 
att statliga myndigheter ska upprätta handlingsplaner för etnisk 
mångfald.
 Allmänt sett kompletterar och samverkar de olika instru-
menten för den sektorsövergripande regelstyrningen i riktning 
mot att uppfylla de integrationspolitiska målen. På vägen dit 
passeras olika faser eller steg, som att följa lagen, prestera bra 
planer, insatser samt utfall. Lagen om åtgärder mot etnisk dis-
kriminering i arbetslivet anger grundtonen. Själva begreppet 
mångfald har på begäran av Ombudsmannen mot etnisk dis-
kriminering (DO) utmönstrats från lagen i samband med revi-
dering under år 2003. Integrationsverket anser att handlings-
planer är ett viktigt och nödvändigt instrument för att uppfylla 
lagens krav och DO:s riktlinjer om planmässighet och mätbara 
mål. Dessutom krävs sådana planer för att staten ska kunna 
vara en god förebild och bidra till att uppnå integrationspoliti-
kens mål om etnisk och kulturell mångfald.
 I den här rapporten ligger tonvikten vid att kartlägga myn-
digheternas arbete med etnisk mångfald utifrån regeringsbe-
slutet om handlingsplaner. Rapporten är ett resultat av ett upp-
drag i regleringsbrevet för Integrationsverket år 2003. Enligt 
detta uppdrag ska Integrationsverket kartlägga och analysera 
hur ett antal statliga myndigheter har genomfört regeringens 
uppdrag att utarbeta handlingsplaner för att främja den etniska 
och kulturella mångfalden bland de anställda samt vilken bety-
delse dessa planer har haft för att främja mångfalden och mot-
verka diskriminering vid anställning eller i övrigt inom myn-
digheten. Detta tolkas enligt undertiteln på den här rapporten 
som ett uppdrag att undersöka planer, insatser och utfall samt 
hur dessa är relaterade till varandra.
 I rapporten utreds dock inte bara det sektorsövergripande 
regelstyrningsinstrumentet handlingsplan för etnisk mångfald. 
Även förordningen 1986:856 sätts längre fram som en utgångs-
punkt. Det är nämligen inte säkert att det finns några strikta 
gränser mellan effekterna av det ena och det andra uttrycket 
för regelstyrning. Det kan ju också vara så som regeringen själv 
antyder i den integrationspolitiska propositionen att det finns 
samband mellan den etniska mångfalden bland de anställda 
och det sätt på vilket verksamheten bedrivs. Därför är det 
oklokt att redan från början helt och hållet utesluta det ena eller 
andra uttrycket för regelstyrning eller möjligheten att kartlägga 
och analysera deras eventuellt likartade eller olikartade effekter.
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Antaganden om relationerna  
mellan planer, insatser och utfall
I oktober år 1999 gav regeringen alltså samtliga statliga myn-
digheter som lyder omedelbart under regeringen i uppdrag att 
upprätta handlingsplaner för att främja etnisk mångfald bland 
sina anställda. Detta uppdrag var ett sätt för regeringen att visa 
att den ställer särskilda krav på de statliga myndigheterna och på 
deras roll som förebild i integrationspolitiken. Planerna kan ses 
som instrument för integration av integrationspolitiken, eller 
med andra ord som verktyg för att få in integrationspolitiken i 
den gängse sektorspolitiken, och inte bedriva den vid sidan av 
myndigheternas ordinarie verksamhet.
 Några närmare krav på hur planerna ska se ut anges inte 
direkt i själva regeringsbeslutet. Alldeles innan själva beslutsfor-
muleringen nämns dock de råd som DO ställer samman i sin 
handbok för aktiva åtgärder (DO 1999). Dessa råd ger därmed 
också en bestämd ledtråd om hur regeringen tänker sig vägen 
fram till målet om staten som förebild när det gäller etnisk 
mångfald. Råden återkommer därför i nästa kapitel.
 För att de ska lyckas med sin verksamhet vill statsmakten 
att myndigheterna ska planera sitt mångfaldsarbete och därför 
försöker den styra bland annat genom krav på att särskilda pla-
ner upprättas. Tanken bakom kravet på särskilda planer är dels 
att en bra planeringsprocess ska startas som ger lärdomar och 
möjligheter till förankring av det fortsatta arbetet, dels att en 
bra plan i sig framöver ger vägledning och kan åberopas i det 
fortsatta arbetet. För att idén om särskilda planer ska verka fullt 
ut fordras också att planerna antas och genomförs inom myn-
digheterna, samt att planerna och deras utfall följs upp. Efter 
återkoppling upprepas vid behov dessa steg igen, i det läge som 
då råder. Stegen i tankegången illustreras på ett översiktligt sätt i 
figur 1.
 En rimlig utgångspunkt är att upprättandet av handlings-
planer syftar till att starta en process för att främja den etniska 
mångfalden vid de statliga myndigheterna. Regeringen utnyttjar 
med andra ord sin möjlighet att styra genom krav på planering. 
En bra plan är rimligen även lika med en bra process för att ta 
fram en plan. Planeringsprocessen kan variera från en myndig-
het till en annan, beroende på utgångsläge, organisation och 

Figur 1
Steg vid utförandet av statsmaktens krav på särskilda handlingsplaner.

Planarbete – plan – beslutsfattande – insats/genomförande – utfall – uppföljning
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verksamhet. Under och efter denna process kan flera olika rela-
tioner tänkas råda mellan plan, mångfaldsinsatser och utfall. 
 Syftet med den här rapporten är att ta reda på mer om pla-
ner, insatser och utfall i arbetet med etnisk mångfald vid statliga 
myndigheter, inte minst om de faktiska relationerna mellan pla-
ner, insatser och utfall.
 Enligt en kartläggning vid Statskontoret år 2004 (Statskonto-
ret 2004:18) har drygt 60 procent av de statliga myndigheterna 
upprättat handlingsplaner för att främja etnisk mångfald. Myn-
digheter med relativt sett få antal anställda har i lägre grad än 
myndigheter med relativt sett många anställda upprättat hand-
lingsplaner för etnisk mångfald. I regeringsbeslutet från oktober 
år 1999 ges också en möjlighet för mycket små myndigheter att 
få dispens från kravet att upprätta handlingsplan.
 Det är sannolikt att en bra plan – en sådan plan som föregås 
av eller startar den av regeringen avsedda processen inom hela 
eller stora delar av organisationen – åtföljs av bra insatser och 
utfall. I sådana fall då en plan just har upprättats förefaller det 
troligt att hittillsvarande bra insatser och utfall också resulterat 
i formulerandet av en bra plan. Men myndigheterna kan i ett 
sådant läge också finna det överflödigt att ta fram genomarbe-
tade planer.1

 Ett skräckscenario sett ur aspekten staten som förebild är för-
stås att planer inte har upprättats eller är väldigt dåliga, liksom 
insatserna och utfallet. Det troligaste scenariot är kanske att vi 
kommer att möta planer, insatser och utfall som är någonstans 
mitt emellan, det vill säga som vare sig är bra eller dåliga.
 En central aspekt för möjligheterna att kategorisera och vär-
dera är frågan om kriterier. Vilka planer, insatser och utfall mot-
svarar intentionen om staten som förebild när det gäller etnisk 
mångfald? Vad är till exempel ett föredömligt utfall och hur ska 
ett specifikt utfall värderas? Frågor som dessa återkommer på 
flera ställen längre fram i rapporten.

1 Omvänt kan dåliga planer primärt förväntas följas av dåliga insat-
ser och utfall. Men det kan förstås också hypotetiskt sett vara så att 
bra planer till största delen återfinns tillsammans med dåliga insatser 
och utfall och att dåliga planer i första hand följs av bra insatser och 
utfall. Relationerna mellan bra och dåliga planer samt insatser respek-
tive utfall kan också tänkas vara mer eller mindre slumpmässiga. Fall 
då handlingsplaner inte har upprättats kan primärt vara kopplade 
antingen till bra alternativt till dåliga insatser/utfall, eller också råder 
en slumpmässig relation mellan avsaknaden av en plan och bra respek-
tive dåliga insatser och utfall. Fler tänkbara relationer blir det förstås 
om planerna klassificeras på fler sätt än som enbart bra eller dåliga, till 
exempel också i ett mittenalternativ (»varken bra eller dåliga«). Separe-
ras även kategorierna insatser och utfall från varandra öppnas möjlig-
heten till ytterligare variation. Detta blir aktuellt i analysen längre fram.
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Undersökningen  
och rapportens uppläggning
Den här rapporten präglas av att mångfaldsarbete kan och 
bör undersökas på olika sätt (Integrationsverket 2001:179). 
Olika författare och metoder kommer till tals i rapporten inom 
ramen för huvudsyftet att ge konkret innehåll åt målsättningen 
om staten som förebild när det gäller etnisk mångfald och att 
undersöka denna målsättnings efterlevnad. Efter redovisningen 
ovan av regelstyrningen för staten som förebild är undersök-
ningens tankekedja att fokusera på planerna, sedan på insat-
serna och på utfallet.
 I nästa kapitel analyseras 17 statliga myndigheters handlings-
planer för etnisk mångfald som dokument betraktade. Efter 
viss tolkning och vidareutveckling tillämpas Diskriminerings-
ombudsmannens ovan nämnda råd vid dokumentanalysen. 
Utgångspunkten är att råden i fråga efter en viss bearbetning 
stakar ut vägen fram till målet om staten som förebild när det 
gäller etnisk mångfald. Följs råden ökar rimligen sannolikhe-
ten för en sådan process som präglas av bra insatser och utfall. 
Saken kan också uttryckas så att ju bättre själva planen är, 
desto mer av en insats i sig är den. Kartläggning av personalens 
etniska sammansättning ses i kapitlet som en självklar utgångs-
punkt för att kunna genomföra analysen.
 Efter dokumentanalysen av handlingsplaner i kapitel 2,  
Dokumentanalys av myndigheternas handlingsplaner redovisas 
i kapitel 3, Intervjustudie om myndigheternas mångfaldsinsatser 
resultat från de intervjuer som utförts med representanter för 
de 17 myndigheterna. Intervjustudien handlar om de faktiska 
insatserna för etnisk mångfald vid myndigheterna och syftar 
till att ge en kompletterande bild av dokumentanalysen i kapi-
tel 2. I stället för att betraktas som en självklar utgångspunkt får 
myndigheterna själva snarare berätta hur de har gjort och hur 
de ser på kartläggning av personalens etniska sammansättning.
 I kapitel 4, Utfallet i personalstyrkan enligt registerdata redovi-
sas utfallet i de 17 myndigheternas personalstyrkor enligt regis-
terdata. Siffror visas över de anställdas födelsebakgrund liksom 
på vilka huvudsakliga befattningar anställda med olika länder-
bakgrund återfinns i respektive myndighets organisation. De 
siffror vi har tillgång till sträcker sig fram till och med år 2001 
och omfattar personer mellan 16 och 64 år. Med utfall menas i 
kapitlet personalsammansättningen efter nationell härkomst i 
de undersökta myndigheterna. Vi är medvetna om att integra-
tionspolitiken utmärks även av annat utfall, som till exempel 
myndigheternas service till hela befolkningen, men har i denna 
rapport valt att stanna vid personalsammansättningen.
 Kapitel 5, Fördjupade analyser av mångfaldsarbete innehål-
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ler analyser som är fördjupande och kompletterande, bland 
annat när det gäller vilka dokument som analyseras, men också 
på så sätt att studierna undersöker inverkan av förordningen 
1986:856. Studierna har fokus på mångfaldsarbetets inverkan 
på organisation och del av den mera utåtriktade verksamheten, 
även på regional och lokal nivå.
 Kapitel 6, Nuläget och villkoren för staten som förebild sam-
manfattar slutsatserna om huruvida de undersökta statliga 
myndigheterna idag är förebilder när det gäller etnisk mång-
fald. Relationerna mellan planer, insatser och utfall övervägs 
liksom den nuvarande regelstyrningen på området. Vi presen-
terar några vidareutvecklande förslag och synpunkter.



I detta kapitel redovisas dokumentanalysen av handlingsplaner 
för främjande av etnisk mångfald vid 17 statliga myndigheter. 
Syftet är att ta reda på om vissa myndigheters planer är mer 
förebilder än andra. Dokumentanalysen utfördes under andra 
halvåret 2003. Efter interna och externa överläggningar med 
bland andra DO utsågs inom Integrationsverket 17 stycken 
stora och för integration och mångfald strategiskt viktiga stat-
liga myndigheter, nämligen:
• Arbetsmarknadsverket
• Arbetsmiljöverket
• Centrala studiestödsnämnden
• Försvarsmakten
• Kriminalvårdsstyrelsen
• Luftfartsverket
• Länsstyrelsen i Skåne län
• Länsstyrelsen i Stockholms län
• Länsstyrelsen i Västra Götalands län
• Migrationsverket
• Patent- och registreringsverket
• Riksförsäkringsverket/Försäkringskassorna
• Rikspolisstyrelsen/Polisväsendet
• Riksskatteverket/Skatte- och Kronofogdemyndigheterna
• Statistiska centralbyrån
• Statens institutionsstyrelse
• Tullverket
 Kartläggningen och analysen initierades hos myndigheterna 
via en skrivelse (2003-09-19) undertecknad av Integrationsver-
kets generaldirektör (bilaga 1). Skrivelsen riktades till cheferna 
för de 17 myndigheterna och uttryckte i huvudsak önskemål 
om tre saker: Att det inom respektive myndighet utsågs kon-
taktpersoner i ärendet; att myndigheternas eventuella hand-
lingsplaner för etnisk mångfald snarast insändes till Integra-

2. Dokumentanalys av  
myndigheternas handlingsplaner
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tionsverket; samt att den enkät som bifogades besvarades och 
returnerades till Integrationsverket senast onsdagen den 15 
oktober år 2003 (bilaga 2).
 De utsedda kontaktpersonerna vid myndigheterna har hjälpt 
till med att ta fram information och material. De har dessutom 
fungerar som intervjupersoner (se nästföljande kapitel). Myn-
digheternas insända handlingsplaner analyseras i den fortsatta 
framställningen i detta kapitel. Enkätsvaren används som en 
bakgrund och återkommer därtill på några specifika punkter i 
detta och nästa kapitel. 

Undersökningskriterier
DO:s utarbetade råd är en god startpunkt bland annat därför 
att de nämns i regeringsbeslutet Uppdrag till statliga myndighe-
ter att upprätta handlingsplaner för att främja etnisk mångfald 
bland sina anställda. En studie av detta slag måste avge omdö-
men som kan anses opartiska om de olika handlingsplanerna. 
För att kunna göra detta måste vi slå fast ett antal kriterier som 
planerna senare jämförs med. DO:s råd får alltså bilda grund-
stommen för studiens undersökningskriterier. Detta beslut är 
ingalunda okontroversiellt. Men bara det faktum att DO:s råd 
står nämnt i regeringsbeslutet överhuvudtaget innebär att det 
får en stor tyngd för varje myndighet som är i färd med att 
upprätta en handlingsplan, och även för den som liksom Inte-
grationsverket har i uppdrag att kartlägga och analysera pla-
nerna.
 Frågan är vilken direkt roll DO:s råd ska ha i analysen? För 
att kunna bedöma någon slags kvalitet i handlingsplanerna är 
det viktigt att undersöka handlingsplanerna utifrån någon slags 
oberoende ståndpunkt. En oberoende ståndpunkt kan knap-
past innehålla kriterier som utgår från innehållet i planerna 
eftersom innehållet säkerligen skiljer sig åt mellan olika myn-
digheter. Det är sannolikt också därför som DO har utformat 
sina råd som just råd istället för direkta påbud. När myndig-
heter har olika organisation och verksamhet samt har hunnit 
olika långt vad gäller mångfaldsarbetet gäller det att lägga upp 
ett mycket flexibelt ramverk som reglerar handlingsplanerna. 
För att åstadkomma detta är DO:s råd inriktade på handlings-
planens struktur istället för dess innehåll. DO menar att exakt 
vad som står i varje enskild handlingsplan är upp till varje 
myndighet att avgöra, däremot är det rimligt att ge råd för 
handlingsplanens struktur.
 DO:s råd är tyvärr en aning för vaga för de krav som vi 
ställer. De råd som DO framlagt kommer vi därför att del-
vis formulera om så att de bildar mer skarpa kriterier för vår 
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undersökning. Det är alltså viktigt att poängtera att DO:s råd 
visserligen utgör själva grunden för kriterierna, men att de är 
så allmänt hållna att en viss omformulering och tillspetsning 
av råden är nödvändig för att kriterier ska kunna skapas som 
blir verktyg för den vidare analysen. Det måste dock betonas 
att detta inte på något avgörande sätt förändrar den grundläg-
gande intentionen bakom råden. Det är fortfarande DO:s råd, 
i en något omformulerad form, som utgör den bas som hand-
lingsplanerna undersöks mot.
 Undersökningen präglas av att mångfaldsplanen i sig är det 
huvudsakliga studieobjektet, vilket innebär att om en myndig-
het har ett mycket bra mångfaldsarbete på »fältet«, men inte 
uppfyller de krav som kan ställas på planen med anledning 
av DO:s råd, så kommer myndigheten ändå att få kritik. Nu 
finns det dock oftast ett samband mellan en god handlingsplan 
och den genomförda verksamheten, åtminstone på lång sikt. 
Genom en bra handlingsplan säkras nämligen kvaliteten på 
uppföljning och problemformulering, båda viktiga för ett lång-
siktigt mångfaldsarbete.
 Ett krav som ligger till grund för analysen i denna utredning 
är att alla myndigheter åtminstone kopplar sina handlingspla-
ner till DO:s råd eller till motsvarande råd. I de fall de inte vill 
genomföra DO:s råd bör argument föreligga för varför dessa 
råd inte kommer att följas av myndigheten.
 En mera ingående läsning av råden resulterar i att råden 
angående det målinriktade arbetet kan delas upp i två katego-
rier. Dels de råd som återfinns i den skrift som nämns i reger-
ingsbeslutet om att handlingsplaner ska upprättas – det vill 
säga DO:s handbok för aktiva åtgärder (DO 1999) – dels de råd 
som återfinns i skriften Råd för myndigheternas arbete för etnisk 
mångfald och med mångfaldsplaner (DO 2000). 

Diskrimineringsombudsmannens  
handbok för aktiva åtgärder
Råden i handboken anger grundkraven för föreställningen om 
staten som förebild när det gäller etnisk mångfald. Det är dessa 
råd som vi har omformulerat och tillspetsat så att de ska ta sig 
formen av kriterier att jämföra och testa handlingsplanerna 
med:
1 Sätt mätbara och tidsbestämda mål för mångfaldsarbetet. Det 

kan vara kvantitativa och kvalitativa mål. Ett kvantitativt mål 
kan exempelvis vara att öka andelen arbetstagare med utom-
europeisk bakgrund med ett visst antal procent. Ett kvalita-
tivt mål kan exempelvis vara att öka de anställdas kompetens 
i främmande språk eller främmande kulturer, eller att för-
ändra de anställdas inställning till etnisk mångfald på arbets-
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platsen. Alla mål ska dock vara mätbara. En rimlig tolkning 
av detta krav är att målen måste kvantifieras i något stadium 
av processen med att upprätta handlingsplaner. Antingen 
sker det direkt när målet ställs upp eller så sker det genom att 
kvantifierbara åtgärder ställs upp som resultat av de mål som 
eftersträvas.

2 Fastställ nuläget. Utan att veta hur det ser ut idag är det både 
svårt att bestämma mätbara mål och veta vilka insatser som 
behövs. Att fastställa nuläget är därför mycket viktigt för 
att det överhuvudtaget ska gå att sätta mätbara och tidsbe-
stämda mål. Följande arbetsordning anser DO vara viktig för 
att fastställa nuläget.
• Bestäm indelningsgrund för den etniska mångfalden rent 

kvantitativt på arbetsplatsen.
• Undersök hur medarbetarnas etniska mångfald i perso-

nalstyrkan speglar befolkningssammansättningen i det 
område som man rekryterar ifrån. Idealt sett ska de vara 
identiska. Kartläggning av etnisk tillhörighet förutsätter 
uttryckligt samtycke av de berörda.

• Belys och kartlägg alla viktiga processer inom myndighe-
ten från ett etniskt mångfaldsperspektiv, exempelvis rekry-
tering, kompetensutveckling och chefstillsättning. Idealt 
sett ska alla delar av verksamheten på ett naturligt sätt 
genomsyras av ett mångfaldsperspektiv.

• Kartlägg den fysiska arbetsmiljön för att se om arbetsför-
hållandena passar för alla oavsett etnisk tillhörighet och 
trosbekännelse. Finns det arbetsförhållanden som skapar 
ohälsa för en enskild etnisk grupp? 

• Kartlägg den psykosociala arbetsmiljön genom att beskriva 
arbetsrutiner, attityder och språkbruk. Finns det struktu-
rer i arbetsmiljön som ger uttryck för etnisk diskrimine-
ring eller som försämrar trivseln på arbetsplatsen?

• Kartlägg tillgången till utbildning och kompetensutveck-
ling inklusive utbildningens art och kostnader för anställda 
med olika etnisk tillhörighet.

• Kartlägg det uppskattade behovet av arbetskraft under de 
närmaste åren.

3 Åtgärderna som planeras ska vara aktiva, konkreta och synliga 
handlingar. De får inte vara svävande eller orealistiska. Det är 
lämpligt att skriva ned exakt vad som ska göras i handlings-
planen. Åtgärder ska vara relevanta för de mål som ställts 
upp. 

4 Följ upp och utvärdera åtgärderna med jämna mellanrum för 
att se om beslutade åtgärder verkligen genomförts och om de 
fått någon effekt. Bestäm tidpunkt för utvärderingen redan 
när handlingsplanen upprättas. Nyckelfrågorna i utvärde-
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ringen är om målen uppnåtts och, om inte, varför målen inte 
uppnåtts. DO säger inget explicit om hur planen ska utvär-
deras, men ett rimligt krav måste vara att skapa ett utvär-
deringssystem redan när handlingsplanen upprättas för att 
utvärderingen ska kunna genomföras på ett oberoende sätt 
när planens tidsperiod är till ända.

Råd för myndigheternas arbete för  
etnisk mångfald och med mångfaldsplaner
Ytterligare råd finns i skriften Råd för myndigheternas arbete 
för etnisk mångfald och med mångfaldsplaner (DO 2000). Här 
pekar DO på ett antal frågeställningar som denne menar är av 
avgörande betydelse för ett framgångsrikt arbete. Genom den 
starka betoning DO ger dessa råd i skriften riktad till de stat-
liga myndigheterna finns det anledning att också formulera om 
dessa råd till kriterier i vår studie. Då råden inte nämns direkt i 
regeringsbeslutet om handlingsplaner har de dock formellt sett 
inte samma ställning som råden i DO:s handbok (DO 1999). 
Vi lägger därför inte samma tyngd vid dem i den sammanfat-
tande bedömningen som vid råden och kriterierna hämtade 
från handboken. Med anledning av ändringarna under år 2003 
i lagen om åtgärder mot etnisk diskriminering utkom DO i 
april år 2004 med en reviderad version av skriften från år 2000. 
Den dokumentstudie som presenteras i detta kapitel gjordes 
innan denna revidering och utgår således från den skrift som 
DO gav ut år 2000, det vill säga året efter regeringsbeslutet. 
Integrationsverket anser inte att den reviderade skriften från 
april år 2004 innehåller några fundamentala ändringar när det 
gäller de krav som DO tycker är rimliga att ställa på myndighe-
terna. Revideringen handlar i huvudsak om en anpassning till 
begreppet lika rättigheter. De konkreta råden direkt till myn-
digheterna är: 
1 Vad gör myndighetschefen och myndighetsledningen? Det ska 

framgå av planen vad myndighetschefen och myndighetsled-
ningen har för roller i mångfaldsarbetet.

2 Vem är ansvarig? Har myndighetschefen delegerat vissa delar 
av arbetet med etnisk mångfald till en anställd i organisatio-
nen ska det i planen eller av delegationsordning framgå hur 
delegationen ser ut och vem som fattar vilka beslut.

3 Resurser. Det ska i mångfaldsplan och budget framgå vilka 
resurser som kan användas för mångfaldsarbetet och vad de 
kan användas till. Eftersom åtgärderna ska anges exakt (se 
punkten 3 ovan under rubriken DO:s handbok för aktiva 
åtgärder) måste också resurser tilldelas detaljerat och så exakt 
som budgetarbetet tillåter. 

4 Arbetsformer. Det bör framgå både vem som arbetar med 
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planen, genomförandet och uppföljningen av planen (vilket 
ofta är skiljt från ansvaret att arbetet genomförs) liksom om 
arbetet sker individuellt, i en arbetsgrupp eller som ett sär-
skilt projekt. 

5 Arbetsområden. Vilka områden myndigheten inriktar sitt 
mångfaldsarbete på beslutas inom myndigheten. Rekryte-
ring, arbetsförhållanden och etniska trakasserier är de tre 
huvudområden som arbetsgivaren enligt lagen mot etnisk 
diskriminering är skyldig att vidta aktiva åtgärder inom. Men 
som noterades ovan i punkten Fastställ nuläget finns många 
fler problemområden med mångfaldsanknytning att lägga 
ned arbete på. Därför krävs en prioritering samt ett beslut 
om vilka problemområden myndigheten ska satsa på att för-
bättra under handlingsplanens tidsperiod. 

6 Mål på kort och lång sikt. Även målen för mångfaldsarbetet, 
både på kort och lång sikt, beslutas av myndigheten. Mål 
på lång sikt kan vara något mer ospecificerade om de bryts 
ned i konkreta och mätbara åtgärder vars uppfyllande sedan 
sägs uppfylla själva målet. Helst ska dock också själva målen 
vara direkt mätbara för att åstadkomma en god möjlighet till 
utvärdering.

7 Resultat av föregående plan. För att uppnå planmässighet 
i arbetet krävs det att man dels från tid till annan reviderar 
sina planer, dels kontinuerligt följer upp samt utvärderar 
resultaten av sitt tidigare arbete. Resultaten redovisas i varje 
ny plan.

8 Underlag. I princip bestämmer varje myndighet själv vil-
ket underlag man behöver i form av kartläggning, analyser, 
statistik eller jämförelser på delområden, för att bedriva sitt 
arbete och för att kunna göra sin handlingsplan. Men man 
måste alltid ta fram ett heltäckande underlag.

En förebildlig modell för  
processhantering av handlingsplanen
DO formulerar de ovan beskrivna riktlinjerna utifrån en bak-
omliggande helhetstanke för hur ett mångfaldsarbete ska utfor-
mas. Handlingsplanen är en viktig del av mångfaldsarbetet. Det 
är genom planen som de olika delarna av mångfaldsarbetet 
fogas ihop. En nulägesanalys visar på problem inom myndighe-
ten, problemen omvandlas till konkreta mål, de konkreta målen 
bryts ned till aktiva åtgärder, de aktiva åtgärderna och konkreta 
målen utvärderas efter en viss tid. Processen skapar en möjlig-
het att arbeta långsiktigt och målmedvetet med mångfaldsfrå-
gorna.
 Vad har då de olika delarna för syfte och hur passar de ihop? 
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Arbetet med handlingsplanen ska börja med att man faststäl-
ler nuläget. Detta kan ske genom att undersöka personalens 
etniska och kulturella sammansättning samt de eventuella 
problem av etnisk karaktär som enligt personalen existerar 
på arbetsplatsen. En sådan undersökning kan antingen åstad-
kommas genom enkätutskick till de anställda eller genom 
gruppsamtal på myndigheten. Alternativt kan den bygga på 
de resultat som framkommit när den gamla handlingsplanen 
utvärderats.
 Ett antal problemområden ska sedan definieras på basis av 
undersökningens resultat. Dessa problemområden rangordnas 
och bildar alltså de totala mångfaldsproblem som för närva-
rande upplevs inom myndigheten. Rangordningen bör ske efter 
både omfattningen samt vikten av problemen. Därefter ska ett 
antal av problemen tas ut för vidare behandling i myndighe-
ten. Trots att alla mångfaldsproblem är viktiga att lösa så har 
naturligtvis ingen myndighet möjlighet att lösa alla på en gång. 
Istället bör tre till fyra problem av särskilt stor vikt prioriteras 
under den period myndigheten bestämmer att handlingspla-
nen ska gälla.
 De prioriterade problemen omvandlas nu till mätbara och 
tidsbestämda mål. Myndigheten bestämmer vilken målsättning 
som ska gälla fram till slutdatum för handlingsplanen. Målen 
bryts vidare ned i långsiktiga och kortsiktiga mål, där de lång-
siktiga är de mål som myndigheten bestämt och de kortsiktiga 
är de konkreta åtgärder myndigheten vill genomföra under 
handlingsplanens tidsperiod. Till dessa åtgärder fogar man 
också vilka medel som finns för varje planerad åtgärd, vem som 
är ansvarig för åtgärden och vem som ska utföra den (vilket 
ofta kan vara olika personer).
 När detta är gjort ska man lägga till ett utvärderingsperspek-
tiv. Här är det viktigt att poängtera att det inte är tillräckligt 
att fastslå att handlingsplanen ska utvärderas efter tidsperio-
dens slut. Utvärderingen ska avse de mätbara målen och för att 
garantera objektiv bedömning av målen bör kriterier för vad 
som anses vara ett godkänt resultat ställas upp redan i förhand. 
Att få en sådan utvärdering till stånd är av högsta vikt för det 
långsiktiga arbetet. 

Betygsättningen
Vi kommer inte att enbart bedöma handlingsplanerna utifrån 
kriterierna i sig, utan också göra en jämförelse mellan myndig-
heterna efter respektive bedömning. Att jämföra handlingspla-
ner och indirekt också myndigheter är svårt. Speciellt om man 
jämför myndigheternas aktuella verksamhet. Vad myndighe-
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terna genomför för verksamhet genom sin handlingsplan ska 
bygga på de mångfaldsproblem myndigheten uppfattar som 
viktiga att göra något åt utifrån samhällets krav på mångfald 
inom myndighetens verksamhet. Dessa problem är sällan lika 
från myndighet till myndighet. Särskilt problematiskt blir det 
vad gäller handlingsplaner för myndigheter som är centralise-
rade i jämförelse med myndigheter som är koncerner av mer 
eller mindre självständiga delmyndigheter (exempelvis polisvä-
sendet eller kriminalvården). I de fall då vi har att göra med en 
myndighetskoncern kommer bearbetningen av materialet att 
bero på vilket material de skickat in till Integrationsverket. Om 
många handlingsplaner kommit in från en aktuell myndighets-
koncern sammanvägs de varefter myndigheten blir bedömd 
som en enhet precis som de övriga centrala myndigheterna. 
Om handlingsplaner från de i princip självständiga delmyndig-
heterna inte sänts in till Integrationsverket används huvudkon-
torets handlingsplan som representativ för hela myndigheten. 
(Av källförteckningen framgår exakt vilka handlingsplaner som 
har undersökts.)
 Undersökningen kommer i stort sett enbart att fokusera på 
de kriterier som går att utläsa ur DO:s framställda dokument. 
Då kriterierna gäller för alla myndigheter är de i någon mening 
opartiska. Därför blir en jämförelseprocess möjlig mellan myn-
digheter och kommer att genomföras genom betygsättning.
 Vid betygsättningen gäller betygsstegen 0–3 med följande 
innebörd (se även Appendix A). Betyget 0 innebär att detta kri-
terium inte överhuvudtaget finns representerat i handlingspla-
nen. Betyget 1 innebär att kriteriet finns representerat i hand-
lingsplanen men lider av allvarliga brister. Betyget 2 innebär 
att kriteriet finns representerat i handlingsplanen men lider av 
vissa brister. Betyget 3 innebär att kriteriet finns representerat i 
handlingsplanen och är fullständigt uppfyllt. Delbetygen sum-
meras sedan för en total betygssumma. Totalt sätts betyg på 12 
kriterier vilket innebär att 36 poäng är maximum för den totala 
betygssumman.
 Det är också spännande att jämföra de olika totala betygen 
för kriterierna med varandra. Därigenom får man ett mått på 
vilka kriterier som systematiskt negligeras vid upprättandet av 
handlingsplaner vid de svenska statliga myndigheterna. Här 
finns naturligtvis möjlighet att lära sig vilka kriterier som ald-
rig eller väldigt sällan redogörs för i de redan existerande hand-
lingsplanerna. Denna metod gör det möjligt också för myn-
digheter och andra som inte ingår i undersökningen att enkelt 
ta del av undersökningen och enkelt åtgärda brister i de egna 
handlingsplanerna.
 Till sist något om de problem som oundvikligen är relate-
rade till betygsättningens subjektivitet. Betygsättning är en del i 
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en subjektiv process. Möjligheten att det satta betyget uppfattas 
som orättvist är naturligtvis stor. Tyvärr kan man inte göra så 
mycket åt detta mer än att visa på de kriterier man använt sig 
av för att komma fram till betyget. Om någon av de undersökta 
myndigheterna uppfattar de samlade betygen som orättvisa 
är detta att beklaga men också naturligtvis något att diskutera 
vidare i framtiden. Metodutvecklingen inför framtida liknande 
studier är en viktig aspekt.
 Förutom betygsättningens generella problem finns det i 
detta fall ytterligare två problem. För det första väger alla kri-
terier inte lika tungt. Vissa kriterier är direkt grundläggande 
för hela processen medan andra är perifera. Exempel på väldigt 
viktiga kriterier är att fastställa nuläget, mätbara och tidsbe-
stämda mål samt utvärdering. Detta problem får man försöka 
justera genom en kvalitativ analysprocess, det vill säga en ana-
lysprocess där dessa kriterier ges mer utrymme. För det andra 
inkräktar de olika kriterierna på varandra. Det främsta exem-
plet i detta avseende är kanske att kriterierna fastställa nuläget, 
utvärdering, resultat från föregående plan och underlag är väl-
digt lika varandra, men alla är en del av den problematiserande 
process som är nödvändig för en god handlingsplan. Om dessa 
kriteriers vikt genom dubblering blir övervärderad i jämförelse 
med de andra kriterierna i betygsättningen så kanske detta bara 
är att föredra då deras faktiska vikt är så mycket större.

Undersökningen av 17 statliga  
myndigheters handlingsplaner 
I stället för att ta del av den detaljerade framställningen i detta 
avsnitt hänvisas den läsare som främst är ute efter en översikt-
lig sammanfattning direkt till avsnitt Slutsatser och jämförande 
analys och appendix B.

Arbetsmarknadsverket (AMV)
Arbetsmarknadsverket har en mångfaldsplan för verksamhets-
året 2003–2004. Planen följs upp och justeras årligen. Mång-
faldsplanen är på 46 sidor och innehåller målskrivningar och 
planerade åtgärder för myndigheten inom både det interna och 
det externa mångfaldsområdet. Mångfaldsplanen är ett cen-
tralt och regionalt dokument. Planen är primärt organiserad i 
delarna: »Vision«, »Policy« och sedan de olika regionala organi-
sationernas mångfaldsarbete.
 Arbetsmarknadsverket har en central mångfaldsplan, sam-
tidigt som mycket av arbetet är utlokaliserat till verkets regio-
nala myndigheter. Vad gäller DO:s råd från handboken verkar 
Arbetsmarknadsverket uppfylla dessa till liten del. Det första 
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av DO:s råd är att upprätta mätbara och tidsbestämda mål för 
mångfaldsarbetet. AMV har inga uppställda mål för mång-
falden inom myndigheten. Arbetsmarknadsverket har inte 
sökt fastställa nuläget genom att kartlägga personalens etniska 
eller kulturella bakgrund. Detta är med all sannolikhet en av 
anledningarna till att mätbara mål inte uppställts. I framtida 
mångfaldsplaner är det rimligt att arbeta med att skapa sig 
en utgångspunkt genom att samla in statistik för att därifrån 
kunna planera kommande åtgärder. Ökad mätbarhet av de upp-
ställda målen är alltså önskvärt vid formuleringen av alla fram-
tida åtgärder. Det är därför inte förvånande att åtgärderna som 
planerats påfallande sällan kan bedömas åtgärda de viktigaste 
mångfaldsproblemen som existerar inom AMV. En sådan prio-
ritering finns inte i handlingsplanen, vilket gör att de åtgärder 
som planeras spretar. I framtiden vore det dels önskvärt med en 
centralt bestämd prioritering bland de möjliga målen, dels en 
samordning mellan prioriterade mål och utförda åtgärder. Efter 
att ha sagt detta är det viktigt att påpeka att Arbetsmarknadsver-
ket har planerat en mängd aktiviteter inom sitt mångfaldsarbete. 
Dessa aktiviteter är påfallande ofta konkreta. AMV kan därför 
sägas uppfylla kriteriet om konkreta, aktiva och synliga åtgärder.
 Vad gäller uppföljningen av genomförda åtgärder så finns 
ibland en instruktion i anknytning till handlingsplanens åtgär-
der. Dessa instruktioner beskriver dock inte utförligt själva 
utvärderingsprocessen i relation till mätbara mål, vilket är nöd-
vändigt för att utvärderingen ska kunna fungera som instru-
ment för förbättring av det framtida mångfaldsarbetet. Ingen 
redovisning görs om hur utvärderingen är tänkt att utföras. 
Istället uppdras bara åt en funktion inom myndigheten att göra 
en utvärdering. Denna avsaknad av direkt uppföljningsperspek-
tiv i planens framläggning innebär att myndighetens konkreta 
styrningsprocess vad gäller det framtida mångfaldsarbetet blir 
bristfällig.
 Angående de övriga kriterierna – som är hämtade ur DO:s råd 
direkt till myndigheterna - kan det sammanfattningsvis nämnas 
att Arbetsmarknadsverket inte beaktar dem i tillräcklig omfatt-
ning. AMV beskriver dock ofta också i de upprättade handlings-
planerna vem som har ansvaret för mångfaldsarbetet för myn-
dighetens specifika projekt. I mångfaldsplanerna beskriver AMV 
också relativt frekvent vem som ska arbeta med genomförandet 
av mångfaldsplanen, men däremot nämns det inte i vilka former 
arbetet ska genomföras.

Arbetsmiljöverket
Arbetsmiljöverket har en mångfaldsplan framtagen för år 
2001–2002. För närvarande håller en ny plan på att tas fram. 
Den gällande planen är på fem sidor och innehåller målskriv-
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ningar och planerade åtgärder för myndigheten inom det 
interna mångfaldsområdet. Planen är primärt organiserad i 
delarna: »Bakgrund«, »Vision«, »Strategi«, »Ansvar«, »Mål och 
insatser«, samt »Uppföljning«.
 Arbetsmiljöverket uppfyller delvis DO:s råd från handbo-
ken. Det första av DO:s råd är att upprätta mätbara och tids-
bestämda mål för mångfaldsarbetet. Arbetsmiljöverket har 
intentionen att ställa upp mätbara och tidsbestämda mål och 
åtgärder och gör också detta till viss del. Framför allt är målen 
genomgående försedda med ett tidsperspektiv, vilket är mycket 
viktigt för att det ska vara möjligt att veta när ett mål ska 
kunna utvärderas. Dock vore det önskvärt att målen samt de 
uppställda åtgärderna vore mera mätbara. En hel del av målen 
uttrycks i relativt otydliga informations- och utbildningstermer. 
Det vore bättre om intentionerna med en eventuell utbildning 
först slås fast, utbildningens mål görs realistiska och kvantita-
tivt mätbara och att utvärderingsmetod sedan bestäms redan 
i handlingsplanen. På så sätt blir hela processen genomskin-
lig. Arbetsmiljöverket har inte sökt fastställa nuläget genom att 
kartlägga personalens etniska sammansättning. Trots detta tän-
ker sig myndigheten att öka andelen anställda med en annan 
etnisk bakgrund. Detta mål är omöjligt att uppfylla eftersom 
det är omöjligt att mäta utan att ha fastställt nuläget från bör-
jan. I framtida mångfaldsplaner är det rimligt att arbeta med 
att skapa sig en utgångspunkt genom att till exempel samla in 
statistik över den faktiska etniska sammansättningen för att 
därigenom kunna planera framtida åtgärder. Vad gäller upp-
följningen av genomförda åtgärder så finns en passage i hand-
lingsplanen där detta tas upp. Det är tydligt att Arbetsmiljö-
verket har intentioner att följa upp och utvärdera genomförda 
åtgärder. I planen beskrivs dock inte utförligt själva utvärde-
ringsprocessen i relation till mätbara mål, vilket är nödvändigt 
för att utvärderingen ska kunna fungera som instrument för 
förbättring av det framtida mångfaldsarbetet. Denna avsaknad 
av uppföljningsperspektiv i planens framläggning innebär att 
myndighetens konkreta styrningsprocess för mångfaldsarbetet 
blir bristfällig. 
 Arbetsmiljöverket uppfyller sammanfattningsvis vissa av de 
övriga kriterierna, det vill säga råden, eller frågeställningarna 
direkt till myndigheterna. Det är inget absolut krav att dele-
gation står i mångfaldsplanen, men naturligtvis underlättar 
sådan information flödet av information inom organisatio-
nen. Arbetsmiljöverket beskriver i handlingsplanen vem som är 
direkt ansvarig för de beskrivna åtgärderna. Arbetsmiljöverket 
uppfyller därför denna frågeställning i tillräcklig omfattning. 
Arbetsmiljöverket redogör översiktligt för vilka resurser som 
står till mångfaldsarbetets förfogande men inte för hur sådana 
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tilldelade resurser ska användas. Arbetsmiljöverket kan därför 
sägas uppfylla denna frågeställning till viss del. I Arbetsmiljö-
verkets mångfaldsplan finns målskrivningar. Målen är över-
siktliga och nedbrutna i konkreta åtgärder, åtgärder som dock 
kunde gjorts ännu mer konkreta och explicita. Målen kan 
tolkas som långsiktiga mål medan åtgärderna kan tolkas som 
kortsiktiga mål. Arbetsmiljöverket uppfyller denna frågeställ-
ning i tillräcklig omfattning. Arbetsmiljöverket presenterar få 
resultat från föregående handlingsplan. Arbetsmiljöverket har 
dock genomfört en enkätstudie och ställt vissa frågor rörande 
diskriminering. Resultaten på enkäten presenteras utförligt i 
handlingsplanen. 

Centrala Studiestödsnämnden (CSN)
CSN har en mångfaldsplan men den är upprättad för en ospe-
cificerad tidsperiod. Den gällande planen är på en sida. Hand-
lingsplanen innehåller både målskrivningar och planerade 
åtgärder för myndigheten inom det interna mångfaldsområ-
det. Handlingsplanen är strukturerad i följande två områden: 
»Övergripande mål för att främja etnisk mångfald inom CSN« 
samt »Prioriteringar för år 2004«.
 CSN har ett långt utvecklingsarbete kvar innan handlingspla-
nen uppfyller DO:s råd från handboken. Det första av DO:s råd 
är att upprätta mätbara och tidsbestämda mål för mångfaldsar-
betet. CSNs mål är vare sig mätbara eller tidsbestämda, men det 
verkar dock finnas en ambition att arbeta med tidsbestämningen 
av målen. De prioriteringar som gjorts inriktas på år 2004, vilket 
ju är en slags tidsbestämning. Anledningen till att mätbara mål 
saknas är säkerligen att handlingsplanen saknar en beskrivning 
av nuläget. CSN tänker dock initiera en studie under 2004 som 
ska kartlägga hur stor del av personalen som har utländsk bak-
grund. I framtida handlingsplaner finns det alltså hopp om att 
målen kommer att vara mer mätbara och tidsbestämda. Vad gäl-
ler uppföljningen av uppställda mål så finns ingenting sagt om 
detta i handlingsplanen. Det är därför högst oklart om och hur 
CSN tänker följa upp och utvärdera genomförda åtgärder och 
vilka resultat som kan anses vara goda beroende på handlings-
planens mål. Denna avsaknad av uppföljningsperspektiv i hand-
lingsplanen innebär naturligtvis att myndighetens konkreta styr-
ningsprocess för mångfaldsarbetet blir bristfällig. 
 CSN uppfyller sammanfattningsvis inga av de övriga krite-
rierna. I CSN:s mångfaldsplan finns endast en typ av målskriv-
ningar, vilka är vaga och otydliga i sin skrivning. 

Försvarsmakten
Försvarsmakten har en mångfaldsplan framtagen för åren 
2001–2003. Den gällande planen är på sju sidor. Handlingspla-
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nen innehåller både målskrivningar och planerade åtgärder för 
myndigheten inom det interna mångfaldsområdet. Handlings-
planen är strukturerad i enlighet med tre områden: »Rekryte-
ring«, »Arbetsförhållanden« samt »Policies«.
 Försvarsmakten måste utveckla handlingsplanen för att upp-
fylla DO:s råd från handboken. Det första av DO:s råd är att 
upprätta mätbara och tidsbestämda mål för mångfaldsarbetet. 
Försvarsmakten verkar ha ambitionen att ställa upp mätbara 
och tidsbestämda mål, men lyckas inte riktigt med sin ambi-
tion. Detta beror säkerligen på frånvaron av nulägesbeskriv-
ning. Försvarsmakten initierade dock en studie under 2001–
2002 för att fastställa nuläget. I framtida handlingsplaner finns 
det alltså gott hopp om att målen kommer att vara mer mät-
bara och tidsbestämda. Vad gäller uppföljningen av uppställda 
mål så finns väldigt lite sagt om detta i handlingsplanen. Det är 
därför högst otydligt om och hur Försvarsmakten tänker följa 
upp och utvärdera genomförda åtgärder och vilka resultat som 
kan anses vara goda beroende på handlingsplanens mål. Denna 
avsaknad av uppföljningsperspektiv i handlingsplanen innebär 
naturligtvis att myndighetens konkreta styrningsprocess för 
mångfaldsarbetet blir bristfällig.
 Försvarsmakten uppfyller sammanfattningsvis inga av de 
övriga kriterierna. Försvarsmaktens mångfaldsplan består mes-
tadels av vaga och ospecificerade målskrivningar. 

Kriminalvårdsstyrelsen
Kriminalvårdsstyrelsen har en mångfaldsplan framtagen år 
2001. Kriminalvården är en myndighetskoncern med 36 lokala 
kriminalvårdsmyndigheter. Kriminalvårdsstyrelsen har inte 
skickat in några handlingsplaner för de lokala kriminalvårds-
styrelserna varför analysen enbart baserar sig på kriminal-
vårdsstyrelsens handlingsplan. Den gällande planen är på fyra 
sidor och är en kombinerad jämställdhets- och mångfaldsplan. 
Handlingsplanen innehåller målskrivningar och planerade 
åtgärder för myndigheten inom det interna mångfaldsområ-
det. Planen är primärt organiserad i delarna: »Arbetsförhållan-
den«, »Förena föräldraskap och förvärvsarbete«, »Sexuella och 
etniska trakasserier«, »Utbildning och kompetensutveckling«, 
»Lediga anställningar«, »Rekrytera det underrepresenterade 
könet«, samt »Förhindra osakliga skillnader i lön och andra 
anställningsvillkor«.
 Vad gäller uppfyllandet av DO:s råd från handboken så har Kri-
minalvårdsstyrelsen tämligen långt kvar. Det första av DO:s råd är 
att upprätta mätbara och tidsbestämda mål för mångfaldsarbetet. 
Kriminalvårdsstyrelsen har intentionen att ställa upp mätbara och 
tidsbestämda mål och åtgärder och gör också detta till viss del. 
Dock vore det önskvärt att målen samt de uppställda åtgärderna 
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vore ännu mera kvantitativt mätbara. En hel del av målen uttrycks 
i relativt otydliga informations- och utbildningstermer. Det vore 
bättre om intentionerna med en eventuell utbildning först slås 
fast, utbildningens mål görs realistiska och kvantitativt mätbara 
och att en utvärderingsmetod fastställs redan i handlingsplanen. 
På så sätt blir hela processen genomskinlig. Kriminalvårdsstyrel-
sen har inte sökt fastställa nuläget genom att kartlägga persona-
lens etniska sammansättning. Trots detta avser myndigheten öka 
andelen anställda med en annan etnisk bakgrund än svensk. Detta 
ska främst ske genom målet att 10 procent av nyrekryteringen ska 
vara personer med utländsk bakgrund. Men utan att mäta fördel-
ningen av den etniska bakgrunden hos de anställda är det omöj-
ligt att relatera målet till verkligheten. Det är alltså av avgörande 
betydelse att ha kunskap om utgångsläget innan man sätter mål 
för den framtida rekryteringen. Det säger ju sig självt att rimlig-
heten med rekryteringsmålet är omöjlig att bedöma utan att ha 
fastställt nuläget från början. I framtida mångfaldsplaner är det 
rimligt att arbeta med att skapa sig en utgångspunkt genom att 
till exempel samla in statistik över den faktiska etniska samman-
sättningen för att därifrån kunna planera framtida åtgärder. Vad 
gäller uppföljningen av genomförda åtgärder så finns ingenting 
sagt om detta i handlingsplanen. Det är därför högst otydligt om 
Kriminalvårdsstyrelsen har intentioner att följa upp och utvärdera 
genomförda åtgärder och vilka resultat som kan anses vara goda 
beroende på handlingsplanens mål. Denna avsaknad av uppfölj-
ningsperspektiv i planens framläggning innebär att myndighetens 
konkreta styrningsprocess för mångfaldsarbetet blir bristfällig.
 Kriminalvårdsstyrelsen uppfyller sammanfattningsvis endast 
få av de övriga kriterierna. I Kriminalvårdsstyrelsens mång-
faldsplan finns målskrivningar både på lång och kort sikt. De 
kortsiktiga målen är sedan nedbrutna i olika konkreta åtgärder. 

Luftfartsverket (LFV)
Luftfartsverket har en kombinerad jämställdhets- och mång-
faldsplan framtagen år 2001. Enligt planen existerar ingen 
planerad revision av planen, men ambitionen är att följa upp 
resultaten av planens åtgärder årligen. Planen är på 16 sidor och 
innehåller målskrivningar och planerade åtgärder för myndig-
heten inom det interna mångfaldsområdet. Planen är primärt 
organiserad i delarna: »Omvärldsanalys«, »Syfte«, »Vision«, 
»Strategi«, »Policy«, »Mål och förslag på aktiviteter«, »Personal 
och organisation«, »Rapportering«, samt »Resultat av arbetet«.
 Luftfartsverket uppfyller endast delvis DO:s råd från handbo-
ken. Det första av dessa råd är att upprätta mätbara och tidsbe-
stämda mål för mångfaldsarbetet. Luftfartsverket har intentio-
nen att ställa upp mätbara och tidsbestämda mål och åtgärder 
och gör också detta till viss del. Dock vore det önskvärt att 
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målen samt de uppställda åtgärderna vore ännu mera mätbara. 
En hel del av målen uttrycks i relativt otydliga informations- 
och utbildningstermer. Det vore bättre om intentionerna med 
en eventuell utbildning först slås fast, utbildningens mål görs 
realistiska och kvantitativt mätbara och att utvärderingsmetod 
bestäms redan i handlingsplanen. På så sätt blir hela processen 
genomskinlig. Luftfartsverket har sökt fastställa nuläget genom 
att kartlägga personalens uppfattning kring etniska trakasse-
rier. Luftfartsverket har också en positiv inställning till att öka 
den etniska mångfalden inom myndigheten. Men eftersom 
myndigheten inte undersökt personalens etniska och kultu-
rella bakgrund blir den strävan svår att efterleva. Naturligtvis är 
det omöjligt att bestämma konkreta och mätbara mål när man 
inte vet hur ursprungsläget ser ut. I framtida mångfaldsplaner 
är det rimligt att arbeta med att skapa sig en utgångspunkt 
genom att till exempel samla in statistik för att därifrån kunna 
planera framtida åtgärder. Vad gäller uppföljningen av genom-
förda åtgärder så finns en del i handlingsplanen där detta tas 
upp. Det är tydligt att Luftfartsverket har intentioner att följa 
upp och utvärdera genomförda åtgärder. I planen beskrivs dock 
inte utförligt själva utvärderingsprocessen i relation till mätbara 
mål, vilket är nödvändigt för att utvärderingen ska kunna fung-
era som instrument för förbättring av det framtida mångfalds-
arbetet. Denna avsaknad av uppföljningsperspektiv i planens 
framläggning innebär att myndighetens konkreta styrningspro-
cess vad gäller mångfaldsarbetet blir bristfällig. 
 Luftfartsverket uppfyller sammanfattningsvis ungefär hälften 
av de övriga kriterierna. I den kombinerade mångfaldsplanen 
beskriver Luftfartsverket ledningens ansvar och de delegations-
förhållanden som finns. Ansvarsförhållandena blir därför klara. 
Luftfartsverket beskriver också i handlingsplanen vem som har 
ansvaret för de beskrivna åtgärderna. I Luftfartsverkets mång-
faldsplan finns målskrivningar men dessa är bara förslag. Frå-
gan blir därför om målen är fastställda eller om det inte finns 
något egentligt krav på deras genomförande. Under förutsätt-
ning att målen ska betraktas som fastställda för hela myndig-
heten så är strukturen på det hela taget alldeles utmärkt. Målen 
är översiktliga och nedbrutna i konkreta åtgärder, åtgärder 
som dock kunde gjorts ännu mera konkreta och explicita. 
Målen kan tolkas som långsiktiga mål medan åtgärderna kan 
tolkas som kortsiktiga mål. Under förutsättning att målen ska 
betraktas som fastställda så uppfyller Luftfartsverket denna frå-
geställning i tillräcklig omfattning. Endast få resultat från före-
gående handlingsplan presenteras i den nuvarande handlings-
planen. Luftfartsverket har genomfört en enkätstudie och ställt 
vissa frågor rörande diskriminering. Dessa resultat presenteras 
utförligt i handlingsplanen. Enkätstudien är det enda egentliga 
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resultat från föregående handlingsplan som presenteras i den 
aktuella handlingsplanen. 

Länsstyrelsen i Stockholms län
Länsstyrelsen i Stockholms län har en mångfaldsplan för år 
2001–2003. Ambitionen är att följa upp planen årligen. Mång-
faldsplanen är på tre sidor och innehåller målskrivningar och 
planerade åtgärder för myndigheten inom det interna mång-
faldsområdet. Planen är primärt organiserad i delarna: »Defini-
tion av mångfaldsarbete«, »Övergripande syfte med mångfalds-
arbetet«, »Mål för treårsperioden« samt »Uppföljning«.
 Länsstyrelsen i Stockholms län uppfyller DO:s råd från 
handboken till viss del. Det första av DO:s råd är att upprätta 
mätbara och tidsbestämda mål för mångfaldsarbetet. Läns-
styrelsen i Stockholms län har uppställda mål för mångfalden 
inom myndigheten men endast undantagsvis är målen mätbara 
eller tidsbestämda. I svaret på enkäten som riktades till Läns-
styrelsen i Stockholms län menar Länsstyrelsen att en kartlägg-
ning av etnisk och kulturell mångfald har ägt rum. Tyvärr syns 
inga spår av denna kartläggning i handlingsplanen. I framtida 
mångfaldsplaner är det rimligt att med hjälp av statistik skapa 
sig en utgångspunkt och låta denna information direkt styra 
framtida åtgärder. Det är därför inte förvånande att åtgärderna 
som planerats påfallande sällan kan bedömas komma åt even-
tuella mångfaldsproblem inom myndigheten. Istället planeras 
aktiviteter som svävande beskrivs i informations- eller utbild-
ningstermer. Mer konkretion, tidsbestämning och mätbarhet 
är önskvärt vid formuleringen av åtgärder. Vad gäller uppfölj-
ningen av genomförda åtgärder finns brister. Visserligen finns 
planer på aktiv uppföljning av den föreliggande planen men 
uppföljningen ska enligt planerna endast utvärderas genom 
attitydundersökning i den årliga personalenkäten. Därigenom 
åstadkoms ingen tydlig effektmätning av de genomförda åtgär-
derna. Bristen på effektmätning inom myndigheten gör alltså 
mångfaldsarbetets styrningsprocess bristfällig. Dessutom finns 
inget rent utvärderingsperspektiv i relation till målen. Utvärde-
ringen bör planeras redan när målen sätts för att åstadkomma 
mål som är mätbara och tidsbestämda. Utvärderingen bör 
alltså specificeras i detalj i själva handlingsplanen redan när 
handlingsplanen upprättas.
 Länsstyrelsen i Stockholms län uppfyller sammanfattningsvis 
inget av de övriga kriterierna i tillräcklig omfattning. I Länssty-
relsens mångfaldsplan finns vissa mål grupperade över lag och 
på tre års sikt. En möjlig tolkning är att målen över lag är lång-
siktiga mål medan de treåriga målen är mer kortsiktiga. Tyvärr 
är de treåriga målen sällan uppställda som konkreta mätbara 
mål som är möjliga att utvärdera i efterhand. Det vore en fördel 
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att i framtiden mera uttryckligen ställa upp konkreta mätbara 
mål åtminstone på kort sikt eftersom konkreta mål lättare kan 
utvärderas när en ny framtida plan ska upprättas.

Länsstyrelsen i Skåne
Länsstyrelsen i Skåne län har vid undersökningstillfället inte 
upprättat en handlingsplan för främjande av etnisk och kultu-
rell mångfald inom myndigheten. Därmed är det naturligtvis 
omöjligt att analysera vare sig planens innehåll eller dess effek-
ter för mångfaldsarbetet inom myndigheten.

Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Länsstyrelsen i Västra Götalands län har en mångfaldsplan 
för perioden 2002–2005. Planen omarbetas vid behov. Mång-
faldsplanen är på tre sidor och innehåller målskrivningar och 
planerade åtgärder för myndigheten inom det interna mång-
faldsområdet. Planen är primärt organiserad i delarna: »Arbets-
förhållanden som lämpar sig för alla«, samt »Ökad mångfald 
inom organisationen«.
 Länsstyrelsen i Västra Götalands län uppfyller DO:s råd från 
handboken till viss del. Det första av DO:s råd är att upprätta 
mätbara och tidsbestämda mål för mångfaldsarbetet. Länssty-
relsen i Västra Götalands län har uppställda mål för mångfalden 
inom myndigheten men endast undantagsvis är målen mätbara 
eller tidsbestämda. Länsstyrelsen i Västra Götalands län har inte 
sökt fastställa nuläget genom att kartlägga personalens etniska 
eller kulturella bakgrund. Naturligtvis har detta lett till att 
myndigheten inte kunnat bestämma konkret mätbara mål och 
åtgärder för sin organisation. I framtida mångfaldsplaner är det 
rimligt att arbeta med att skapa sig en utgångspunkt genom att 
samla in statistik för att därifrån kunna planera framtida åtgär-
der. Det är därför inte förvånande att åtgärderna som planerats 
påfallande sällan kan bedömas åtgärda eventuella mångfalds-
problem inom myndigheten. Istället planeras aktiviteter som 
svävande beskrivs i mål-, informations- eller utbildningstermer. 
Mer konkretion, tidsbestämning och mätbarhet är önskvärt 
vid formuleringen av alla åtgärder. Vad gäller uppföljningen 
av genomförda åtgärder finns mycket att önska. I svaret på en 
enkät ställd till Länsstyrelsen i Västra Götalands län skriver 
myndigheten att meningen är att handlingsplanen ska utvär-
deras innan nästa handlingsplan tas fram. Det må så vara, men 
en sådan utvärderingsprocess bör inledas redan när den nuva-
rande planen tas fram. Det är bara på det sättet som en effektiv 
utvärderingsprocess kan genomföras. När avstampet till utvär-
deringsprocessen tas redan innan planen fastställs så kan planen 
skrivas i ett utvärderingsvänligt perspektiv. Denna avsaknad av 
uppföljningsperspektiv i planens framläggning innebär att myn-
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dighetens konkreta styrningsprocess vad gäller mångfaldsarbetet 
blir bristfällig.
 Länsstyrelsen i Västra Götalands län beaktar sammanfatt-
ningsvis inte de övriga kriterierna i tillräcklig omfattning. Läns-
styrelsen i Västra Götalands län beskriver i handlingsplanen 
vem som har ansvaret för mångfaldsarbetet för myndighetens 
specifika projekt. Denna frågeställning uppfyller därför myn-
digheten i tillräcklig omfattning. I mångfaldsplanen beskriver 
Länsstyrelsen i Västra Götalands län vem som ska arbeta med 
genomförandet av mångfaldsplanen men inte i vilka former 
som arbetet ska genomföras. I Länsstyrelsen i Västra Götalands 
läns mångfaldsplan finns målskrivningar men de flesta är täm-
ligen vaga och inte särskilt konkreta. Målen är inte heller grup-
perade på lång och kort sikt. Det vore en fördel att i framtiden 
mera uttryckligen ställa upp konkreta mätbara mål både på kort 
respektive lång sikt eftersom konkreta mål i en senare fas lättare 
kan utvärderas på ett mer givande sätt. 

Migrationsverket
Migrationsverket har ingen central mångfaldsplan, detta ansvar 
är istället decentraliserat till de enskilda regionala myndighe-
terna inom Migrationsverket. Detta gör att planerna spretar 
betänkligt. Vissa regionkontor har betydligt bättre handlings-
planer än andra. Därmed blir det svårare att göra en samlad 
bedömning av myndigheten och dess regionala enheter än vad 
det är att göra en bedömning av en enhetlig myndighet. 
 Vad gäller DO:s råd från handboken uppfyller Migrations-
verket dessa till viss del. Det första av DO:s råd är att upprätta 
mätbara och tidsbestämda mål för mångfaldsarbetet. Migra-
tionsverket har väldigt få uppställda mätbara mål för mång-
falden inom myndigheten. Migrationsverket har inte sökt 
fastställa nuläget genom en detaljerad mätning av personalens 
etniska eller kulturella bakgrund. Däremot har en översikt-
lig mätning åstadkommits av andelen personal med utländsk 
härkomst. Vad gäller uppföljningen av genomförda åtgärder så 
finns ibland en sådan passage uppställd i många av de förelig-
gande regionala planerna. Dessa passager beskriver dock inte 
utförligt själva utvärderingsprocessen i relation till mätbara 
mål, vilket är nödvändigt för att utvärderingen ska kunna fung-
era som instrument för förbättring av det framtida mångfalds-
arbetet. Ingen redovisning görs av hur utvärderingen ska utfö-
ras. Istället nämns bara att en utvärdering ska göras och av vem. 
Denna avsaknad av direkt uppföljningsperspektiv i planens 
framläggning innebär att myndighetens konkreta styrningspro-
cess vad gäller det framtida mångfaldsarbetet blir bristfällig.
 Migrationsverket uppfyller sammanfattningsvis inga av 
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de övriga kriterierna. Migrationsverket beskriver ibland i 
de upprättade handlingsplanerna vem som har ansvaret för 
mångfaldsarbetet för myndighetens specifika projekt. I Mig-
rationsverkets mångfaldsplaner finns sällan klart utryckta 
målskrivningar. Ibland finns åtgärder specificerade men oftast 
är målskrivningarna vagt uttryckta. Detta innebär att målen 
endast sällan är grupperade på lång eller kort sikt. Det vore en 
fördel att i framtiden ställa upp mätbara och tidsbestämda mål 
och att dessa mål är uttryckta på kort respektive lång sikt. Detta 
är viktigt eftersom konkreta mål i en senare fas lättare kan 
utvärderas på ett mer givande sätt. 

Patent- och registreringsverket (PRV)
Patent- och registreringsverket har en mångfaldsplan för år 
2003–2006. Planen avstäms årligen. Mångfaldsplanen är fyra 
sidor lång och innehåller målskrivningar och planerade akti-
viteter för myndigheten inom det interna mångfaldsområdet. 
Planen är primärt organiserad i områdena »rekrytering« och 
»arbetsförhållanden och etniska trakasserier«. Slutligen har 
mångfaldsplanen också ett avsnitt om uppföljningen av föregå-
ende mångfaldsplan.
 Patent- och registreringsverket uppfyller endast undantags-
vis DO:s råd från handboken. Det första av DO:s råd är att 
upprätta mätbara och tidsbestämda mål för mångfaldsarbe-
tet. PRV har uppställda mål för mångfalden inom myndighe-
ten men endast få är mätbara eller tidsbestämda. Patent- och 
registreringsverket har inte sökt fastställa nuläget genom att 
kartlägga personalens etniska eller kulturella bakgrund. Däri-
genom har myndigheten inte kunnat bestämma konkreta mål 
och insatser verksamma för sin myndighets specifika organisa-
tion. Åtgärderna brister främst i det konkreta utförandet. Vad 
gäller uppföljningen av genomförda åtgärder finns vissa brister. 
Det är visserligen bra att den föregående planen följs upp, men 
det måste förekomma mer aktivt problematiserande. Med detta 
menas att den föregående planens åtgärder måste analyseras 
utifrån ett effektperspektiv. I PRV:s handlingsplan upprepas 
snarare vilka åtgärder som vidtogs föregående år utan att åtgär-
dernas effektivitet synas.
 Patent- och registreringsverket beaktar sammanfattningsvis 
inte de övriga kriterierna i tillräcklig omfattning. I mångfalds-
planen har PRV dragit upp huvudlinjerna för vem som slutli-
gen ansvarar för mångfaldsarbetet. Detta kunde ha gjorts mera 
informationseffektivt genom att det explicit och mera omfat-
tande skrivits vilket ansvar som innehas av olika delar av myn-
dighetsledningen. PRV framhåller de tre lagstadgade områdena 
rekrytering, arbetsförhållanden och etniska trakasserier som de 
arbetsområden där mångfaldsarbetet primärt ska genomföras. 
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Dock saknas en total genomgång av potentiella mångfaldspro-
blem och prioriteringar mellan de identifierade problemen. En 
sådan genomgång blir en dagordning att arbeta med på mycket 
lång sikt. Om en sådan prioriteringslista existerar över lång tid 
bibehålls kontinuitet i verkets arbete. 

Polisväsendet
Polisväsendet har ingen gemensam handlingsplan för 2003. 
Rikspolisstyrelsen har en mångfaldsplan framtagen för år 2001. 
Den gällande planen är på fyra sidor. Förutom rikspolisstyrel-
sen har varje regional polismyndighet tagit fram en egen hand-
lingsplan. Den bedömning som görs är därför en sammanväg-
ning av handlingsplaner från hela polisväsendet. 
 Polisväsendet har ett tämligen långvarigt arbete framför sig 
för att uppfylla DO:s råd från handboken. Det första av DO:s 
råd är att upprätta mätbara och tidsbestämda mål för mång-
faldsarbetet. Polisväsendet ställer upp mål men endast i undan-
tagsfall mätbara mål. Målen är vidare aldrig tidsbestämda. Polis-
väsendet har inte sökt fastställa nuläget genom att kartlägga 
personalens etniska sammansättning. Att fastställa nuläget är 
ett grundläggande kriterium för att lyckas utforma mätbara 
och tidsbestämda mål. Därför är det inte förvånande att Polis-
väsendet generellt sett misslyckats med att utforma sådana mål. 
Vad gäller uppföljningen av uppställda mål så finns ingenting 
sagt om detta i de olika handlingsplanerna. Det är därför högst 
otydligt om de olika polismyndigheterna har intentioner att 
följa upp och utvärdera genomförda åtgärder och vilka resultat 
som kan anses vara goda beroende på handlingsplanernas mål. 
Denna avsaknad av uppföljningsperspektiv i planens framlägg-
ning innebär naturligtvis att myndigheternas konkreta styr-
ningsprocess för mångfaldsarbetet blir bristfällig.
 Polisväsendet uppfyller sammanfattningsvis endast få av de 
övriga kriterierna. I polismyndigheternas mångfaldsplaner 
beskrivs som regel inte vilket ansvar som åligger Rikspolissty-
relsens ledning. Ansvarsförhållandena blir därför oklara. Polis-
väsendet beskriver endast undantagsvis i handlingsplanerna 
vem som är direkt ansvarig för de beskrivna åtgärderna. Polis-
väsendet redogör generellt sett inte för vilka resurser som står 
till mångfaldsarbetets förfogande och inte heller för hur sådana 
tilldelade resurser ska användas. I Polisväsendets mångfalds-
plan finns i regel målskrivningar, men dessa är generellt sett 
vagt formulerade och endast i undantagsfall finns ordentlig 
koppling till planerade åtgärder. 

Riksförsäkringsverket
Riksförsäkringsverket hade då denna undersökning genomför-
des inte upprättat en handlingsplan för främjande av etnisk och 
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kulturell mångfald inom myndigheten. En sådan plan ska upp-
rättas vid myndigheten under år 2004.

Riksskatteverket, skattemyndigheterna 
och kronofogdemyndigheterna
Riksskatteverket har en central mångfaldsplan för verksamhets-
året 2003–2004. Planen följs upp och justeras årligen. Mång-
faldsplanen är på sex sidor och innehåller målskrivningar och 
planerade åtgärder för myndigheten inom det interna mång-
faldsområdet. Planen är primärt organiserad i delarna: »Öka 
medvetenheten och kunskaperna om mångfalden«, »Arbetsför-
hållanden«, »Rekrytering«, samt »Förbud mot etnisk diskrimi-
nering i arbetslivet«. Därtill har varje skattemyndighet och kro-
nofogdemyndighet utformat sin egen handlingsplan.
 Riksskatteverket, skattemyndigheterna och kronofogdemyn-
digheterna uppfyller DO:s råd från handboken till viss del. Det 
första av DO:s råd är att upprätta mätbara och tidsbestämda 
mål för mångfaldsarbetet. Myndigheterna har uppställda mål 
för mångfalden inom myndigheten och dessa mål är påfallande 
ofta tidsbestämda. Målen är tyvärr endast sällan mätbara. Riks-
skatteverket har inte sökt fastställa nuläget genom att kartlägga 
personalens etniska eller kulturella bakgrund. Detta är med 
all sannolikhet en av anledningarna att målens mätbarhet blir 
något lidande. I framtida mångfaldsplaner är det rimligt att 
arbeta med att skapa sig en utgångspunkt genom att samla in 
statistik för att därifrån kunna planera kommande åtgärder. 
Ökad mätbarhet av de uppställda målen är alltså önskvärt vid 
formuleringen av alla framtida åtgärder. Det är därför inte för-
vånande att åtgärderna som planerats påfallande sällan kan 
bedömas åtgärda eventuella mångfaldsproblem inom myndig-
heten. Istället planeras ofta aktiviteter som svävande beskrivs 
i mål-, informations- eller utbildningstermer. Vad gäller upp-
följningen av genomförda åtgärder så finns påfallande ofta en 
sådan del nämnd i respektive handlingsplan. Dessa passager 
beskriver dock inte utförligt själva utvärderingsprocessen i rela-
tion till mätbara mål, vilket är nödvändigt för att utvärderingen 
ska kunna fungera som instrument för förbättring av det fram-
tida mångfaldsarbetet. Denna avsaknad av uppföljningsper-
spektiv i planen innebär att myndighetens konkreta styrnings-
process vad gäller mångfaldsarbetet blir bristfällig.
 Riksskatteverket, skattemyndigheterna och kronofogdemyn-
digheterna beaktar sammanfattningsvis inte de övriga krite-
rierna i tillräcklig omfattning. I mångfaldsplanerna nämner 
myndigheterna ofta inte vem inom ledningen som är ansvarig 
för vad. Ansvarsförhållandena blir därför vaga. Myndigheterna 
beskriver påfallande ofta i de upprättade handlingsplanerna 
vem som har ansvaret för mångfaldsarbetet för myndighetens 
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specifika projekt. I detta avseende uppfyller ibland Riksskat-
teverket, skattemyndigheterna och kronofogdemyndighe-
terna frågeställningen. Ansvarsfrågeställningen uppfylldes av 
7 myndigheter, vilket ska jämföras med att det existerar totalt 
18 myndigheter. I mångfaldsplanen beskriver myndigheterna 
oftast inte vem som ska arbeta med genomförandet av mång-
faldsplanen. Oftast nämns inte heller i vilka former arbetet 
ska genomföras. I myndigheternas respektive mångfaldspla-
ner finns målskrivningar men de flesta är tämligen vaga och 
inte särskilt konkreta. Målen är inte heller grupperade på lång 
och kort sikt. Myndigheterna har handlingsplaner med olika 
lång löptid. Det vanligaste är att resultaten inte redovisas i de 
enskilda handlingsplanerna. Av de 18 myndigheterna uppfyllde 
endast 3 kriterierna på punkten resultat från föregående plan.

Statistiska Centralbyrån (SCB)
Statistiska Centralbyrån har en mångfaldsplan för perioden 
2004–2006. Ambitionen är att följa upp planen årligen. Mång-
faldsplanen är på tre sidor och innehåller målskrivningar och 
planerade åtgärder för myndigheten inom det interna mång-
faldsområdet. Planen är primärt organiserad i delarna: »Vad 
säger lagen om diskriminering«, »Förebyggande av etniska tra-
kasserier och repressalier« samt »nulägesbeskrivning och upp-
följning«.
 Statistiska Centralbyrån uppfyller DO:s råd från handboken 
till viss del. Det första av DO:s råd är att upprätta mätbara och 
tidsbestämda mål för mångfaldsarbetet. Statistiska Centralby-
rån har uppställda mål för mångfalden inom myndigheten men 
dessa mål är vare sig mätbara eller tidsbestämda. Statistiska 
Centralbyrån har sökt fastställa nuläget genom att kartlägga 
personalens etniska eller kulturella bakgrund. Tyvärr har detta 
inte lett till att myndigheten bestämt konkreta och mätbara 
mål och åtgärder för sin organisation. I framtida mångfalds-
planer är det rimligt att arbeta med att skapa sig en utgångs-
punkt genom den redan insamlade statistiken för att därifrån 
kunna planera framtida åtgärder. Det är därför inte förvånande 
att åtgärderna som planerats påfallande sällan kan bedömas 
åtgärda eventuella mångfaldsproblem inom myndigheten. 
Istället planeras aktiviteter som svävande beskrivs i mål-, infor-
mations- eller utbildningstermer. Mer konkretion, tidsbestäm-
ning och mätbarhet är alltså önskvärt vid formuleringen av alla 
åtgärder. Vad gäller uppföljningen av genomförda åtgärder så 
finns en sådan del i handlingsplanen. Denna passage beskri-
ver dock inte utförligt själva utvärderingsprocessen i relation 
till mätbara mål, vilket är nödvändigt för att utvärderingen ska 
kunna fungera som instrument för förbättring av det framtida 
mångfaldsarbetet. Denna avsaknad av uppföljningsperspektiv i 
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planens framläggning innebär att myndighetens konkreta styr-
ningsprocess vad gäller mångfaldsarbetet blir bristfällig. 
 Statistiska Centralbyrån beaktar inte de övriga kriterierna 
i tillräcklig omfattning. Statistiska Centralbyrån framhåller 
rekrytering, arbetsförhållanden och etniska trakasserier som 
prioriterade arbetsområden. Tyvärr saknas problematisering av 
mångfaldsarbetet på myndigheten vilket innebär att en gene-
rell kartläggning av alla mångfaldsområden inom myndigheten 
och deras vikt för verksamheten saknas. Detta omöjliggör en 
prioritering mellan olika problemområden. I Statistiska Cen-
tralbyråns mångfaldsplan finns målskrivningar men de flesta 
är tämligen vaga och inte särskilt konkreta. Målen är inte heller 
grupperade på lång och kort sikt. Det vore en fördel att i fram-
tiden mera uttryckligen ställa upp konkreta mätbara mål både 
på kort respektive lång sikt eftersom konkreta mål i en senare 
fas lättare kan utvärderas på ett mer givande sätt. Statistiska 
Centralbyrån redovisar få resultat av utförda åtgärder från före-
gående handlingsplan. SCB har dock samlat in en medarbeta-
renkät som visar på vissa samlade resultat som kan ha anknyt-
ning till den föregående handlingsplanen. 

Statens institutionsstyrelse (SiS)
Statens institutionsstyrelse har en mångfaldsplan för år 2003. 
Denna plan uppdateras årligen. Mångfaldsplanen är sju sidor 
lång och innehåller målskrivningar, insamlade enkätdata och 
genomförda samt planerade åtgärder för myndigheten inom 
det interna mångfaldsområdet. Planen är indelad i områdena 
»rekrytering« och »arbetsförhållanden och etniska trakasserier«.
 Statens institutionsstyrelse uppfyller DO:s råd från handbo-
ken till viss del. Det första av DO:s råd är att upprätta mätbara 
och tidsbestämda mål för mångfaldsarbetet. Målformuleringen 
är tudelad där själva målformuleringen är mera svävande, men 
där de genomförda eller planerade åtgärderna är tämligen kon-
kret uttryckta. De genomförda och planerade åtgärderna är 
helt enkelt konkretiseringar av de övergripande icke-konkreta 
målen. Dock kan det sägas att ytterligare kvantitativ mätbar-
het är intressant att införa i framtida mångfaldsplaner. Statens 
institutionsstyrelse har försökt fastställa nuläget både 1999 och 
2002 genom de enkäter som delats ut till personalen. Därige-
nom har myndigheten kunnat bestämma mål och insatser för 
sin verksamhet. Åtgärderna som planerats kan därför anses ha 
varit tämligen aktiva, synliga och realistiska. Åtgärderna bris-
ter framför allt i mätbarhet och tidsbestämning. Vad gäller 
uppföljningen av genomförda åtgärder finns vissa brister. Den 
enkät som skickades ut 2002 kan visserligen delvis sägas upp-
fylla utvärderings- och uppföljningskravet, men inte helt och 
hållet. Till exempel finns inget utvärderingsinstrument angivet 
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redan i handlingsplanen. Ett sådant är viktigt för att uppställda 
kriterier på vad som ska anses vara ett lyckat resultat ska kunna 
jämföras med verkligheten. Om utvärderaren inte kommer ihåg 
vad som var målet från början eller om personal bytts ut mellan 
planens upprättande och utvärderingens genomförande så är 
det av stor hjälp att kunna läsa sig till den ursprungliga målsätt-
ningen i handlingsplanen. Om målen skrivs ut i klartext redan 
från början hindrar det också utvärderaren att ägna sig åt öns-
ketänkande.
 Statens institutionsstyrelse uppfyller sammanfattningsvis 
få av de övriga kriterierna. SiS framhåller de tre lagstadgade 
områdena rekrytering, arbetsförhållanden och etniska trakas-
serier som de arbetsområden där mångfaldsarbetet primärt ska 
genomföras. Men SiS har inte tagit fram flera alternativ. Det 
finns naturligtvis flera områden än dessa tre där mångfaldsar-
bete skulle kunna genomföras, områden som dock inte priorite-
ras. För att handlingsplanen ska fungera logiskt och ge legitimi-
tet åt mångfaldsarbetet bör många möjliga handlingsalternativ 
presenteras och en prioritering genomföras. Tyvärr har SiS inte 
åstadkommit detta i sin handlingsplan. SiS mångfaldsplan sak-
nar mål explicit grupperade på lång respektive kort sikt. De 
övergripande målen respektive de konkreta åtgärderna kan dock 
ses som mål på kort och lång sikt. SiS uppfyller denna frågeställ-
ning tillräckligt. SiS har tillsatt en partsammansatt grupp som 
årligen ska arbeta med att följa upp och utvärdera mångfalds-
arbetet inom SiS. Resultaten från den föregående planen pre-
senteras övergripligt innan årets planerade åtgärder presenteras. 
Resultaten kunde dock ha utvärderats på ett mera övertygande 
sätt, främst då genom att mätbara mål hade presenterats och 
eventuella avvikelser från målen analyserats. SiS kartlägger per-
sonalen med jämna mellanrum för att få underlag för det fort-
satta mångfaldsarbetet. Tyvärr har inte denna strävan efter att 
skapa sig ett ordentligt underlag givit resultatet att problemom-
råden identifieras och prioriteras. Istället använder sig myndig-
heten av en statisk modell där endast problemområdena rekry-
tering, arbetsförhållanden och etniska trakasserier förekommer. 
 
Tullverket
Tullverket har en mångfaldsplan för år 2002–2005. Planen 
avstäms årligen. Mångfaldsplanen är på tre sidor och innehåller 
målskrivningar och planerade åtgärder för myndigheten inom 
det interna mångfaldsområdet. Planen är primärt organiserad 
i delarna: »Mål med det etniska mångfaldsarbetet«, »Åtgärder 
för att uppnå målen« samt »Regional uppföljning«.
 Tullverket uppfyller DO:s råd från handboken till viss del. 
Det första av DO:s råd är att upprätta mätbara och tidsbe-
stämda mål för mångfaldsarbetet. Tullverket har uppställda 
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mål för mångfalden inom myndigheten men endast undan-
tagsvis är målen mätbara eller tidsbestämda. Tullverket har sökt 
fastställa nuläget genom att kartlägga personalens etniska och 
kulturella bakgrund. Trots detta har myndigheten inte kunnat 
bestämma konkret mätbara mål och åtgärder för sin myndig-
hets organisation. Det är därför inte förvånande att åtgärderna 
som planerats påfallande sällan kan bedömas åtgärda eventu-
ella mångfaldsproblem inom myndigheten. Istället planeras 
aktiviteter som svävande beskrivs i informations- eller utbild-
ningstermer. Mer konkretion, tidsbestämning och mätbarhet 
är önskvärt vid formuleringen av åtgärder. Vad gäller uppfölj-
ningen av genomförda åtgärder finns klara brister. Ingen aktiv 
uppföljning av tidigare planer eller planering av uppföljning för 
den nuvarande planen finns beskriven i den nuvarande mång-
faldsplanen. För att effektivt kunna följa upp handlingsplanen 
måste uppföljningen planeras redan när planen formuleras. 
Denna brist gör det i det närmaste omöjligt att effektivt styra 
mångfaldsarbetet inom myndigheten. 
 Tullverket uppfyller sammanfattningsvis inget av de övriga 
kriterierna i tillräcklig omfattning. Tullverket framhåller att 
myndigheten prioriterar rekrytering, arbetsförhållanden och 
etniska trakasserier. Tullverket har dock inte presenterat en 
undersökning av vilka mångfaldsproblem som existerar på 
myndigheten och vilken vikt myndigheten fäster vid de olika 
problemområdena. Det finns alltså ingen möjlighet att priori-
tera mellan olika problemområden. 

Slutsatser och jämförande analys
En första positiv observation från denna studie är att många av 
de undersökta myndigheterna har handlingsplaner för etnisk 
mångfald. Av de 17 myndigheter som valts visade det sig att 
15 hade upprättat en handlingsplan för främjande av etnisk 
mångfald. Som jämförelsepunkt kan nämnas att regeringen i 
proposition 2003/2004:1 Förslag till Statsbudget 2004 skriver att 
70 procent av de statliga myndigheterna har utfört någon typ 
av aktiva åtgärder under 2002 men att endast 40 procent har 
upprättat handlingsplan. Jämförelsevis många av de myndighe-
ter som ingår i vår studie har alltså upprättat en handlingsplan 
(88 procent), även i förhållande till den siffra som framkom-
mer i Statskontorets rapport 2004:18 (63 procent). Naturligtvis 
kan detta vara ett utslag av att urvalsinstrumentet för de myn-
digheter som valdes var storlek i antal anställda samt strategisk 
betydelse. Det finns många statliga myndigheter som är mycket 
små i storlek. En liten myndighet har säkert små möjligheter att 
avvara de resurser som krävs för framställandet av en genom-
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tänkt handlingsplan. Detta hinder existerar i mindre utsträck-
ning för stora myndigheter med större samlade resurser. Dock 
ska inte myndigheternas storlek förringa det positiva resultat 
som undersökningen ändå visar, nämligen att övervägande 
andelen myndigheter har upprättat handlingsplaner. 
 I Appendix B återfinns resultatet av hela den detaljerade 
betygsättningen för respektive myndighet och kriterium. Tabell 
1 nedan är en sammanfattning av den betygsättning vi gjort 
enbart utifrån DO:s handbok, i de tre kategorierna »otillfreds-
ställande planer«, »vare sig bra eller dåliga planer«, samt »bra 
planer« (maximumpoängen för alla de fyra råden är totalt 12). 
 Som synes kvalificerar sig ingen av de studerade myndighe-
ternas planer för kategorin »bra planer«. Men myndigheternas 
planer klarar sig bättre i bedömningen i ljuset av enbart de fyra 
råden från DO:s handbok, än om man även tar in råden riktade 
direkt till myndigheterna i bilden. Enligt vår bedömning utifrån 
båda typerna av råd tillhör alla myndigheters handlingsplaner 
utom två (Arbetsmiljöverket och Statens institutionsstyrelse) 
kategorin »otillfredsställande planer«. Enligt motsvarande 
bedömning utifrån bara råden direkt till myndigheterna tillhör 
alla myndigheters handlingsplaner utom en (Arbetsmiljöver-
ket) kategorin »otillfredsställande planer«. (Utifrån här ej när-
mare redovisade beräkningar av siffrorna i Appendix B.)
 Denna skillnad, mellan hur bra myndigheterna klarar sig 
efter bedömningen utifrån å ena sidan råden från DO:s hand-

Tabell 1
Myndigheterna inplacerade i kategorier utifrån betygsättningen av deras handlingsplaner 
enligt de fyra råden från DO:s handbok*.

Otillfredsställande planer Vare sig bra eller dåliga Bra planer
(0–3 poäng) planer (4–8 poäng) (9–12 poäng)

Centrala Arbetsmarknadsverket
Studiestödsnämnden Arbetsmiljöverket
Försvarsmakten Luftfartsverket
Kriminalvårdsstyrelsen Migrationsverket
Länsstyrelsen i Patent- och registreringsverket
Stockholms län Riksskatteverket/ Skatte- och 
Länsstyrelsen i Kronofogdemyndigheterna
Västra Götalands län Statistiska centralbyrån
Rikspolisstyrelsen/ Statens institutionsstyrelse
Polisväsendet 
Tullverket 

*  Länsstyrelsen i Skåne län samt Riksförsäkringsverket finns ej med i tabellen eftersom de vid undersökningstillfället sak-
nade handlingsplaner.
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bok och råden direkt till myndigheterna å andra sidan, framgår 
också tydligt om vi i stället tittar på resultaten direkt utifrån de 
tolv enskilda kriterierna. De fyra kriterier som tillhör »hand-
boksråden« får i genomsnitt fler totalpoäng och återfinns högre 
upp på listan i tabell 2 än de råd som återfinns i skriften riktad 
direkt till myndigheterna (enligt de gjorda summeringarna av 
kolumnerna i Appendix B):
 En generell observation av de samlade betygsvärdena är 
annars att även kriterier med jämförelsevis höga värden har 
relativt låga värden jämfört med maxpoängen 51 poäng. Över-
lag verkar de myndigheter som undersökts i denna studie lyckas 
mindre bra med alla kriterier. Även om det finns undantag där 
bra insatser görs är de just undantag. Som nämnts tidigare är 
problemprocessen ett huvudproblem i flertalet handlingspla-
ner.
 Det som främst verkar göra att mål på lång respektive kort 
sikt är ett av de två relativt sett mest framgångsrika kriterierna 
är att många myndigheter använder sig av mål som är vaga och 
som sedan bryts ned i åtgärder som är mer konkreta. Det är på 
grund av denna konkretionsprocess som också konkreta aktiva 
och synliga åtgärder får ett så pass högt relativt resultat. Många 
myndigheter verkar anstränga sig för att ta fram åtgärder som 
kan rå på uppenbara mångfaldsproblem inom myndigheten. 
Detta är naturligtvis bra. 

Tabell 2
Totalpoäng per kriterium (maximum 51 poäng per enskilt 
kriterium).

Konkreta aktiva och synliga åtgärder 18 (råd från 
  handboken)
Mål på lång respektive kort sikt 18
Mätbara och tidsbestämda mål 17 (råd från 
  handboken)
Ansvar: Allmän delegation 16 
Utvärdering 10 (råd från 
  handboken)
Resultat föregående plan 7 
Fastställa nuläget 6 (råd från 
  handboken)
Arbetsområden 6 
Ansvar: Myndighetsledning 4
Underlag  3
Arbetsformer 2
Resurser 1
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 Bland de kriterier som myndigheterna försummar i sina 
handlingsplaner finns arbetsformer, resurser och arbetsområ-
den. Att arbetsformer glöms bort i handlingsplanerna gör pla-
nerna ytterst otydliga. Förutom de vaga målen som ofta ställs 
upp utan mätbarhet eller tidsbestämning, finns här en tendens 
att inte specificera vilka som ska arbeta med en arbetsuppgift 
och hur denna uppgift ska lösas (exempelvis i arbetsgrupp eller 
möjligen i projektform). I slutändan gör detta att handlingspla-
nen blir svårare att utvärdera.
 När en plan löper över flera år finns också en risk för att 
endast en liten del eller ingen av den ursprungliga personalen 
finns kvar som minns vilka idéer och mål som fanns när planen 
upprättades. Ett mindre problem i sammanhanget är att arbetet 
med handlingsplanen blir mer externt svårgenomträngligt när 
den inte är väl specificerad.
 Samma sak gäller frågan om resurser. I en väl genomarbetad 
handlingsplan är det naturligt att ange vilka resurser som står 
till förfogande för de olika projekt eller arbetsgrupper som ska 
lösa vissa arbetsuppgifter. Nästan undantagslöst fattas det sådan 
resursinformation i de handlingsplaner som vi har undersökt.
 Det avgörande problemet vid upprättande av mångfaldspla-
ner är dock ett annat. Kriterierna utvärdering, underlag, fast-
ställa nuläget, samt arbetsområden får alla 10 poäng eller min-
dre. Den enda möjliga tolkningen är att problemprocessen är 
ordentligt eftersatt. Det finns i allmänhet ingen process där den 
statliga myndigheten undersöker vilka mångfaldsproblem som 
existerar inom myndigheten. Detta leder till ad hoc lösningar 
där möjliga problem utses till att vara de mångfaldsproblem 
myndigheten ska lösa det närmaste året eller närmaste åren. 
Prioritering mellan möjliga problem och mål undviks, egent-
ligen därför att det inte finns några alternativ att prioritera 
mellan. Tyvärr leder detta till att den långsiktiga planeringen 
försvinner. Det är ju just genom att prioritera mellan olika pro-
blem och när planen upprättas som långsiktighet kan bevaras i 
en organisation som befinner sig i en värld i förändring.
 Det är med all sannolikhet denna allmänna inriktning mot 
ad hoc lösningar som gör att också arbetet med att fastställa 
nuläget och ta fram underlag får så litet utrymme i handlings-
planen. När väl myndigheterna nämner utvärdering sker detta 
i svepande ordalag utan att ett ordentligt utvärderingssystem 
finns bakom orden. Detta är kanske inte så konstigt med tanke 
på frånvaron av mätbara och tidsbestämda mål. Utan dessa blir 
det ju inte möjligt att åstadkomma ett ordentligt utvärderings-
system. Vår kritik mynnar ut i att de 17 myndigheter som vi 
studerat antingen inte redogjort för den problemprocess som 
föregått upprättandet av handlingsplanen eller inte har upprät-
tat en tillräckligt genomarbetad handlingsplan. I vilket fall som 
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helst så är arbetsinsatserna vad gäller handlingsplanerna otill-
räcklig och ett generellt råd till myndigheterna är att handlings-
planerna behöver ses över i framtiden och då främst utifrån ett 
problemorienterat perspektiv.
 En trolig anledning till att myndigheternas problemprocess 
inte är tillräckligt utvecklad har att göra med myndigheternas 
kunskap om DO:s råd och myndigheternas vilja att tillämpa 
råden. De flesta verkar inte ens känna till att DO har produce-
rat en handbok med råd till myndigheterna för att arbetet ska 
kunna gå enklare för arbetsgivarna samt specifika råd för just 
myndigheternas arbete med handlingsplanerna. Planerna föl-
jer i det här avseendet en slags mall där handlingsplanerna ofta 
är generella och otydliga. Anledningen till detta är sannolikt 
att myndigheten inte vill utfästa löften som de sedan inte kan 
infria. I vårt konkreta fall kunde myndigheterna gott utsätta sig 
för risken att misslyckas genom att upprätta handlingsplaner 
vars resultat kan observeras och som därför också har möjlig-
heten till reell utveckling över tid.
 Hur ska då en myndighet göra som vill ha ett gott exempel 
att arbeta efter? För det första kan myndigheten arbeta efter 
DO:s riktlinjer. Bara att läsa, begrunda och följa DO:s råd kom-
mer att göra handlingsplanen till ett strategiskt dokument som 
styr utvecklingen av mångfaldsarbetet på myndigheten.
 Om en myndighet vill ha rent konkreta exempel på goda 
handlingsplaner så kan man rekommendera vissa handlings-
planer för några av de bedömningskriterier som används i vår 
kartläggning. När det gäller mätbara och tidsbestämda mål kan 
egentligen ingen av de 17 undersökta myndigheterna anses 
vara ett gott exempel, men med vissa förbättringar urskiljer sig 
Arbetsmiljöverket, Riksskatteverket samt Statens institutions-
styrelse. När det gäller att fastställa nuläget har Statens institu-
tionsstyrelse den handlingsplan som uppfyller detta på bästa 
sätt. Vad gäller aktiva och synliga åtgärder så har Arbetsmark-
nadsverket gjort en alldeles utmärkt lista över åtgärder och full-
gör därför detta kriterium. Vad gäller utvärdering är dock alla 
myndigheter så långt ifrån godkänt att det är omöjligt att peka 
på något gott exempel.
 Som slutlig betraktelse kan sägas att idag har det övervä-
gande antalet stora myndigheter en handlingsplan, vilket måste 
anses positivt med anledning av de siffror som staten presente-
rat i proposition 2003/04:1. Innehållet i dessa handlingsplaner 
är dock mera problematiskt, sett utifrån hur vi har definierat 
och prövat målet om staten som förebild i detta kapitel. Rent 
generellt är de flesta handlingsplanerna svaga innehållsmäs-
sigt och myndigheternas arbete med mångfaldsarbetet verkar 
vara i stort behov av ett helhetstänkande i problemtermer. Den 
långsiktiga effekten av mångfaldsarbetet är i mångt och mycket 
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beroende av den strategiska planeringen av mångfaldsfrågorna. 
Här kommer handlingsplanerna in i bilden. Dessa är viktiga 
inte minst ur styrningssynpunkt. I samband med dem kan 
myndigheterna genomföra en strategisk planering av mång-
faldsarbetet



Myndigheterna ska nu själva via intervjusvar upplysa om hur 
de bedriver sitt mångfaldsarbete. Kapitlets syfte är att ta reda 
på mer om olika mångfaldsinsatser och hur de förhåller sig 
till målet om staten som förebild. Tanken är också att inter-
vjustudien ska ge lärdomar inför det fortsatta utvecklingsar-
betet. Efter det närmast följande avsnittet om studien och dess 
begränsningar är detta kapitel fortsättningsvis uppdelat i tre 
delar. Den första delen tar upp myndigheternas mångfaldsar-
bete i mera generella drag men också i detalj genom exempel 
på hur de olika myndigheterna har valt att jobba med mång-
faldsfrågor och hur de har valt att organisera arbetet. I den 
andra delen görs en klassificering av myndigheternas insatser 
för att på så vis bedöma om det utförda mångfaldsarbetet kan 
tolkas som bra eller mindre bra. Klassificeringen grundar sig på 
en jämförelse mellan de olika myndigheternas mångfaldsarbete 
utifrån de arbetsområden som vi menar utmärker ett lyckat 
mångfaldsarbete. I den tredje delen analyseras intrycken från 
intervjuerna och summeras sedan genom förslag och exempel 
på hur myndigheternas mångfaldsarbete ska kunna utvecklas 
framöver.

Studien och dess begränsningar
I detta kapitel redovisas fakta och slutsatser från utförda inter-
vjuer med representanter (se bilaga 3) från 16 av de 17 myndig-
heter som ingår i vår kartläggning av myndigheternas mång-
faldsarbete.1 Intervjuerna ägde rum under perioden februari 
till april 2004. I begränsad utsträckning ingår även svar från 

3. Intervjustudie om  
myndigheternas mångfaldsinsatser

1 Tullverket finns inte med då en intervjutid på grund av omorganisation 
inom den studerade myndigheten inte kunde planeras in under den 
period då undersökningen utfördes.
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den enkät som vi ställde till de 17 myndigheterna under hös-
ten 2003 om deras mångfaldsplaner. Enkätsvaren har främst 
beaktats för att fastställa vilka åtgärder som myndigheterna 
har redogjort för där, samt i vilken utsträckning myndighe-
terna säger sig ha utvärderat sitt mångfaldsarbete. Syftet med 
att intervjua myndigheterna är att få en kompletterande bild 
av deras pågående mångfaldsarbete i förhållande till resultatet 
från analysen som vi gjort av deras handlingsplaner och i för-
hållande till enkätsvaren.
 Intervjuerna utfördes med ett undantag (CSN) hos de 
berörda myndigheterna och myndigheterna hade själva 
bestämt vem som skulle representera dem. För att klargöra vad 
som var syftet med intervjuerna hade de huvudsakliga frågorna 
som ställdes under intervjuerna skickats till dessa representan-
ter i förväg (se bilaga 4), och för att de skulle få en möjlighet 
att förbereda sina svar. Svaren och inriktningen under inter-
vjuerna kom också att präglas av representanternas funktion i 
organisationen, det vill säga inom vilket verksamhetsområde de 
var aktiva och om de jobbade centralt eller regionalt i organisa-
tionen. Intervjufrågorna syftade främst till att belysa myndig-
heternas mera interna mångfaldsarbete, men då det inåtriktade 
och det utåtriktade mångfaldsarbetet i vissa fall är oskiljbart så 
kommer även delar av det mer externa mångfaldsarbetet att tas 
upp i viss utsträckning längre fram.
 Det är viktigt att poängtera att begränsningen med de redo-
visade intervjuerna är att det är omöjligt att i någon fullständig 
mening avgöra mångfaldsarbetets omfattning och intensitet 
vid en myndighet utifrån ett enda intervjutillfälle. Därför är det 
viktigt att komma ihåg att resultatet i detta kapitel väsentligen 
vilar på den bild som förmedlades under detta enda intervju-
tillfälle och att resultatet därför snarare bör ses som en prelimi-
när utgångspunkt för det fortsatta arbetet med myndigheternas 
mångfaldsarbete än en slutlig bedömning. Informationen som 
kom fram under intervjuerna berodde dels på de ställda frå-
gorna och dels på vilken bakgrundsinformation som myndig-
hetens representanter lämnade under intervjutillfället. Andra 
faktorer spelade också in, till exempel om representanten var 
väl bekant med organisationens hela mångfaldsarbete. Repre-
sentanterna var ofta företrädare från personalavdelningen och 
det var inte alltid som de var insatta i vad som skedde i andra 
delar av organisationen. I de fall där andra representerade myn-
digheten fattades ibland den närmare kunskapen om till exem-
pel rekryteringens utformning och tillämpning.
 Samtliga intervjuade myndigheter är stora och organisatio-
nerna är uppdelade i flera olika delar, vilket gör att det är svårt 
att bilda sig en uppfattning om det totala mångfaldsarbetet 
inom myndigheterna. De myndigheter som är starkt decen-
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traliserade utgör en än större osäkerhetsfaktor i försöket att 
överblicka mångfaldsarbetet. Flera av myndigheterna betonade 
starkt att de regionala kontoren har en hög grad av självstän-
dighet och att de därför bedriver sitt eget mångfaldsarbete 
och har sin egen mångfaldsplan. Eftersom det oftast är repre-
sentanter från huvudkontoret eller styrelsemyndigheten som 
har intervjuats så är informationen om de regionala kontoren/
myndigheternas mångfaldsarbete ofta mycket fragmentarisk, 
speciellt när det gäller vilka åtgärder man har vidtagit för att 
öka och bättre nyttja den interna mångfalden ute i regionerna. 
Detta gör att helhetsintrycket från intervjuerna många gånger 
är en icke fullständig mosaik av åtgärder och erfarenheter. För 
att kunna ge en heltäckande bild av hur läget ser ut skulle en 
djupare studie av varje myndighet behövas. 

Myndigheternas  
mångfaldsarbete enligt intervjusvaren

Bedriver myndigheterna generellt  
sett ett bra eller dåligt mångfaldsarbete?
Ett generellt intryck från intervjuerna är att det interna arbetet 
med att öka och bättre nyttja mångfalden i det svenska sam-
hället uppfattas som tämligen nytt. Arbetet är än så länge även 
både ganska oreflekterat och trevande. Till skillnad från jäm-
ställdhetsarbetet, som myndigheterna har förväntats arbeta 
med sedan flera decennier tillbaka, så är det interna mångfalds-
arbetet något som de flesta av dem har börjat jobba aktivt med 
först sedan de 1999 fick i uppdrag av regeringen att upprätta 
mångfaldsplaner. Om det pågående arbetet kan sägas vara bra 
eller dåligt beror på vad referenspunkten är. Med tanke på att 
arbetet är ganska nytt för de flesta så är medvetenheten om frå-
gorna förhållandevis hög. Om däremot referenspunkten är ett 
fulländat mångfaldsarbete ordentligt integrerat i organisatio-
nens verksamhet framstår ambitionsnivån för det nuvarande 
mångfaldsarbetet som tämligen svagt. Oavsett referenspunkt så 
är den generella slutsatsen att samtliga intervjuade myndighe-
ter behöver vidareutveckla sitt mångfaldsarbete, vissa mer och 
andra mindre.
 De allra flesta representanterna är under intervjuerna ense 
om att myndigheterna bör föregå med gott exempel för att för-
bättra sysselsättningsnivån för den svenska befolkningen med 
utländsk bakgrund, men där tar ambitionerna i många fall 
slut. Vissa myndigheter har dock gått vidare och ser tydligt hur 
nyttjandet av kompetensen bland befolkningen med utländsk 
bakgrund kan tillföra myndigheten något, för att den bättre ska 
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kunna utföra sitt uppdrag och ge en mera allsidig service. Detta 
gäller främst myndigheter som jobbar direkt mot allmänheten. 
Man söker ofta den språkliga och kulturella kompetensen, för 
att lättare kunna etablera bra kontakter med samtliga kunder.
 Utan att här rangordna olika typer av insatser i mångfaldsar-
betet ur ett utvecklingsperspektiv förekommer det några myn-
digheter som ger intryck av att ha nått ett steg längre i sitt arbete 
än de andra. Dessa myndigheter jobbar till exempel med att öka 
organisationens och medarbetarnas acceptans för mångfald 
bland personalstyrkan. Begreppet mångfald har för dessa myn-
digheter i viss mån utvecklats från att avse utländsk bakgrund 
till att handla om individuella egenskaper. Utgångspunkten är 
att skapa en acceptans för allt från homosexualitet till ideologisk 
övertygelse och personliga egenskaper och intressen. Hur detta 
resonemang ska översättas i praktiken råder det fortfarande stor 
osäkerhet om och myndigheterna trevar sig fram för att hitta 
lösningar som passar syftet och organisationen.

Hur myndigheterna bedriver sitt mångfaldsarbete

Rekrytering
De intervjuade myndigheterna har var och en olika sätt att han-
tera sitt mångfaldsarbete på och olika åsikter om vad som är ett 
bra mångfaldsarbete. De flesta tar avstamp i rekryteringen så 
till vida att deras mål är att öka andelen anställda med utländsk 
bakgrund i organisationen genom nyrekrytering och i vissa fall 
genom praktikantprojekt eller liknande. De allra flesta skriver 
något i stil med att de gärna ser sökande med utländsk bak-
grund, när de annonserar efter nya medarbetare. Några nämner 
att de bör hitta alternativa sökvägar för annonsering för att på 
så vis få flera sökande från underrepresenterade grupper. Detta 
resonemang verkar dock än så länge vara en tanke snarare än 
en planerad åtgärd för de flesta som tog upp frågan.
 På frågan om myndigheterna har reviderat sitt rekryterings-
arbete för att på så vis undvika en medveten eller framför allt 
omedveten diskriminering, är det många som svarar att rekry-
terarna är medvetna om dessa frågor. Ganska få kan dock hän-
visa till att några specifika åtgärder har vidtagits för att aktivt 
medvetandegöra rekryteringspersonalen och avdelningsche-
fer om dessa frågor. Det visar sig också att det i många fall är 
just avdelningschefer eller liknande som fattar det slutgiltiga 
beslutet om vem som ska anställas, vilket till viss del åsidosät-
ter personalavdelningens kompetens rörande diskriminering. 
Länsstyrelsen i Skåne län vittnar om detta och menade att 
avdelningarnas ekonomiskt och tidsmässigt pressade läge ofta 
gör att avdelningschefen väljer att anställa den som antas kunna 
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vara produktiv redan från den första dagen. Detta menar man 
inte gagnar en sökande vars referenser avdelningschefen inte 
känner till när det gäller utbildning och bakgrund.
 Här kommer också kravet på goda svenskkunskaper in. 
Under intervjuerna framkommer ofta en osäkerhet för hur 
man ska hantera kravet på bra svenskkunskaper. För de flesta 
anses goda svenskkunskaper vara mycket viktiga, då en myn-
dighet så gott som alltid har till uppgift att producera skrivet 
material och ibland även kunna överföra information munt-
ligen till allmänheten. Men vad goda svenskkunskaper är kan 
ingen egentligen precisera och inte heller hur man avgör dessa 
kunskaper vid en anställning. Oftast försöker man bedöma 
nivån på svenskan genom ansökningsbreven och annars vid 
anställningsintervjun om personen ifråga kallades på en sådan, 
men på en myndighet menar man att man saknar ett bra 
instrument för att avgöra svenskkunskaperna. Utländsk utbild-
ning tas mera sällan upp under intervjuerna och vissa menar 
att detta inte är något större problem för dem. Myndigheter 
som till exempel Länsstyrelserna och Arbetsmiljöverket vitt-
nar dock om att det emellanåt förekommer informella krav på 
specifik svensk förvärvad kunskap för att komma ifråga för en 
experttjänst. Vårt intryck är att intervjupersonerna inte finner 
dessa krav rimliga men de framför inga konkreta förslag för 
hur sådana situationer ska hanteras och undvikas.
 Ett problem förknippat med rekryteringen är också att man 
inte får tillämpa positiv särbehandling eller kvotering. Flera 
myndigheter poängterar att deras mål är att anställa efter kom-
petens och inte efter etnisk och kulturell bakgrund. Ett sätt för 
myndigheterna att hantera risken för diskriminering vid rekry-
tering är att de hänvisar till att de följer lagen och att detta gör 
att misstag undviks. SCB argumenterar att rekryterarna inte 
ville få en fällande överklagan emot sig och att man därför är 
mycket noga med att inte diskriminera sökande. Det faktum att 
de förra året inte fick någon fällande överklagan emot sig tjänar 
som en slags självutvärdering.
 Nyanställningar är den enda vägen för en myndighet att 
öka den etniska och kulturella mångfalden i personalstyrkan. 
Många av de intervjuade myndigheterna berättar också att de 
har anställningsstopp eller att antalet nyanställningar per år är 
väldigt lågt och att detta gör förändringsarbetet till en långsam 
process. I huvudsak är det endast myndigheter som av reger-
ingen har bedömts som strategiskt viktiga för att minska sjuk-
skrivningstalen som för närvarande nyanställer i någon större 
omfattning. Omorganiseringar inom vissa myndigheter har 
också lett till nyanställningar då det verkar vara svårt att få per-
sonal att geografiskt flytta med när organisationen flyttar sin 
verksamhet inom landet. 
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Myndigheter med en nära kontakt med allmänheten
Flera myndigheter som via sitt uppdrag står i direkt kontakt 
med allmänheten verkar ha hittat en naturlig nyttoaspekt av 
att arbeta med mångfaldsfrågor, framför allt externt men också 
internt. Till dessa myndigheter hör Riksskatteverket (numera 
Skatteverket) med tillhörande kronofogde- och skattemyndig-
heter, Statens institutionsstyrelse och CSN. Dessa tre myndig-
heter har enligt intervjuerna ett relativt aktivt mångfaldsarbete 
som inbegriper rekrytering, nyttjande av språklig och kulturell 
kompetens inom organisationen, samt att de på något vis för-
söker integrera mångfaldsarbetet i sitt interna arbetsmiljöar-
bete. Men även de avdelningar på länsstyrelserna i Stockholms 
och Västra Götalands län, som har en nära kontakt med all-
mänheten, som till exempel trafikavdelningarna, visar sig föra 
ett aktivt internt mångfaldsarbete för att bättre kunna bemöta 
sina kunder. Arbetsmiljöverket hör också till de myndigheter 
som ser en nytta med att jobba med mångfaldsarbete för att det 
underlättar deras arbete på fältet.
 Ett uppdrag att serva hela eller en del av allmänheten visade 
sig dock i intervjuerna inte automatiskt leda till ett aktivt och 
genomtänkt mångfaldsarbete. Några myndigheter gav intrycket 
av att de inte såg det som någon anledning att driva ett aktivt 
internt mångfaldsarbete bara för att de jobbade mot allmän-
heten. Flera myndigheter ligger också på gränsen mellan den 
förra och den senare gruppen då delar av myndigheterna gav 
intryck av att inte se serviceuppdraget lika tydligt som andra 
delar av myndigheten. Hit hör till exempel Kriminalvårdsverket 
där Kriminalvårdsstyrelsen, som inte servar någon annan än 
staten och de övriga myndigheterna inom Kriminalvårdsverket, 
inte heller såg någon anledning till att bedriva ett aktivt internt 
mångfaldsarbete. Intervjun gav dock intryck av att de regionala 
kriminalvårdsmyndigheterna högre värderar fördelarna med 
en personal som i viss mån motsvarar samansättningen hos 
internerna.

Myndigheternas olika incitament 
för att driva ett aktivt mångfaldsarbete 
Några myndigheter anser att de under åren har haft så svårt att 
hitta kompetenta medarbetare att etnisk och kulturell mång-
fald har blivit naturligt för dem, då de har haft så få sökande 
att välja mellan vid anställning. En framtida brist på arbets-
kraft är också ett framtidscenario för en del intervjuade repre-
sentanter. De menar därför att detta är ett argument för att 
idag öka den etniska och kulturella mångfalden, för att skaffa 
sig konkurrensfördelar för att locka arbetskraft även i fram-
tiden. De myndigheter som redan idag anser att de befinner 
sig i en situation där de inte har råd att förbise sökande med 
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utländsk bakgrund verkar dock i viss mån har slagit sig till ro 
med detta faktum och att de därför inte anser sig behöva driva 
ett aktivt internt mångfaldsarbete. Hit hör till exempel Statens 
patent- och registreringsverk och i viss mån SCB. SCB bedri-
ver ett aktivt mångfaldsarbete, men det ger intrycket av att ha 
potential att bli mycket bättre. Migrationsverket är en myndig-
het som har en hög andel medarbetare av utländsk bakgrund. 
Ledningen verkar dock ha nöjt sig med detta faktum och det 
interna mångfaldsarbetet tycks halta ordentligt när det gäller 
att problematisera etnisk och kulturell mångfald och att utar-
beta en strategi för hur organisationen ska anpassas efter den 
etniska och kulturella mångfalden bland medarbetarna.

Myndigheten – en arbetsplats med 
utrymme för etnisk och kulturell mångfald
Några myndigheter berättade att de utfört attitydmätningar i 
organisationen för att undersöka hur medarbetarna ställer sig 
till frågan om mångfald och kollegor med utländsk bakgrund. 
Riksskatteverket har gjort en sådan undersökning och driver 
parallellt ett arbete mot fördomar genom föreläsningar och 
teaterföreställningar samt utbildar chefer i diskrimineringslag-
stiftningen. Man anser att organisationen måste utbildas för 
att bli mer accepterande för mångfald, vilken mångfald det än 
må vara, och att detta kräver aktiva insatser också för att kunna 
hantera eventuella konflikter som kan uppstå till följd av den 
ökade mångfalden.
 Flera av myndigheterna driver ett arbetsmiljöarbete som 
de följer upp med enkätundersökningar med jämna mellan-
rum. Några av dessa myndigheter har även valt att inkludera 
mångfaldsarbetet i sitt arbetsmiljöarbete. Hit hör framförallt 
Statens institutionsstyrelse som sedan år 2000 vid tre tillfällen 
har ställt arbetsmiljöenkäter till sin fast anställda personal. Ur 
enkätsvaren försöker man få fram indikatorer för ogynnsamma 
arbetssituationer för personalen. Dessa åtgärder, arbetsmiljö-
arbetet och attitydarbetet, syftar båda till att internt skapa en 
arbetsmiljö som ger utrymme för samtliga medarbetare oavsett 
etniskt och kulturellt ursprung och det visar också att man inte 
tror att arbetsmiljön anpassar sig automatiskt efter medarbe-
tarna utan emellanåt behöver stöd av aktiva insatser.

Eldsjälar
I de fall där myndigheternas mångfaldsarbete ger intrycket av 
att fungera relativt väl finns utan undantag någon eller några 
medarbetare som uppenbart är mycket engagerade i mång-
faldsfrågor och som också tycks vara en drivande kraft framåt. 
Huruvida dessa personer har fått uppdraget att ansvara för 
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utvecklingen av mångfaldsarbetet eller om arbetet är självpå-
taget för att de ser att organisationen har brister framgår inte 
under intervjuerna. En del representanter vittnar om en frus-
tration och en viss uppgivenhet över svårigheterna att få led-
ningen och andra i organisationen att ta frågorna på allvar. 
Man efterfrågade tydligare krav utifrån till exempel reglerings-
brevet för att få stöd för sitt arbete.

Omorganiseringar
Flera av de intervjuade myndigheterna befann sig vid inter-
vjutillfället under omorganisering. Tullverkets omorganise-
ring ledde till att det aldrig fanns tillfälle för en intervju inom 
undersökningstiden. Riksskatteverket med kronofogde- och 
skattemyndigheterna ska gå samman till en myndighet liksom 
Riksförsäkringsverket som ska föras samman med försäkrings-
kassorna. CSN håller på att omorganiseras för att öka effektivi-
teten gentemot studielåntagarna. Andra myndigheter har under 
de senaste åren genomgått omorganiseringar som till exempel 
Migrationsverket. Luftfartsverket och Försvarsmakten står båda 
inför tuffa nedskärningar som också kommer att påverka orga-
nisationerna märkbart.

Kartläggning av personalen vid myndigheten
Bland de intervjuade myndigheterna rådde det starkt delade 
meningar om huruvida det var lämpligt eller ej att kartlägga 
den etniska och kulturella mångfalden bland personalen. De 
allra flesta myndigheterna menade att en kartläggning var 
negativ och argumenterade att det var stigmatiserande, inte-
gritetskränkande och oväsentligt att »räkna huvuden«. Vissa 
kunde inte närmare precisera varför de var av den uppfatt-
ningen medan andra representanter bland annat hade mött 
negativa reaktioner när de fört frågan på tal inom organisatio-
nen, framför allt från facken. Men det fanns också myndigheter 
där man inte fann det problematiskt att kartlägga personalens 
ursprung. Statens institutionsstyrelse har till exempel sedan 
några år tillbaka en arbetsmiljöenkät. I enkäten frågar man 
bland annat efter den egna och föräldrarnas ursprungsregion. 
Även SCB har sedan flera år tillbaka kartlagt den egna persona-
lens ursprung.
 Kartläggningens vara eller inte vara styrs också av de rekom-
mendationer myndigheterna har valt att luta sig mot vad gäl-
ler just kartläggning av personalen. Arbetsgivarverket har 
rekommenderat myndigheterna att inte kartlägga sin personals 
etniska och kulturella ursprung, medan Ombudsmannen mot 
etnisk diskriminering, DO, signalerar att man inte ska kart-
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lägga personalens ursprung utan att individen är medveten om 
det och mot individens vilja. Ska man kartlägga personalens 
ursprung ska det ske på frivillig grund och på ett sådant sätt 
att anonymiteten garanteras och kartläggningen måste kunna 
motiveras för personalen. De intervjuade myndigheterna hän-
visade till de rekommendationer som passade deras egen stånd-
punkt bäst.

Olika typer av åtgärder som  
myndigheterna tillämpar i sitt mångfaldsarbete
De 16 intervjuade myndigheterna har kommit olika långt med 
sitt mångfaldsarbete men alla har gjort någonting inom mång-
faldsområdet. Här följer en lista över olika typer av mångfalds-
åtgärder som presenterats under intervjuerna och i enkäten 
som ställdes till myndigheterna under hösten 2003 om deras 
mångfaldsplaner. 
 Metoder för hur mångfaldsarbetet påbörjas och utvecklas:
• Mångfaldsdag för involverad personal för att diskutera åtgär-

der för hur organisationen ska jobba med mångfaldsfrågor.
• Kartläggning av de anställdas etniska och kulturella bak-

grund för att kunna sätta upp mål för hur personalen bör 
vara sammansatt i framtiden. Kartläggningarna utförs på 
olika sätt på olika myndigheter.

• En mångfaldsgrupp bestående av personal som jobbar med 
mångfaldsfrågor, där någon avdelningschef samt represen-
tanter för facket ofta är ansvariga för arbetet med revidering 
av mångfaldsplanen och planeringen av mångfaldsarbetet i 
organisationen. Dessa mångfaldsgruppers ansvarsområden 
varierar något beroende på myndighet och finns inte heller i 
alla myndigheter. 

• »Main-streaming« av mångfaldsarbetet i det ordinarie arbe-
tet genom kvartalsuppföljningar av hur avdelningschefen 
jobbat med mångfaldsfrågan under de senaste tre måna-
derna. Samtidigt följer man även upp resten av verksamhe-
ten på avdelningen som till exempel ekonomin. En gång om 
året ska avdelningens hela verksamhet utvärderas inklusive 
mångfaldsarbetet. CSN försöker för närvarande (våren 2004) 
få detta arbetssätt att fungera i praktiken. 

Åtgärder som rör rekrytering:
• I annonser om lediga tjänster finns formuleringar som sär-

skilt inbjuder bland andra sökande med utländsk bakgrund.
• Utbildning av rekryterare för att öka kunskapen om antidis-

krimineringslagstiftningen.
• Utbildning av chefer för att öka kunskapen om antidiskrimi-

neringslagstiftningen.
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• Praktikantprojekt för personer med utländsk bakgrund, 
framför allt akademiker. Antingen har myndighetens avsikt 
varit att så småningom anställa praktikanterna själva, eller 
att de ska tränas för att kunna anställas av en annan stat-
lig myndighet, eller så har projektet drivits i samarbete med 
arbetsförmedlingen. Vissa myndigheter försöker utveckla 
metoderna för att praktikprojekten ska bli lyckade. Hit hör 
Länsstyrelserna i Skåne och Västra Götalands län samt Riks-
skatteverket och kronofogde- och skattemyndigheterna.

• Man försöker att inte läsa namnet på den arbetssökande 
innan man läst igenom ansökan.

• Man gallrar inte omedelbart bort ansökningar från någon 
med utländsk bakgrund om den nästan uppfyller de uppsatta 
kriterierna för tjänsten. En sådan ansökan går man igenom 
flera gånger för att garantera att inte sortera bort någon som 
kan uppfylla kriterierna på något annat sätt. 

• Vissa regioner inom Kriminalvårdsverket använder sig av den 
så kallade »Lisebergsmetoden« vid rekrytering. Metoden går 
ut på att alla sökande får komma på en första informations-
träff och intervju där de sökande får reda på vad som för-
väntas av dem och vad de kan förvänta sig av arbetsgivaren. 
Därefter intervjuas alla av några representanter från myndig-
heten. Därefter kallas de som valts ut till en andra intervju. På 
detta vis menar man att alla får samma chans.

• Flera myndigheter har deltagit i arbetsmarknadsdagar riktade 
till akademiker med utländsk bakgrund.

• Man menar att man vid rekrytering försöker fokusera på 
individens kompetens och inte var den sökande kommer 
ifrån.

• Rikspolisstyrelsen försöker hitta alternativa annonserings-
ställen för att rekrytera aspiranter till polisutbildningen, till 
exempel annonser på persiska i Iranska föreningens radioka-
nal. 

 
Åtgärder för att förbättra organisationens förmåga att hantera 
och nyttja den etniska och kulturella mångfalden i personalen:
• Attitydundersökningar bland personalen för att undersöka 

hur den ställer sig till kollegor med utländsk bakgrund före-
kommer hos några myndigheter.

• Arbetsmiljöundersökningar där frågor rörande diskrimine-
ring eller mobbing har brutits ned i bland annat etnisk och 
kulturell diskriminering förekommer hos några myndighe-
ter.

• Mångfaldsambassadörer förekommer hos någon myndighet, 
vilka ska agera väktare för att mångfaldsarbetet ute på avdel-
ningarna inte faller i glömska och att ingen diskrimineras på 
grund av sin etniska och kulturella bakgrund. Mångfaldsam-
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bassadörerna ska också stimulera diskussioner om mång-
fald. Framför allt Länsstyrelsen i Stockholms län jobbar med 
mångfaldsambassadörer. 

• En lättåtkomlig policy och lathund för hur man bör hantera 
etniska trakasserier förbereds av Statens institutionsstyrelse. 

• Några chefer på skattemyndigheten har utbildats för att 
kunna leda och hantera en mångfaldig personal, i syfte att 
kunna hantera eventuella konflikter och andra problem på 
avdelningarna.

• Flera myndigheter försöker lägga in en mångfaldsaspekt i 
sina utbildningar för nyanställda. Hit hör till exempel Riks-
skatteverket och Försvarsmakten.

• Några myndigheter har haft utbildningstillfällen för sina 
chefer då de har fått lyssna på människor av utländsk här-
komst som har berättat om sina upplevelser på och utanför 
arbetsmarknaden. Syftet har varit att öppna ögonen och att 
konkretisera syftet med mångfaldsarbetet. Kriminalvårdsver-
ket och Arbetsmiljöverket har använt sig av den metoden.

• Attitydförändringsarbete som endagskurs drivs av bland 
annat Riksskatteverket och Länsstyrelsen i Västra Götalands 
län för att göra personalen medveten om sina eventuella för-
domar och hur de ska hanteras. Syftet är att skapa en medve-
tenhet och diskussion på avdelningarna för att mångfaldsar-
betet ska få grogrund. 

• Enligt Arbetsmiljöverket får alla anställda en personlig intro-
duktionsplan. 

• Information om mångfaldsarbetet sprids via interntidningar.

Åtgärder av direkt betydelse för det utåtriktade mångfaldsarbe-
tet:
• Kartläggning av språkkompetensen bland de anställda.
• I Rosengård i Malmö har skattemyndigheten anlitat en prak-

tikant som talar några av de vanligaste språken i bostadsom-
rådet. Kunderna kan vända sig till praktikanten när de behö-
ver stöd vid besök hos myndigheten.

• Språkförbättringskurser både för skriven och talad svenska. 
Denna typ av aktivitet har Riksskatteverket drivit vid något 
tillfälle och Arbetsmiljöverket har valt att erbjuda samtliga i 
personalen kurser för att förbättra myndighetsspråket.

Är en handlingsplan för etnisk och  
kulturell mångfald ett bra instrument?
I avsnittet Antaganden om relationerna mellan planer, insatser 
och utfall sägs att statsmaktens tanke med kravet på särskilda 
planer för etnisk mångfald är att starta en bra planeringspro-
cess, som ger lärdomar och möjligheter till direkta person-
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kopplingar inför det fortsatta arbetet. En bra plan kan i sig ge 
vägledning framöver och kan vid behov åberopas. För att idén 
om särskilda planer ska verka fullt ut fordras också att planerna 
antas och genomförs, samt att planerna och deras utfall följs 
upp. 
 Intervjustudien visar att verkligheten ofta inte stämmer över-
ens med idealbilden. De flesta av de intervjuade myndighetsre-
presentanterna svarar att en handlingsplan är bra så länge den 
inte blir en »hyllvärmare«. Men eftersom den lätt blir en »hyll-
värmare« som främst används som fribrev riktade till gran-
skare, i detta fall Integrationsverket, så är en handlingsplan inte 
ett bra instrument. Den måste integreras i det ordinarie arbe-
tet vid myndigheten för att få någon verkan. Andra menar att 
handlingsplanen har mindre betydelse och att det är vad som 
händer i praktiken som räknas. En annan uppfattning är att det 
är onödigt att lägga tid på en handlingsplan när den knappa 
tiden man har borde läggas på konkret mångfaldsarbete. 
 Mätbarheten av resultatet av mångfaldsplanen tar många 
myndigheter upp som besvärligt och detta påverkar mångfalds-
planens inverkan på det ordinarie arbetet. Andra menar att just 
målen i mångfaldsplanen är viktiga för att mångfaldsarbetet 
ska utvecklas framåt. Flera representanter för myndigheterna 
önskar att regleringsbreven innehöll direktiv för mångfaldsar-
betet under det kommande året för att ledningen ska ta det på 
allvar.
 Att ta fram en mångfaldsplan, menade några representanter, 
kan vara ett bra sätt att starta mångfaldsarbetet, då organisatio-
nen uppmärksammar eventuella problem som man bör jobba 
med. På så vis blir mångfaldsplanen en katalysator. Genom pla-
nen sätter man sig in i problematiken.

Hur man har reagerat på Integrationsverkets dokument-
analys och betygssättning av mångfaldsplanerna
Reaktionerna på dokumentanalysen och betygsättningen som 
Integrationsverket har gjort av myndigheternas mångfaldspla-
ner har enligt intervjuerna varit delade. En del har uttryckt irri-
tation över hur myndighetens mångfaldsplan kritiserats. Andra 
har accepterat analysen och försökt att använda den som kon-
struktiv kritik vid revideringen av mångfaldsplanen. En tredje 
reaktion har varit att man har använt analysen och det låga 
betyget som piska för att få kollegor och ledningen i myndighe-
ten att inse att man nu måste förbättra mångfaldsarbetet.
 Redan vid årsskiftet 2003–2004 inkom några av myndighe-
terna med synpunkter på det utkast av vår dokumentanalys 
som de fått för kommentarer. Frågan om kartläggning av per-
sonalen som tagits upp här ovan togs också då upp av några 
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myndigheter, som bland annat pekade på de motstridiga råden 
från olika håll på denna punkt. Någon myndighet gör vidare 
inte samma skillnad som görs i avsnitt Regelstyrningen för sta-
ten som föredöme och förebild i integrationspolitiken i denna 
rapport mellan arbetet mot olaga diskriminering och åtgärder 
för att främja mångfald, utan menade att de redan följer lagen 
om åtgärder mot etnisk diskriminering och att detta i sig är till-
räckligt.

Om uppmärksamheten från Integrationsverket har påverkat 
myndigheternas arbete med mångfaldsplanerna
De flesta myndigheter menar att Integrationsverkets kartlägg-
ning av handlingsplanerna för etnisk och kulturell mångfald 
inte har aktualiserat deras pågående mångfaldsarbete. Många 
hänvisar till att revideringsarbetet av den gamla mångfaldspla-
nen var igång redan innan kartläggningen av mångfaldsplanen 
gjordes och analysen skickades ut. En myndighet kommente-
rade att rapporten med analysen av handlingsplanerna kom-
mer att användas som återkoppling vid kommande revidering 
av handlingsplanen.
 Några tillstod dock att Integrationsverkets kartläggning 
av mångfaldsplanerna och den efterföljande analysen i något 
hänseende har accelererat myndighetens arbete med mång-
faldsplanen. En myndighetsrepresentant planerade att använda 
de låga poäng som deras mångfaldsplan har fått i rapporten 
som ett »slagträ« för att uppmärksamma ledningen om att de 
måste göra något aktivt. En annan representant använde också 
Integrationsverkets kartläggning som ett medel för att få led-
ningen att uppmärksamma det interna mångfaldsarbetet. På 
det hela taget gav flera myndighetsrepresentanter intryck av att 
de uppskattade kartläggningen, analysen och intervjun utförda 
av Integrationsverket. Denna uppmärksamhet sätter fokus på 
deras arbete som de inte alltid upplever att de får något större 
stöd för från ledningshåll.
 Det finns dock också en grupp av myndigheter som är miss-
nöjda med analysen av deras mångfaldsplan. Tillämpningen av 
DO:s kriterier som måttstock får också kritik i några fall. Några 
representanter menar att den låga värderingen av myndighetens 
mångfaldsplan nästan fått dem att känna sig stjälpta snarare än 
hjälpta, då de tycker att deras arbete är bättre än vad som fram-
kommer i analysen. Långt fler tycker dock att bedömningen av 
myndigheternas mångfaldsplan var riktig och har inget mer att 
tillägga.
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Klassificering av  
myndigheternas mångfaldsarbete 
Inom Integrationsverkets kartläggning av myndigheternas 
mångfaldsarbete har som redan framkommit tidigare i rappor-
ten myndigheternas mångfaldsplaner analyserats och betygsatts. 
För att ge en kompletterande bild och för att göra resultatet och 
slutsatserna från intervjuerna mera gripbara, följer här en klassi-
ficering av myndigheternas interna mångfaldsarbete, så som det 
har framställts vid intervjutillfället och i viss mån i olika doku-
ment samt enkätsvar.
 En klassificering av mångfaldsarbetet utifrån intervjuma-
terialet är dock inte helt lätt att göra då det är svårt att avgöra 
proportionerna och de verkliga effekterna av myndigheternas 
mångfaldsarbete utifrån ett intervjutillfälle. Informationen från 
intervjuerna har oftast inte täckt in hela myndighetens even-
tuella mångfaldsarbete, då myndigheterna är stora och ofta 
uppdelade i flera mer eller mindre suveräna myndigheter eller 
regionkontor. Därtill har de intervjuade personerna ofta repre-
senterat huvudkontoret eller styrelsemyndigheten, det vill säga 
den del av myndigheten som inte har direktkontakt med de 
kunder som myndighetens uppdrag riktar sig till. Här nedan 
kommer myndigheternas mångfaldsarbete att klassificeras i en 
tabell med de tre kategorierna mindre bra mångfaldsarbete, 
myndigheter på rätt väg och bra mångfaldsarbete. Detta är en 
grov indelning, men eftersom slutsatserna från intervjuerna 
grundar sig på information från ett enda tillfälle vore det dock 
vanskligt att försöka placera in myndigheternas mångfaldsar-
bete i en mer detaljerad skala. Den grova indelningen gör att 
det i samma grupp finns myndigheter som har presterat något 
bättre och något sämre. 
 Klassificeringen grundas på en jämförelse mellan de olika 
myndigheternas mångfaldsarbete. Referenspunkterna är alltså 
vad myndigheterna tillsammans har gjort och gör med sitt 
mångfaldsarbete. I klassificeringen har vi dock även fört in en 
yttre referenspunkt som syftar till att definiera de olika arbets-
områdena som bör inkluderas i utvecklingen av mångfaldsarbe-
tet för att det ska ha förutsättningar att bli fullständigt. Ett lik-
nade resonemang förs i boken Mångfald som verksamhetsstrategi 
– en modell för mångfaldsarbete (Integrationsverket 2001).
 Ingen av myndigheterna driver idag ett mångfaldsarbete som 
kan definieras som uteslutande bra. Däremot är slutsatserna 
från intervjuerna att några myndigheter har kommit längre än 
majoriteten. Dessa myndigheters mångfaldsarbete klassifice-
ras som »ett mångfaldsarbete på rätt väg«, då de höjer sig över 
nivån »ett mindre bra mångfaldsarbete«.
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Bra mångfaldsarbete
På det hela taget är kraven på ett bra mångfaldsarbete i stora 
stycken desamma som kraven på en bra handlingsplan. Bra 
mångfaldsarbete är en process. Det går inte att i förväg veta 
exakt vad som är ett bra mångfaldsarbete för den enskilda 
organisationen och frågan är om en organisation någonsin kan 
slå sig till ro med att den har ett fulländat mångfaldsarbete. 
Åtgärder och metoder måste justeras för att så bra som möjligt 
hantera de behov och problem som finns och som uppkommer 
med tiden.
 Som utgångspunkt bör dock ett mångfaldsarbete bestå 
av ett antal arbetsområden som alla fyller olika funktioner i 
organisationen men som tillsammans utgör grunden för ett 
bra mångfaldsarbete. Hit hör organisationens demokratiska 
ansvar att verka för att inga individer ska vara utestängda från 
arbetsmarknaden eller befattningar i arbetslivet på grund av 
den grupp de anses tillhöra. Väl inne i organisationen måste 
mångfaldsarbetet syfta till att skapa lika förutsättningar för alla 
anställda. Mångfaldsarbetet måste också fokusera på att skapa 
en förståelse i organisationen för att det arbete man driver är 
nödvändigt, det är väldigt viktigt att mångfaldsarbetet är tydligt 
förankrat på ledningsnivå och integrerat i organisationen. En 
annan mycket betydelsefull komponent är att mångfaldsarbe-
tet syftar till att förbättra organisationens förmåga att se förde-
larna och den vidgade kompetens som en väl nyttjad personal 
med bred etnisk och kulturell bakgrund kan bidra med.

Det demokratiska ansvaret
Myndigheterna som arbetsgivare har ett ansvar att av demo-
kratiska skäl föregå med gott exempel och därför se till att per-
sonalsammansättningen motsvarar allmänhetens. Detta håller 
de flesta representanter som intervjuats med om. Alla etniska 
och kulturella grupper i samhället ska finnas representerade på 
arbetsmarknaden med en jämn könsfördelning, jämnt spridda 
över olika yrken och befattningar. Därför måste mångfaldsar-
betet bland annat syfta till att myndigheten vid anställningar 
agerar för att öka den etniska och kulturella mångfalden bland 
personalen på alla nivåer i organisationen med beaktande av 
könsperspektivet.

Lika förutsättningar för alla anställda
Mångfaldsarbetet måste även syfta till att skapa en arbetsmiljö 
där samtliga i personalen kommer till sin rätt och trivs. Dels 
måste karriärmöjligheterna vara öppna för alla och dels måste 
arbetsförhållandena ses över för att inte vissa i personalen ska 
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vara eller uppfatta sig som förfördelade. För att detta ska lyckas 
måste det finnas en ömsesidig respekt mellan ledning och med-
arbetare och medarbetare emellan.

Mångfaldsarbetet måste integreras i organisationen
För att mångfaldsarbetet ska bli en integrerad del i organisa-
tionen bör det genomsyra all verksamhet i organisationen och 
inte vara en sidofråga. Mot bakgrund av att den etniska och 
kulturella mångfalden vid myndigheterna idag sällan motsva-
rar den etniska och kulturella mångfalden bland befolkningen 
(se nästa kapitel) är det uppenbart att det behövs aktiva åtgär-
der för att förbättra situationen. För att personalen ska få insikt 
om hur viktigt mångfaldsarbetet är för organisationen och för 
samhället i stort måste ledningen tydligt demonstrera vikten av 
detta arbete. Genom att presentera sin vision och genom prak-
tisk handling kan ledningen markera att den anser att frågan 
är betydelsefull. Ledningen måste lära sig att värdesätta och att 
hantera mångfalden i organisationen och se till att alla medar-
betare är med i detta arbete. Ett mångfaldsarbete som inte har 
förankrats bland personalen har små eller inga förutsättningar 
att lyckas.
 För att ledningen ska lyckas integrera mångfaldsarbetet i 
organisationen krävs en god utgångspunkt i form av kunskap 
om hur förutsättningarna i organisationen ser ut. Det handlar 
bland annat om att kartlägga utgångsläget för mångfaldsar-
betet, både kvantitativt och kvalitativt. Bland annat bör orga-
nisationen ha granskat regler och rutiner för att finna eventu-
ella exkluderande funktioner. Utifrån denna kartläggning bör 
mångfaldsarbetet planeras. Det handlar också om att sätta sig 
in i vad ett mångfaldsarbete egentligen ska syfta till och hur det 
berör den egna organisationen och samhället i övrigt.
 Ledning och medarbetare måste också ställa sig frågan hur 
den egna organisationen kan vinna fördelar på att öka den 
etniska och kulturella mångfalden bland personalen, både 
externt och internt och hur detta ska förverkligas. De frågor 
som uppkommer när mångfaldsfrågorna genomgående disku-
teras leder till en medvetenhet om kopplingen mellan mång-
faldsarbete, demokratiska värderingar och förmågan att kunna 
ta till vara alla människors resurser. 

Fördelarna med en personal med 
bred etnisk och kulturell bakgrund
En personalsammansättning med bred etnisk bakgrund och 
mångfaldiga erfarenheter skapar en mer kompetent organisa-
tion som kan leda till både högre produktion och bättre resul-
tat. Frågan är bara hur en organisation kan vinna dessa förde-
lar? Ett mångfaldsarbete bör därför också bestå av ett arbete 
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som syftar till att precisera vilka fördelar den enskilda organisa-
tionen kan uppnå med en mångfaldig personal och hur det ska 
gå till. Vissa fördelar är uppenbara som en bättre förmåga att ge 
den service som myndigheten har i uppdrag att leverera genom 
att via sin personal få bättre insikt i vad kunderna som helhet 
förväntar sig och behöver. Om varje individ får möjlighet att 
utnyttja sin styrka har organisationen vinster att göra som till 
exempel vidgad språk- och kulturkompetens liksom andra per-
spektiv på problemlösning med mera.

Klassificeringen av myndigheternas mångfaldsarbete

Mindre bra mångfaldsarbete
Dessa myndigheter klassificeras i denna kategori:
Arbetsmarknadsverket
Försvarsmakten
Kriminalvårdsstyrelsen
Luftfartsverket
Länsstyrelsen i Skåne län
Länsstyrelsen i Stockholms län
Migrationsverket
Patent och Registreringsverket
Riksförsäkringsverket
Rikspolisstyrelsen
Statistiska Centralbyrån, SCB

Dessa myndigheter tycks sakna en strategi för hur mång-
faldsarbetet ska utvecklas vidare. En förklaring till detta är att 
organisationen som helhet inte ger intryck av att ha diskuterat 
igenom vad mångfaldsarbetet ska syfta till i ett längre perspek-
tiv. I många av myndigheterna finns mångfaldsansvariga eller 
liknande som själva har funderat runt dessa frågor och är väl 
införstådda med mångfaldsarbetets betydelse och komplexi-
tet. Problemet är att de inte tycks få gehör eller stöd för sina 
funderingar och uppfattning från ledningen eller övriga i orga-
nisationen. I de få fall där de intervjuade representanterna har 
sagt att ledningen är aktivt intresserad av mångfaldsarbetet så 
tycks ändå effekten fattas, att döma av de åtgärder som organi-
sationen bedriver. Målet för de flesta av myndigheterna i denna 
kategori tycks vara att leva upp till regeringens uppdrag och att 
följa den lagstiftning som finns mot diskriminering snarare än 
att se hela syftet med regeringens uppdrag och lagen.
 Av de fyra arbetsområden som definieras ovan har samtliga 
myndigheter börjat ta tag i den som rör rekrytering och det 
demokratiska ansvaret. I stort sett alla är ense om att myndig-
heterna har ett ansvar att föregå med gott exempel som arbets-
givare. Vid flera intervjuer hänvisar man till att man följer lagen 
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men samtidigt har få på allvar tagit tag i rekryteringsprocessen 
med målet att tydligt medvetandegöra personalen om omed-
veten diskriminering eller att finna nya annonseringsvägar. De 
övriga arbetsområdena, att inne i organisationen arbeta för att 
garantera lika förutsättningar för personalen, att öka förståel-
sen för att man överhuvudtaget bedriver ett mångfaldsarbete 
och att se fördelarna för organisationen av att ha en personal 
med bred etnisk och kulturell bakgrund fattades i många fall 
helt. Det sista arbetsområdet har några myndigheter börjat titta 
på men då främst via sitt direkt utåtriktade mångfaldsarbete. 

Mångfaldsarbete på rätt väg
Dessa myndigheter klassificeras i denna kategori:
Arbetsmiljöverket
Centrala Studiestödsnämnden, CSN
Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Riksskatteverket och skatte- och kronofogdemyndigheterna
Statens institutionsstyrelse, SIS

Dessa myndigheter skiljer sig från majoriteten av de intervjuade 
myndigheterna genom att de dels har börjat utforska samtliga 
ovannämnda arbetsområden samt att organisationen på bre-
dare front har börjat diskutera vad ett internt mångfaldsarbete 
innebär och framför allt syftar till. Ledningens engagemang i 
frågan förefaller oftast inte vara väldigt starkt men med hän-
syn till de åtgärder och aktiviteter som pågår i organisationerna 
så är ledningen på något vis inblandad. Den främsta drivkraf-
ten för att utveckla sitt interna mångfaldsarbete förefaller vara 
myndighetens externa uppdrag. Det verkar vara kundernas 
behov som man ser som den främsta anledningen för att ta tag 
i frågan och det ger myndigheterna ett klart mål för mångfalds-
arbetet.
 Samtliga myndigheter i denna kategori måste utveckla sitt 
mångfaldsarbete ytterligare för att nå upp till en nivå som kan 
sägas vara entydigt bra, men de är på rätt spår. Fortfarande 
ger deras arbete ett intryck av att inte riktigt ha ett fokus och 
åtgärderna förefaller vara en aning sporadiska, men ansatsen 
är relativt bred. Liksom myndigheterna som placerats i katego-
rin »mindre bra mångfaldsarbete«, är man överens om att man 
bör föregå med gott exempel som arbetsgivare. Man har i några 
fall börjat revidera rekryteringsarbetet genom att utbilda om 
omedveten diskriminering och så vidare, men fortfarande ligger 
den främsta fokuseringen på antidiskrimineringslagstiftningen. 
Inom arbetsområdet att skapa lika förutsättningar för alla 
anställda så finns det tecken på att dessa myndigheter har lyft 
frågan till exempel genom att utföra arbetsmiljöarbete som även 
fångar upp faktorer som hör samman med etnisk och kulturell 
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mångfald. Det förekommer också exempel på hur myndighe-
terna försöker ge stöd i till exempel svenska eller andra ämnen 
som kan öka medarbetarnas jämställdhet i organisationen.
 För att integrera mångfaldsarbetet i organisationen bedriver 
myndigheterna olika aktiviteter och åtgärder som syftar till att 
skapa förståelse eller för att medvetandegöra personalen om 
fördomar hos sig själva och andra. Det sista arbetsområdet, att 
förbättra organisationens förmåga att nyttja fördelarna med 
en personal med bred etnisk och kulturell bakgrund, är driven 
främst ur ett externt mångfaldsperspektiv men tycks ha fått 
effekter även på det interna mångfaldsarbetet. De intervjuade 
representanterna tycks se att organisationen kan vinna förde-
lar av att bättre nyttja mångfald, vad den än grundar sig på. 
Man trevar sig fram för att utveckla nyttjandet av personalens 
breda kompetens till att sträcka sig utöver den språkkompetens 
och specifika kulturella kompetens som behövs för det externa 
arbetet.

Bra mångfaldsarbete
Inga myndigheter placeras ännu i denna kategori.

Som framkommer ovan bör ett bra mångfaldsarbete innebära 
aktiviteter inom samtliga fyra arbetsområden. För att kunna 
utveckla dessa arbetsområden måste myndigheterna ha pro-
blematiserat varför de ska arbeta med frågorna och hur de ska 
göra det. Av stor betydelse för att mångfaldsarbetet ska kunna 
definieras som bra är också att det är fokuserat och har tydligt 

Tabell 3
Myndigheterna mångfaldsarbete klassificerat utifrån utvecklingsgrad.

Mindre bra mångfaldsarbete Mångfaldsarbete på rätt väg Bra mångfaldsarbete

Arbetsmarknadsverket Arbetsmiljöverket
Försvarsmakten Centrala Studiestödsnämnden
Kriminalvårdsstyrelsen Länsstyrelsen i Västra 
Luftfartsverket Götalands län
Länsstyrelsen i Skåne län Riksskatteverket, skatte-
Länsstyrelsen i  och kronofogdemyndigheterna
Stockholms län Statens institutionsstyrelse
Migrationsverket 
Patent och Registrerings-
verket
Riksförsäkringsverket
Rikspolisstyrelsen
Statistiska Centralbyrån 
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definierade mål. Visst ska man vara öppen för att nya behov 
uppkommer efter hand, men majoriteten av de åtgärder och 
aktiviteter som pågår ska vara väl förberedda och det ska vara 
tydligt vad åtgärderna och aktiviteterna syftar till i det breda 
mångfaldsarbetet. 

Slutsatser och utvecklingsmöjligheter
Det generella intrycket från intervjuerna med myndigheterna 
är att deras arbete för att öka och bättre nyttja mångfalden i 
samhället är tämligen nytt och än så länge trevande. Ingen vet 
helt och hållet hur de ska gå tillväga med sitt mångfaldsarbete 
och vilken funktion det ska fylla i organisationen. Variationen 
är dock stor och några myndigheter är på väg att utveckla ett 
varaktigt mångfaldsarbete, medan andra har framställt sin 
mångfaldsplan enbart för att de fått ett uppdrag att göra så. Det 
mångfaldsarbete som pågår ute på myndigheterna är i de flesta 
fall sanktionerat av ledningen. Men då en majoritet av myndig-
heternas mångfaldsarbete kan klassas som mindre bra så visar 
det att myndigheternas ledningar inte har några större utveck-
lingsambitioner för mångfaldsarbetet och att man förväntar 
sig att andelen anställda med utländsk bakgrund ska öka utan 
någon aktiv hjälp. De intervjuade myndigheterna är alla stora 
och en del starkt decentraliserade. Följden är att kontrollen och 
kunskapen om vad som görs rörande mångfald inom myndig-
heterna ger intryck av att vara svag. Rekrytering av nya medar-
betare är vägen för att öka andelen anställda med utländsk bak-
grund, men få av myndigheterna har vidtagit aktiva åtgärder 
för att anpassa rekryteringsprocessen härefter. Bland myndig-
heterna finns dock i vissa delar goda exempel på hur ett mång-
faldsarbete kan organiseras och bedrivas. Dessa goda exempel 
bör utnyttjas och flera av myndigheterna verkar vara intres-
serade av att lära från varandra för att på så vis förbättra sitt 
mångfaldsarbete.

Rekryteringsprocessen
De flesta av representanterna för de intervjuade myndighe-
terna ansåg att de statliga myndigheterna har ett ansvar att 
föregå med gott exempel på arbetsmarknaden för att öka sys-
selsättningen bland den svenska befolkningen som är födda 
utomlands. Detta ansvar skulle kunna efterlevas om myndig-
heterna även anställde människor med annan etnisk bakgrund 
än svensk. Detta låter sig dock inte bara göras om man ser på 
dagens arbetslöshetsstatistik och det faktiska antalet utrikes 
födda som är anställda vid myndigheterna. Det är ur detta per-
spektiv uppenbart att de flesta myndigheter behöver förändra 
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sin rekryteringsprocess för att bland annat undvika diskrimine-
ring och omedveten diskriminering. De flesta myndigheterna 
gav intryck av att vara medvetna om detta, men det var få som 
hade valt att vidta aktiva åtgärder som utbildning av rekryte-
ringspersonalen och chefer om hur omedveten diskriminering 
kan gå till och så vidare.
 Till frågan om omedveten diskriminering hör kravet på 
kompetens. På vissa områden är myndigheterna medvetna 
om att en del kompetenskrav kan fungera diskriminerande för 
sökande med utländsk bakgrund. Men andra kompetenskrav 
som ställs kan vara mindre uppenbara som hur bra man måste 
vara på att skriva eller tala svenska för en specifik tjänst eller 
om utländsk arbetslivserfarenhet kan vara lika mycket värd 
som svensk arbetslivserfarenhet. Sökande med utländsk bak-
grund drabbas negativt av oreflekterade kompetenskrav och 
detta bör arbetsgivarna vara medvetna om.
 För att öka antalet sökande med utländsk bakgrund, kan 
arbetsgivare välja att annonsera på flera och andra ställen 
än vad som sker idag. På så vis kan de öka urvalsgruppen av 
sökande med utländsk bakgrund. Detta talade flera myndig-
heter om men det förefaller vara ganska få som har gjort all-
var av dessa idéer. Rikspolisstyrelsen har försökt att rekrytera 
polisaspiranter genom att annonsera på ställen som inte tillhör 
de traditionella sökvägarna. Att annonsera i media riktad till 
exempelvis minoritets- och etniska grupper eller att annonsera 
i gratistidningar som Metro kan vara ett sätt att bredda bak-
grunden bland de sökande.

Ledningens ansvar för mångfaldsarbetet
Ledningen måste aktivt stödja det interna mångfaldsarbetet 
i organisationen. Detta är förutsättningen för att mångfalds-
arbetet ska kunna förankras i hela organisationen. Ledningen 
bör därför agera förebild för att i praktisk handling visa att den 
står för vad den säger. Som det ser ut idag så är intrycket att få 
ledningar i de intervjuade myndigheterna aktivt stödjer mång-
faldsarbetet i organisationen. Ingen sade att ledningen inte stöt-
tade arbetet men flera representanter sade också att den inte 
visade något aktivt intresse för frågan. Om ledningen visade ett 
aktivt intresse hade mångfaldsarbetet i myndigheterna förmod-
ligen varit betydligt bättre utvecklat än vad det är idag, förut-
satt att man har problematiserat vad ett bra mångfaldsarbete 
är. Inom CSN resonerar man även runt att mångfaldsarbetet 
måste förankras på golvet i organisationen för att undvika att 
kraven från ledningen ses som maktutövning. Mångfaldsar-
betet bör därför förankras och förklaras för samtliga för att få 
genomslagskraft. 
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Bristande överblick av mångfaldsarbetet  
i stora och decentraliserade myndigheter
Myndigheterna som har intervjuats i denna rapport är alla för-
hållandevis stora och uppdelade i ett antal underorganisatio-
ner. Detta gör deras verksamhet inom mångfaldsområdet svår 
att överblicka både för en utomstående men också för de repre-
sentanter som intervjuades, då de sällan hade full kontroll och 
kunskap om det pågående arbetet ute i landet och i de olika 
delarna. Än svårare att överblicka är de intervjuade myndighe-
ter som är starkt decentraliserade, vilket försvårar möjligheten 
att sammanfatta deras verksamhet. Decentraliserade myndig-
heter och stora organisationer skapar en situation där man 
måste utarbeta speciella åtgärder för att mångfaldsarbetet inte 
ska falla mellan stolarna eller bortses ifrån.
 Exempelvis så har Migrationsverket ingen mångfaldsplan för 
hela myndigheten och de regionala kontoren förväntas upp-
rätta egna mångfaldsplaner som de ska redogöra för huvudkon-
toret om. I de fall som regionerna saknar mångfaldsplan har 
de hittills blivit uppmanade att komma med en nästa år men 
utan att frågan har följts upp närmare. Denna bristande kon-
troll kan också vara en effekt av att Migrationsverkets huvud-
kontor inte lägger några större resurser på att själv föra ett bra 
mångfaldsarbete och på så vis föregå med gott exempel. Detta 
leder fram till frågan om en myndighets huvudkontor eller sty-
relsemyndighet står utanför kravet på att öka den etniska och 
kulturella mångfalden för att de inte har direktkontakt med 
kunderna? Inom Kriminalvårdsverket förväntas de decentra-
liserade regionala myndigheterna arbeta för att öka mångfal-
den bland personalen men Kriminalvårdstyrelsen har knappt 
någon personal med utländsk bakgrund och tycker att det finns 
frågor som är viktigare att prioritera med dagens smala budget. 
Ledningen bör föregå med gott exempel men vilket ansvar har 
den styrande myndigheten eller huvudkontoret i sin helhet för 
att föregå med gott exempel? Ett rimligt antagande är att om 
mångfaldsarbetet ska anammas på marknivå så måste även 
myndighetens huvudkontor/styrelsemyndighet i praktiken visa 
att den finner frågan viktig.

Frågan om kartläggning av  
personalen måste undersökas vidare
Som det ser ut idag är uppfattningarna väldigt delade om 
huruvida det är acceptabelt att kartlägga personalens ursprung 
eller ej. Intrycket är att få egentligen har några bra och håll-
bara argument för eller emot en kartläggning, beroende på 
vilken linje myndigheten har valt. Klart är att det är svårare 
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att utvärdera den numerära mångfalden om man inte vet hur 
många med utländsk bakgrund som är anställda i myndighe-
ten. En komplikation som uppstår för de myndigheter som 
inte väljer att kartlägga sin personals etniska och kulturella 
bakgrund är att det blir svårt att sätta upp mål för hur stor del 
av de anställda som ska ha annan bakgrund än etnisk svensk. 
Detta är en situation som det är svårt att ta sig runt och inga 
myndigheter kom under intervjuerna med några idéer för 
hur det skulle gå till. Det förefaller som om dessa myndighe-
ter helt enkelt väljer att gå runt försöken att sätta upp mål för 
den etniska sammansättningen bland personalen utan att för 
den skull förklara att de inte ska sätta upp några mål. En vik-
tig fråga att ställa är om mångfalden bör ökas i myndigheterna 
och hur man i sådana fall ska kunna avgöra om utvecklingen 
går framåt eller ej. Ingen kan förneka att arbetslösheten bland 
de utlandsfödda svenskarna är högre än för de som är födda i 
landet. Kan man då förvänta sig att denna orättvisa rättar till 
sig automatiskt, eller behövs det speciella åtgärder för att rätta 
till problemet?
 Statens institutionsstyrelse har vid tre tillfällen ställt en enkät 
till den fast anställda personalen om hur den upplever sin 
arbetsmiljö. Syftet med enkäten är att mäta uppfattningen om 
stress, ledarskap, arbetsmiljön och lönenivån. Man efterfrågar 
också några bakgrundsfaktorer där ålder, kön och ursprungsre-
gion är tre variabler. Allt eftersom enkäten har återkommit har 
också svarsfrekvensen ökat. Vad det beror på framkom ej under 
intervjun, men en ökad tilltro till enkäten kan vara en förkla-
ring.
 Är en kartläggning av personalens etniska och kulturella 
bakgrund integritetskränkande och stigmatiserande? Om det 
är så, varför är det så och finns det något sätt att komma runt 
det problemet? Är risken med en kartläggning större än nyttan? 
Blir en kartläggning integritetskränkande och stigmatiserande 
för att den förväntas bli det? Frågan behöver diskuteras ordent-
ligt och exempel från andra länder kan tillföra ny kunskap. 

Utvecklingsmöjligheter för  
myndigheternas mångfaldsarbete 

Integrering av mångfaldsarbetet i det ordinarie arbetet 
Det pågående mångfaldsarbetet motiveras av myndigheterna 
av framförallt två skäl. Dels att myndigheterna ska föregå med 
gott exempel rörande demokrati och rättvisa, så att ingen dis-
krimineras på grund av sitt ursprung eller religiösa tillhörig-
het. Det andra skälet kan kallas nyttoskäl, då en ökad mångfald 
kan bidra till att myndighetens kompetens blir större i det dag-
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liga arbetet genom att ta tillvara språk- och kulturkunskaper. 
Båda dessa skäl borde vara relativt lätta att permanenta i det 
ordinarie arbetet på ett naturligt sätt och några myndigheter 
verkar vara på väg att göra så, genom att revidera sin rekryte-
ringsprocess och att undersöka myndighetens kundkrets behov 
och ursprung. Genom att väl känna de yttre behoven så blir 
det lättare att motivera ett inre mångfaldsarbete som syftar till 
att öka myndighetens kompetens. Den del av mångfaldsarbe-
tet som kan förefalla svårast att integrera i det ordinarie arbe-
tet är myndighetens förmåga att ge utrymme åt en mångfal-
dig personalgrupp genom att motverka fördomar och att ge 
utrymme för eventuella nya beteenden. Detta område förefaller 
lätt abstrakt och det är svårt att mäta resultatet av utfört arbete. 
Många av myndigheterna har inte ens försökt att ge sig in på 
detta område och för de som tycks ha gett sig i kast med frå-
gan verkar insatserna något trevande. Ett sätt att få in delar av 
mångfaldsarbetet i den ordinarie verksamheten kan vara att 
inkludera det i arbetsmiljöarbetet, som några myndigheter har 
gjort. Här behöver både myndigheterna själva och organisatio-
nerna som ska kunna ge myndigheterna stöd rörande mång-
faldsfrågor fundera ut konkreta aktiviteter och åtgärder.

Eldsjälar
Intrycket från intervjuerna med myndigheterna är att mångas 
mångfaldsarbete drivs av personal med ett stort engagemang 
för frågan. Detta gör myndighetens mångfaldsarbete ömtå-
ligt eftersom arbetet försvinner om personen ifråga gör så. Ett 
mångfaldsarbete som är integrerat i organisationen ska inte 
vara beroende av en eller två personer utan måste vila på en 
struktur som gör att arbetet fortsätter även om de drivande 
personerna försvinner från organisationen. Men frågan är om 
inte en organisation alltid är beroende av att någon driver en 
fråga som denna för att arbetet inte ska stagnera. Om mång-
faldsarbetet vilar på en strukturell grund kan den drivande per-
sonen ägna tid åt utveckling istället för att behöva driva grund-
läggande frågor. Här återkommer också ledningens betydelse 
för att arbete ska lyckas men också stödet från anställda längre 
ner i hierarkin som om de ser nyttan med mångfaldsarbetet 
också beaktar det. Det är kanske här en väl formulerad och 
aktivt utvecklad mångfaldsplan kan fylla en betydelsefull roll?

Regeringsdirektiv och regler som 
styr myndigheternas mångfaldsarbete
Flera myndighetsrepresentanter efterlyste ett starkare regelmäs-
sigt stöd för att få ledningarna att satsa ordentligt på mång-
faldsarbetet. För de flesta myndigheter verkar regleringsbrevet 
enbart beröra det interna mångfaldsarbetet genom att åter-
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rapporteringskravet finns. Någon menade att instruktioner 
i regleringsbrevet var det enda sättet att få fokus på frågan då 
myndigheterna som regel följer regleringsbreven. En annan 
representant tyckte att GD:s uppdrag borde innehålla en direkt 
uppmaning att aktivt stötta mångfaldsarbetet.

Utvärdering av mångfaldsarbetet
En övervägande majoritet av de tillfrågade myndigheterna 
uppger i sina enkätsvar att de inte har utvärderat effekterna 
som uppkommit som ett resultat av implementeringen av 
handlingsplanen. Om inte anledningen till att så många svarat 
nej på denna fråga är för att de missförstått den så bör frågan 
om utvärdering tas upp till diskussion. För att kunna föra ett 
aktivt och funktionellt mångfaldsarbete så bör man veta hur 
det pågående arbetet fungerar och tas emot i organisationen. 
Måhända behöver också myndigheterna stöd för hur en sådan 
utvärdering ska gå till.
 



I detta kapitel redovisas utfallet i de 17 myndigheternas respek-
tive personalstyrkor åren 1997 till 2001 utifrån de anställdas 
födelseregion. Siffror visas över de anställdas födelsebakgrund 
liksom på vilka huvudsakliga befattningar anställda med olika 
länderbakgrund återfinns i de respektive myndigheternas orga-
nisationer. Kapitlet börjar med en motivering av varför Integra-
tionsverket kartlägger mångfald i form av nationell härkomst.

Varför Integrationsverket  
kartlägger via registerdata
Den redovisning av utfall i personalstyrkan som återfinns i 
detta kapitel är baserad på registerdata. Integrationsverket har 
av SCB beställt siffror som bygger på samkörning av befintliga 
befolkningsregister och yrkesregister. På så sätt har det varit 
möjligt att få fram adekvata data för de 17 statliga myndighe-
terna. Eftersom frågan om kartläggning är omdiskuterad finns 
det skäl att motivera varför Integrationsverket redovisar mång-
falden i de 17 myndigheternas personalstyrkor på det sätt som 
sker nedan.
 Vissa invändningar brukar anföras mot sådana kartlägg-
ningar som söker beskriva den etniska mångfalden i personal-
styrkan. Att kartlägga etnisk mångfald sägs skilja sig från att 
kartlägga personalens ålders- eller könsmässiga sammansätt-
ning. Den förstnämnda typen av kartläggningar menar man är 
integritetskränkande, stigmatiserande och utpekande. Arbetsgi-
varverket har med hänvisning till det nuvarande Rådet för inte-
gration i arbetslivet gått ut till myndigheterna med budskapet 
att kvantitativa mätningar av etnicitet inte bör förekomma på 
arbetsplatserna. Mångfald handlar enligt deras budskap i första 
hand om att ta till vara kompetens snarare än om antalet per-

4. Utfallet i personalstyrkan  
enligt registerdata
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soner i olika etniska grupper. Kartläggningar av etnisk mång-
fald får enligt denna syn den motverkande effekten av ett »vi-
och-dom-tänkande«.
 Därutöver pekar motståndarna också på de begreppsliga och 
metodologiska problemen med sådana kartläggningar som 
utgår från länderbakgrund. Ett argument är att till skillnad från 
exempelvis kön så är etniskt ursprung i hög grad en upplevelse 
av identitet som kan variera beroende av situation. Att en indi-
vids ursprung på ett eller annat sätt kan relateras till ett visst 
land betyder inte att vederbörande ser sig tillhöra motsvarande 
etniska grupp. Variabeln etniskt ursprung kan förändras över 
tid beroende på individens sociala och kulturella utveckling. 
Nationstillhörighet behöver heller inte vara detsamma som 
etnisk tillhörighet. Data som jämför utrikes födda med inrikes 
födda innehåller därtill flera felkällor.
 Argumenten mot kartläggning bör prövas liksom argumen-
ten i den andra vågskålen. En viss förvirring råder om innebör-
den av kartläggningar som fenomen och mycket hänger på hur 
och varför kartläggningar görs.
 Integrationsverket har av regeringen via regleringsbrev bland 
annat fått i uppdrag att kartlägga och analysera vilken bety-
delse handlingsplanerna har haft för att främja etnisk mångfald 
bland de anställda. Om regeringen med detta menar att fler 
personer med utländsk bakgrund ska in i statsförvaltningen 
måste utgångsläget och utvecklingen mätas på något sätt.
 Viktig är uppdragets bakomliggande intention att under-
söka hur myndigheterna lever upp till det integrationspolitiska 
målet om staten som förebild. Intentionen är rakt motsatt ett 
stigmatiserande syfte. Beroende på utfall är det tänkbart att 
kartläggningen i förlängningen leder till omprövningar av poli-
tiken i riktning mot uppfyllande av målet. Det sätt på vilket 
kartläggningen nedan har skett innebär därtill ingen väsentligt 
annorlunda risk för integritetskränkning och utpekande än vad 
hanteringen av registerdata i allmänhet gör.
 Det sakliga huvudskälet för att genomföra kartläggningar 
som den nedanstående är att vi sedan tidigare vet att en av de 
största klyftorna i dagens samhälle går mellan inrikes födda 
eller personer med svensk bakgrund på den ena sidan, och 
utrikes födda eller personer med utländsk bakgrund på den 
andra sidan. Denna utgångspunkt är i sig tillräcklig för att uti-
från olika typer av data om födelseregion fortsätta analysera, 
kartlägga och därefter, om så bedöms vara nödvändigt, vidta 
åtgärder. Några filosofiska eller andra antaganden om begrep-
pet etnicitet behövs strängt taget inte för dessa ändamål, bara 
den allmänna utgångspunkten att om det finns skevheter i 
dessa avseenden så kan de visas på ett adekvat sätt även utifrån 
olika länderbakgrundsvariabler Att fortsättningsvis avstå från 
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att ha kännedom om de anställdas nationella härkomst vore 
för övrigt minst lika anmärkningsvärt som att exempelvis sluta 
följa utvecklingen bland de anställda när det gäller kön eller 
ålder. Skevheter i dessa avseenden löser sig väldigt sällan av sig 
själva och en första förutsättning för att göra något åt dem är 
att veta om och i så fall var de finns.
 Kartläggningar är viktiga led i uppföljningen och utvärde-
ringen. De anger förutsättningarna. Vi måste veta utgångsläget 
och sedan följa utvecklingen för att kunna förstå och verka för 
att adekvata åtgärder vidtas. Det är också rimligt att utgå från 
att det finns en viss relation mellan mångfaldens kvantitativa 
och kvalitativa aspekter. Utan ett visst antal personer från olika 
länder är det inte särskilt meningsfullt om saken stannar vid 
att på enskilda arbetsplatser föra avancerade resonemang om 
mångfaldens kvalitativa aspekter. Regeringen ställer också krav 
på årlig redovisning av personalen och dess sammansättning.
 Integrationsverket har utnyttjat sin möjlighet att via SCB 
beställa siffermaterial som bygger på samkörning av befint-
liga befolkningsregister och yrkesregister. Förfarandet har med 
andra ord stöd av SCB. Integrationsverket tillämpar sekretess-
policyn att inte ange olika grupper av individer på enskilda 
arbetsplatser om deras antal är mindre än fem personer.
 Det finns förstås vissa problem med den utgångspunkt i län-
derbakgrund som den följande statistiken är baserad på. Då 
vi har beslutat att använda befintliga registerdata som de föl-
jande är det bara att acceptera felkällorna.1 Integrationsverkets 
allmänna bedömning är att de enskilda felkällorna i materialet 
inte ruckar på den huvudsakliga bilden och att en översikt som 
den följande är fullt tillräcklig i detta läge.

De 17 myndigheternas mångfald i siffror
Andelen utrikes födda i Sverige är för närvarande cirka 12 pro-
cent. År 2001 var andelen något lägre (11,54 procent). I figur 
2 ser vi att få av myndigheterna kommer upp till denna nivå 
och att myndigheterna skiljer sig åt betydligt vad gäller andelen 
utrikes födda.
 Migrationsverket är klart i topp, följt av Länsstyrelsen Stock-
holm, år 2001. I botten år 2001 återfinns Försvarsmakten, Riks-
polisstyrelsen/polisväsendet och Tullverket. År 1997 var ande-
len utrikes födda för alla 17 myndigheterna i genomsnitt 4,4 
procent och 2001 var motsvarande andel 5,3 procent. Om man 

1 Felkällorna är till exempel att adoptivbarn registreras som utrikes 
födda, att utrikes födda med svenskfödda föräldrar registreras som 
utrikes födda, samt eventuella felregistreringar beroende på »den 
mänskliga faktorn«.
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Figur 2
Andel utrikes födda per myndighet åren 1997–2001. Procent.

Källa: SCB, egna beräkningar

exkluderar de tre myndigheterna med den lägsta andelen utri-
kes födda (Försvarsmakten, Rikspolisstyrelsen/polisväsendet 
och Tullverket) för 1997 blir motsvarande andel 6,7 procent 
och för 2001 är siffran 7,6 procent. (Utvecklingen uppdelad på 
kön redovisas i bilaga 5.) De tre storstadslänsstyrelsernas mar-
kanta ökning år 2001 är anmärkningsvärd.
 Överlag finns en positiv trend. Av figuren framgår att ande-
len utrikes födda per myndighet har ökat mellan 1997 och 
2001 med ett undantag, nämligen Patent- och Registrerings-
verket, där andelen har minskat under samma tidsperiod. Om 
dessa siffror jämförs med ett riksgenomsnitt för andelen utri-
kes födda bland de sysselsatta under samma år, så syns samma 
positiva trend, men på en högre nivå.
 Av figur 3 framgår att riksgenomsnittet för perioden totalt 
sett har ökat från 9,0 procent året 1997 till 10,6 procent år 2001. 
Utifrån siffrorna bakom figurerna 2 och 3 kan man ta fram ett 
index på hur pass väl de 17 myndigheternas sammansättning av 
inrikes och utrikes födda sammanfaller med motsvarande sam-
mansättning bland alla sysselsatta i Sverige. Detta index visas i 
tabell 4. Ett indexvärde som är 1 betyder att sammansättning-
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Figur 3
Andelen utrikes födda bland de sysselsatta i riket åren 1997–
2001. Procent.

Källa: Integrationsverkets databas STATIV.
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Tabell 4
Index över sammansättningen i myndigheterna och bland alla sysselsatta. Procent.

Årtal Kön Andel utrikes födda Andel utrikes födda Andel utrikes födda Index  Index
  bland de sysselsatta vid bland 14 statliga  bland sysselsatta i  (utifrån 17 (utifrån 14
  17 statliga myndigheter myndigheter (Polis,  Sveriges befolkning  myndigheter) myndigheter)
   Försvar och Tull exkl.) åldersgrupp 16–64

2001 Man 4,19 7,48 10,42 0,40 0,72 
 Kvinna 6,56 7,65 10,79 0,61 0,71 
 Totalt 5,29 7,58 10,60 0,50 0,72 

2000 Man 3,82 6,91 10,13 0,38 0,68 
 Kvinna 6,18 7,23 10,39 0,59 0,70 
 Totalt 4,90 7,11 10,25 0,48 0,69 

1999 Man 3,51 6,32 9,57 0,37 0,66 
 Kvinna 5,94 6,89 9,90 0,60 0,70 
 Totalt 4,61 6,68 9,73 0,47 0,69 

1998 Man 3,25 5,90 9,16 0,35 0,64 
 Kvinna 6,04 7,11 9,44 0,64 0,75 
 Totalt 4,46 6,63 9,29 0,48 0,71 

1997 Man 3,15 5,78 8,84 0,36 0,65 
 Kvinna 6,12 7,32 9,09 0,67 0,81 
 Totalt 4,44 6,73 8,96 0,50 0,75

Källa: SCB, egna beräkningar, STATIV.
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arna är identiska. Ett indexvärde under 1 utvisar att myndighe-
ternas andel utrikes födda är mindre än motsvarande andel för 
riksgenomsnittet. Ett indexvärde över 1 anger att andelen utri-
kes födda överstiger motsvarande andel av riksgenomsnittet.
 Andelen utrikes födda bland myndigheterna är betyd-
ligt lägre än andelen utrikes födda bland de sysselsatta i riket. 
Indexet i tabellen ligger hela tiden under perioden 1997–2001 
runt 0,50 på totalvärdet för de 17 myndigheterna. Om man 
exkluderar Polisen, Försvarsmakten och Tullverket stiger 
indexet markant, men fortsätter att ligga stabilt över tiden på 
runt 0,70 för totalvärdet. 
 Utifrån en ytterligare specificerad indelning framträder föl-
jande bild (de tre länsstyrelserna är i figur 4a och 4b samman-
slagna till en gemensam kategori för att garantera sekretessen på 
individnivån):
 Av figur 4a och 4b framgår återigen att andelen utrikes 
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Figur 4a
Andelen anställda som är inrikes födda med 2 utrikes födda föräldrar vid de 17 myndighe-
terna under perioden 1997–2001. Procent

Källa: SCB, egna beräkningar.
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födda, men också andelen inrikes födda med två utrikes födda 
föräldrar, i någon mån har ökat för respektive myndighet 
under tidsperioden, utom för Patent- och registreringsverket 
(PRV). (Eftersom gruppen utrikes födda utgör en större andel 
av befolkningen ligger gruppen allmänt sett på en högre nivå 
än gruppen inrikes födda med två utrikes födda föräldrar.) 
Gruppen inrikes födda med två inrikes födda föräldrar upp-
visar minskningar mellan åren 1997 och 2001 vid nästan alla 
myndigheterna.
 Man kan bryta ned figur 4a och 4b ytterligare genom att för 
åren 1997 och 2001 också titta på i vilka regioner de anställda 
vid de enskilda myndigheterna är födda i (och då kommer 
grupperna »Inrikes födda med två utrikes födda föräldrar« 
respektive »utrikes födda« enligt figur 4a och 4b i samma 
kategori). De tre länsstyrelserna är i figurerna 5 och 6 liksom 

Figur 4b
Andelen anställda som är utrikes födda personer vid de 17 myndigheterna under perioden 
1997–2001. Procent

Källa: SCB, egna beräkningar.
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i figur 4a och 4b sammanslagna till en gemensam kategori för 
att garantera sekretessen på individnivån. (Observera att de tre 
följande figurernas skalor av framställningstekniska skäl börjar 
vid 80 procent).
 En stor andel utrikes födda återfinns i första hand vid Mig-
rationsverket (MIV) men relativt sett också vid Statens institu-
tionsstyrelse (SIS), Arbetsmarknadsverket (AMV) och Krimi-
nalvårdsverket (KVV), se figur 5. När det gäller representationen 
från regionen »övriga världen« är Migrationsverket i särklass 
men även Statens institutionsstyrelse uppvisar en relativt sett 
hög andel på denna punkt. Några stora förändringar har all-
mänt sett inte skett mellan åren 1997 och 2001.
 Vilka befattningar individer som är födda på olika håll i 
världen innehar vid myndigheterna åren 2000 respektive 2001 
framgår av figur 6. De tre positionerna »chef«, »tjänsteman« 
och »övrigt« är i figuren uppdelade på födelseregion. Katego-

Figur 5 
Länderfördelningen i fyra huvudgrupper vid de 17 myndigheterna år 1997. Procent.

Källa: SCB, egna beräkningar.
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rin »övrigt« består exempelvis av tjänster som lokalvårdare 
och städare. För att säkerställa sekretessen vad gäller individer-
nas identitet omfattar redovisningen i figuren alla myndighe-
ter som en grupp. Gruppen »polis och militär« redovisas dock 
separat.
 Av figur 7 framgår att Polis (RPS) och Militär (Försvar) har 
den klart lägsta andelen utrikes födda. Allmänt sett framträder 
ett tydligt mönster i det att utrikes födda jämfört med inrikes 
födda framförallt återfinns på andra positioner än chefsposi-
tioner. Utrikes födda återfinns relativt sett främst i befattnings-
kategorin »övrigt«. Den relativa ökningen från befattningen 
»chef« över befattningen »tjänsteman« och slutligen till befatt-
ningen »övrigt« är mest påtaglig för den grupp som är född i 
»övriga världen«.
 Andelen födda i Sverige var år 2001 bland de sysselsatta i 
riket 89,4 procent och andelen utrikes födda var 10,6 procent. 

Figur 6
Länderfördelningen i fyra huvudgrupper vid de 17 myndigheterna år 2001. Procent.

Källa: SCB, egna beräkningar.
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Av den senare andelen (10,6 procent) utgör de tre grupperna 
födda i »Norden«, »Övriga Europa« samt »Övriga världen« 
ungefär lika stora andelar, det vill säga cirka 3,5 procent var. 
Faktumet att utrikes födda generellt sett är underrepresente-
rade inom den statliga förvaltningen återspeglas på så sätt att 
de är underrepresenterade i varje positionskategori i figur 7. En 
marginell ökning sker år 2001 jämfört med år 2000.
 Underrepresentationen av utrikes födda på de mer kvalifice-
rade positionerna beror knappast på att de har en lägre utbild-
ningsnivå jämfört med de inrikes födda. I figur 8 presenteras 
utbildningsnivån för åren 2001 och 2000 vid de 17 studerade 
myndigheterna.
 Figur 8 visar att de personer vid de 17 myndigheterna som 
är födda i »övriga Europa« eller »övriga världen« har minst 
lika hög utbildning som personer födda i »Norden« inklusive 
»Sverige«. Födda i »övriga världen« toppar den eftergymnasi-
ala kategorin båda åren. Födda i »Norden« exklusive »Sverige« 
utmärker sig med en högre gymnasial och en lägre eftergymna-
sial utbildningsnivå än övriga regioner.

Figur 7
Myndighetsbefattningar efter födelseregion åren 2000 och 2001. Procent.

Källa: SCB, egna beräkningar.
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 En intressant observation är att utbildningsnivån vid de 17 
myndigheterna är hög jämfört med utbildningsnivån i riket. 
Detta framgår vid en jämförelse med figur 9.
 Återigen ser vi i figur 9 att personer födda i »Norden utom 
Sverige« släpar efter i kategorin eftergymnasial. Den mest påfal-
lande iakttagelsen är att den genomsnittliga utbildningsnivån 
för hela kategorin eftergymnasial oavsett födelseregion ligger 
på en betydligt lägre nivå för riket som helhet (runt 30 procent) 
än vid de 17 myndigheterna (runt 50 procent).

Sammanfattning och slutsatser
Sammanfattningsvis har utvecklingen vid de 17 myndighe-
terna i stort sett gått åt rätt håll efter införandet av den nya 

Figur 8
Genomsnittlig utbildningsnivå efter födelseregion vid de 17 myndigheterna åren 2000 och 
2001. Procent.

Källa: SCB, egna beräkningar.
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Figur 9
Genomsnittlig utbildningsnivå efter födelseregion i riket åren 2000 och 2001. Procent.

Källa: STATIV.
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integrationspolitiken men att döma av siffrorna i detta kapitel 
är målsättningen om staten som förebild på det hela taget inte 
uppnådd. Av tabell 5 framgår att nästan alla av de 17 myndig-
heterna har långt kvar till nivån för de utrikes föddas andel av 
såväl befolkningen som av de sysselsatta i riket.
 I tabell 6 är myndigheterna inplacerade i tre kategorier uti-
från totalvärdena från tabell 5 för andelen utrikes födda inom 
respektive organisation år 2001. Den nedre indelningsgrunden 
för kategori III i tabellen är inspirerad av tumregeln i den all-
männa debatten när det gäller till exempel könsfördelningen i 
riksdagen. En förebildligt acceptabel nivå är ju i sådana sam-
manhang en könsrepresentation som överstiger 40 procent av 
platserna.
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Tabell 5
Andelen utrikes födda vid de 17 myndigheterna år 2001 efter 
kön. Procent.

 Man Kvinna Total
Migrationsverket 21,9 12,7 15,8
LSTStockholm 14,9 12,1 13,3
Statens Institutionsstyrelse 10,4 7,8 9,3
Kriminalvårdsverket 7,8 8,9 8,3
AMV inkl. AMS 7,9 8,5 8,3
Arbetsmiljöverket 7,5 8,1 7,8
SCB 7,1 7,1 7,1
Riksförsäkringsverket/ med flera 6,7 7,1 7,0
LST Skåne 8,3 5,6 6,8
CSN 6,6 6,7 6,7
Patent- och registreringsverket 6,8 6,6 6,6
Riksskatteverket/med flera 5,5 7,0 6,5
Luftfartsverket 4,2 6,1 4,9
LST Västra Götaland 3,7 4,8 4,4
Tullverket 3,3 3,9 3,6
Rikspolisstyrelsen/polisväsendet 2,2 3,7 2,7
Försvarsmakten 2,0 3,1 2,2
 
Källa: SCB, egna beräkningar.

Tabell 6
Myndigheterna inplacerade i tre kategorier utifrån andelen utrikes födda inom respektive 
organisation år 2001. 

Kategori I   Kategori II Kategori III
(2–4,4 procent)  (4,5–9,4 procent) (9,5 procent–)

Försvarsmakten Arbetsmarknadsverket Länsstyrelsen i
Länsstyrelsen i  Arbetsmiljöverket  Stockholms län
Västra Götalands län Centrala studiestödsnämnden Migrationsverket
Rikspolisstyrelsen/Polisväsendet Luftfartsverket
Tullverket Länsstyrelsen i Skåne län
 Kriminalvårdsverket
 Patent- och Registreringsverket
 Riksförsäkringsverket/
  försäkringskassorna
 Riksskatteverket/Skatte- och
  Kronofogdemyndigheterna
 Statens institutionsstyrelse 
 Statistiska centralbyrån

Källa: SCB, egna beräkningar.
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Fyra myndigheter hamnar i kategori I – Försvarsmakten, Läns-
styrelsen i Västra Götaland, Polisen och Tullen. I kategori II 
hamnar elva myndigheter – AMV, AMI, CSN, KVS, LST Skåne, 
LFV, PRV, RFV, RSV, SCB och SIS. Slutligen hamnade två myn-
digheter i kategori III – LST Stockholm och Migrationsverket.
 De 17 organisationer som studeras i denna rapport omfat-
tar runt hälften av de anställda vid de statliga myndigheterna i 
riket. Siffror för år 2002 utvisar att snittet för alla statliga myn-
digheter ligger på cirka 8 procent utrikes födda. Motsvarande 
snitt för år 2001 för de myndigheter som ingår i vår studie var 
6,7 procent, 7,6 procent när Försvarsmakten, Polisen och Tull-
verket har tagits bort. I den meningen förefaller urvalet i den 
här rapporten tämligen representativt.
 Cirka 20–25 procent av befattningarna i de statliga myndig-
heterna är skyddsklassade och ställer krav på svenskt medbor-
garskap. Vid vissa av myndigheterna, som till exempel inom 
Försvarsmakten, är förstås andelen skyddsklassade befattningar 
betydligt högre. Ungefär 60 procent av de personer som är utri-
kes födda äger svenskt medborgarskap. Om hur dessa förhål-
landen inverkar behöver vi veta mer, liksom om vilken bety-
delse myndigheternas olika typer av verksamhet spelar. Att 
Migrationsverket för sin verksamhet har klara behov av att ha 
en hög andel utrikes födda, och därmed kunniga på olika språk, 
är väl uppenbart. Men är det denna faktor eller andra faktorer 
som ligger bakom till exempel de stora skillnaderna mellan de 
tre storstadslänsstyrelserna?
 En viktig observation är att vid de flesta myndigheterna i 
denna studie har antalet anställda minskat mellan åren 1997 
och 2001, men detta har inte drabbat de utrikes födda, vilket 
annars ofta brukar vara fallet. Anställningsbehovet vid de 17 
myndigheterna har överlag varit rätt litet under dessa år vilket 
innebär att några väsentligt förändrade sammansättningar i 
personalstyrkorna inte har kunnat ske genom nyrekryteringar.



I det här kapitlet redovisas kortfattat resultat från fyra delstu-
dier som har utförts inom ramen för den här rapporten.1 
Delstudierna ingår i tanken att undersöka kedjan plan, insats, 
utfall, men är fördjupande och kompletterande i flera avse-
enden, bland annat vad gäller vilka dokument som analyse-
ras, men också på så sätt att studierna undersöker inverkan av 
förordningen 1986:856. Studierna har fokus även på mång-
faldsarbetets inverkan på organisation och del av den mera 
utåtriktade verksamheten vid myndigheterna. De två första 
delstudierna analyserar strategiska myndigheters reglerings-
brev och årsredovisningar på nationell nivå och presenteras 
i nästföljande avsnitt. Delstudierna tre och fyra är fördjupade 
analyser av mångfaldsarbete vid myndigheter på regional och 
lokal nivå. Urvalet av myndigheter i delstudierna tre och fyra 
har gjorts utifrån valet av myndigheter i de två första delstudi-
erna. I den tredje delstudien väcks den för rapporten och hela 
integrationspolitiken så avgörande frågan om särlösning kontra 
»huvudströmning«, eller, med andra ord, politiken genomförd 
som särskilda projekt kontra inordnad i ordinarie verksam-
het. Delstudie tre fokuserar på myndigheter lokaliserade i Väs-
tra Götaland/Göteborg och presenteras i avsnittet En studie av 

5. Fördjupade analyser av 
mångfaldsarbete

1 Delstudie ett bär titeln Vad gör myndigheterna för integrationen? En 
analys av sex strategiska myndigheters regleringsbrev och årsredovis-
ningar (2002). Delstudie två heter Vad gör myndigheterna för integratio-
nen? En analys av fem strategiska myndigheters regleringsbrev och årsre-
dovisningar (2003). Delstudie tre har titeln Mångfaldsarbetets inverkan 
på verksamhet och organisation hos lokala och regionala myndigheter i 
Västra Götaland (2003). Delstudie fyra heter Mångfaldsarbetets planer 
och strategier: Uppfattningar om den etniska mångfaldens motiv och hin-
der vid Arbetsförmedlingen, CSN och Försäkringskassan i Malmö (2003). 
De fyra delstudierna redovisas i sin helhet som PDF-filer på www.inte-
grationsverket.se.
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mångfaldsarbetet vid myndigheter i Göteborg/Västra Götaland. 
Den fjärde delstudien fokuserar på motiv och hinder bakom 
mångfaldsarbetet vid myndigheter i Skåne/Malmö och presen-
teras i avsnittet En studie av mångfaldsarbetet vid myndigheter i 
Malmö/Skåne.

Två studier av strategiska myndigheters 
regleringsbrev och årsredovisningar
Den första delstudien heter Vad gör myndigheterna för integra-
tionen? och togs fram år 2002. I den studeras dokument från de 
sex ur integrationspolitisk synpunkt strategiskt viktiga myndig-
heterna Arbetsmarknadsverket (AMV), Centrala Studiestöds-
nämnden (CSN), Försäkringskassan, Polisen, Skolverket, samt 
Socialstyrelsen. Undersökningen har gått till så att de berörda 
myndigheternas regleringsbrev för år 2001, årsredovisning/
verksamhetsberättelse 2001 och regleringsbrev 2002, har ana-
lyserats med de integrationspolitiska målen samt förordningen 
1986:856 som utgångspunkt, (se avsnittet Regelstyrningen för 
staten som föredöme och förebild i integrationspolitiken). 
 Delstudien fokuserar på vad regeringen har krävt av myndig-
heten för att integrationsarbetet ska gå framåt (Regleringsbrev 
2001); hur myndigheterna har reagerat på dessa krav på åtgär-
der/återrapporteringskrav (Årsredovisning/Verksamhetsberät-
telse 2001); samt hur regeringen i sin tur har reagerat på det 
som återrapporterats/redovisats i respektive Årsredovisning/
Verksamhetsberättelse (Regleringsbrev 2002).
 Delstudiens huvudsakliga resultat är att förordningen 
1986:856, eller uppdrag/återrapporteringskrav som på något 
sätt kan härledas från den, sällan återfinns i de sex studerade 
myndigheternas olika regleringsbrev och som en följd av detta 
inte heller i respektive årsredovisningar. När myndigheterna 
redovisar saker de anser vara kopplade till de integrationspoli-
tiska målen, så sker detta ofta vid sidan av redovisningen av den 
ordinarie verksamheten och formuleras då nästan uteslutande 
som åtgärder riktade till invandrare. Detta tyder enligt delrap-
porten på att det stora policyskiftet från en invandrarpolitik till 
en integrationspolitik ännu inte riktigt har slagit igenom vid de 
studerade myndigheterna. 
 Det förefaller i de flesta av de sex fallen inte finnas någon 
långsiktig eller genomarbetad strategi för att på sikt inför-
liva integrationspolitiska frågor i den ordinarie verksamheten. 
Återkopplingen regleringsbrev – årsredovisning – nytt regle-
ringsbrev verkar vara svagt utvecklad och frågan är om depar-
tementen tar till vara erfarenheterna i årsredovisningen för att 
utveckla det integrationspolitiska arbetet eller om uppdrag/
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återrapporteringskrav utarbetas så att säga på nytt varje år och 
på ett tillfälligt sätt.
 År 2003 gjordes en uppföljning av studien Vad gör myndighe-
terna för integrationen?. I den har Riksförsäkringsverkets (RFV:s) 
styrdokument ersatt Försäkringskassans och Socialstyrelsens av 
praktiska skäl, då båda myndigheterna täcks av RFV:s reglerings-
brev och årsredovisning. De fem studerade myndigheterna i 2003 
års uppdatering är således AMV, CSN, Polisen, RFV och Skolver-
ket. Syftet är liksom förra gången att se om och i så fall hur för-
ordningen 1986:856 och integrationspolitiken har fått genomslag 
i myndigheternas regleringsbrev (år 2003) och verksamhetsberät-
telser/årsredovisningar (år 2002).
 Uppföljningen av de strategiskt viktiga myndigheternas reg-
leringsbrev och årsredovisningar visar att CSN ännu inte rik-
tigt har fått upp ögonen för integrationspolitiken och heller 
inte har fått några direktiv från regeringen som hjälpt dem med 
detta. AMV har ganska ambitiösa och utåtriktade policydoku-
ment, men har haft svårt att omsätta dem i konkreta åtgärder, 
speciellt när det gäller den egna organisationen. Skolverket har 
kommit väldigt långt i fråga om praktiska åtgärder som kan 
kopplas till integrationspolitiken och går längre än vad som 
krävs i regleringsbrevet.
 RFV och Polisen har väldigt övergripande formuleringar 
i sina regleringsbrev som resulterar i att de inte får konkreta 
uppdrag eller direktiv om hur de ska införliva integrationspoli-
tiken i sin generella verksamhet. Detta återspeglas i årsredovis-
ningarna där »invandrarprojekt« blir de enda aktiviteter som 
redovisas som integrationsinsatser.
 Gemensamt för samtliga fem myndigheter är att de ännu 
inte visar att de på ett konkret sätt kopplat integration och 
mångfald till den egna organisationen eller den egna personal-
politiken, områden där de integrationspolitiska målens frågor 
lyser med sin frånvaro i respektive myndighets årsredovisning. 

En studie av mångfaldsarbetet vid 
myndigheter i Göteborg/Västra Götaland
De myndigheter som undersöks i delstudien Mångfaldsarbetets 
inverkan på verksamhet och organisation hos lokala och regionala 
myndigheter i Västra Götaland (2003) är Länsarbetsnämnden i 
Västra Götaland, Göteborgs universitet, Polisen i Västra Göta-
land och Bergsjöns socialförvaltning/Göteborgs stad. Delstu-
dien vilar på en i huvudsak kvalitativ metod i form av en 
jämförande textanalys av offentliga dokument från de fyra 
myndigheterna. Undersökningens huvudsakliga material består 
av offentliga dokument från de olika myndigheterna under 
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tidsperioden 2000–2003. Det rör sig om mångfaldsplaner 
och olika typer av policydokument samt verksamhetsplaner 
och årsredovisningar. Dessutom tillämpas en kombination av 
skriftliga frågor och intervjuer med de ansvariga vid varje myn-
dighet för att få fram kompletterande uppgifter om specifika 
förändringar i organisation med mera.
 Undersökningen visar att det finns stora skillnader mellan hur 
de olika myndigheterna har valt att organisera mångfaldsarbe-
tet. Vid socialtjänsten i Bergsjön är mångfaldstänkandet integre-
rat i organisationen sedan länge, vilket innebär att det inte finns 
någon specifik mångfaldsorganisation att tala om. Det är först 
vid årsskiftet 2003/2004 som en särskilt mångfaldsansvarig utses 
när mångfaldsarbetet slås samman med arbetet för ökad jäm-
ställdhet. Individ och familjeomsorgen har 135 anställda vilket 
gör det lätt att få överblick över organisationen samt att genom-
föra och följa upp beslut. Socialtjänsten i Bergsjön kan ses som 
ett föredöme genom att man där har integrerat mångfaldstän-
kandet i den vanliga verksamheten. Detta innebär att hänsyn tas 
till mångfaldsaspekten vid alla beslut som fattas inom myndig-
heten. De övriga myndigheterna har också detta som mål men 
det är oklart när det kommer att realiseras.
 Organiserandet av det direkta mångfaldsarbetet har desto 
större betydelse vid Göteborgs universitet, med 5 100 anställda, 
cirka 40 0000 studenter och 2 600 forskarstuderande. Univer-
sitetet har en ganska blygsam organisation för mångfalds-
arbetet med en särskild vicerektor med ansvar för jämlikhet 
(det ord man använder i stället för mångfald) och en särskild 
jämlikhetssekreterare som fungerar som gemensam resurs för 
hela universitet. Till detta kommer ett särskilt råd bestående av 
representanter för de olika fakulteterna, universitetsbibliote-
ket och studenterna som har en rådgivande roll och som ska 
underlätta samarbete inom universitetet. Denna organisation 
kommer att ändras vid årsskiftet 2003–2004 men det är ännu 
(i december 2003) oklart hur den nya organisationen kommer 
att se ut. Med tanke på universitets komplexa och omfattande 
organisation, kombinerat med det faktum att det mesta mång-
faldsarbetet bedrivs på fakultetsnivå, så behövs verkligen en 
utbyggd organisation för mångfaldsarbete vid universitetet.
 Vid Polismyndigheten arbetar en mångfaldshandläggare 
med mångfaldsfrågorna. Denna befattningshavare har till upp-
gift att driva mångfaldsarbetet samt att fungera som stöd för 
de olika avdelningarna och områdena i myndigheten. Till detta 
kommer en samverkansgrupp bestående av representanter för 
arbetsgivaren och fackföreningarna vid Polismyndigheten vil-
ken fungerar som ett diskussionsforum. Polismyndigheten 
har 3 554 anställda, varav 903 civilanställda och 2 621 poliser, 
spridda över hela länet. Det gör att organisationen för mång-
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faldsarbetet nog är i minsta laget. Myndighetens organisation 
är dessutom väldigt hierarkisk vilket kan förklara att allt för-
ändringsarbete går mycket långsamt.
 Länsarbetsnämnden har den mest välutvecklade organisa-
tionen för mångfaldsarbete. Man har 1 421 anställda som är 
spridda över länet på ett stort antal arbetsplatser vilket gör att 
en väl utbyggd mångfaldsorganisation är nödvändig. Denna 
består av en regional samverkansgrupp som är uppbyggd av 
representanter för ledningen och fackföreningarna. Denna 
samverkansgrupp har utarbetat en särskild handlingsplan för 
mångfaldsarbetet. Centralt vid länsarbetsnämnden finns även 
tre särskilt ansvariga för mångfaldsrelaterade frågor, en har 
ansvar för intern mångfald, en har ansvar för integration och 
extern mångfald och den tredje har ansvar för arbetet med 
utländska akademiker.
 Ute på arbetsförmedlingarna är dessutom ett stort antal 
platsförmedlare engagerade i praktiskt mångfaldsarbete, bland 
annat har 20 förmedlare anställts enbart för att kunna ge god 
service till arbetssökande med utländsk bakgrund. Dessutom 
arbetar Länsarbetsnämnden med ett särskilt kvalitetssäkrings-
system (Equal Opportunities Quality Framework, EOQF), vil-
ket är ett särskilt organisationssystem som ger struktur i arbe-
tet samt ställer upp normer för ledarskap, policy, planering, 
genomförande etcetera. Arbetet med EOQF styrdes från början 
av en särskild strategigrupp bestående av representanter för 
ledningen och fackföreningarna men arbetet med kvalitetssäk-
ringssystemet har breddats och nu har alla arbetsförmedlingar 
ett ansvar för att mångfaldsfrågorna drivs framåt. Under sig har 
denna strategigrupp särskilda arbetsgrupper och på det lokala 
planet finns särskilda kontaktpersoner ute på kontoren. Länsar-
betsnämnden kan därmed ses som ett föredöme när det gäller 
att skapa en fungerande mångfaldsorganisation, något som är 
extra viktigt för myndigheter med stora och komplexa organi-
sationer. 
 Som framgår av tabell 7 så påverkas de olika myndigheternas 
verksamhet i mycket hög grad av mångfaldsarbetet. Vid Läns-
arbetsnämnden har man ambitionen att alla arbetssökande ska 
ges samma service oavsett etniskt ursprung och att den arbets-
sökandes bristande språkkunskaper inte får vara ett hinder för 
inskrivning. Man arbetar även aktivt för att motverka diskrimi-
nering på etniska grunder såväl internt som externt. På orter 
med många sökande med utländsk bakgrund ska man erbjuda 
förstärkta förmedlarinsatser och tolk brukas flitigt. En mera 
aktiv och konkret bild framträder alltså här än vad som fram-
går i avsnitt 5.1 och studien av AMV utifrån regleringsbrev och 
årsredovisningar.
 Samtidigt måste man komma ihåg att det råder en speciell 
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situation på arbetsmarknadssidan genom den centrala styr-
ningen av verksamheten via den statliga arbetsmarknadspo-
litiken. Länsarbetsnämnden tilldelas särskilda medel och får 
mycket tydliga direktiv av Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS) 
om vad som ska göras inom mångfaldsområdet vilket till stor 
del förklarar effekterna på Länsarbetsnämndens verksamhet 
och organisation. Via Näringsdepartementet har AMS dess-
utom fått ett särskilt uppdrag med att motverka diskriminering 
i arbetsförmedlingarnas arbete vilket naturligtvis ger en helt 
annan tyngd åt detta arbete än vad som annars hade varit fallit. 

Tabell 7
Mångfaldsarbetets del av och inverkan på fyra myndigheters organisation och verksamhet.

Myndighet Påverkan på verksamheten Påverkan på organisationen 
Länsarbetsnämnden AMS-direktiv och medel, Regional samverkansgrupp.
 Kvalitetssäkringssystemet EOQF.  Tre mångfaldsansvariga.
 Bekämpande av diskriminering.  Samordnare för invandrarfrågor.
 Rekryteringsinsatser. Mål att 15  Platsförmedlare inriktade
 procent av personalen ska ha  mot arbete med invandrare
 utländsk bakgrund 2005. Alla  EOQF: Strategigrupp.
 arbetssökande ska behandlas lika. Arbetsgrupper. Kontaktpersoner.
 Personalförstärkning. Stort antal 
 projekt inom utbildning. validering 
 etcetera. Bruk av tolk. 

Göteborgs universitet Bekämpande av snedrekrytering till  Vicerektor för jämställdhet
 högre studier. Mål att regionens  och jämlikhet.
 befolkningssammansättning ska  Jämlikhetssekreterare.
 speglas bland studenterna. Partssammansatt rådgivande organ.
 Bekämpande av diskriminering. 
 Rekryteringssatsningar. Stort antal 
 projekt inom utbildning och 
 validering.

Socialtjänsten i Bergsjön Mångfald integrerat i normal  Mångfaldsansvarig från 1 jan 2004
 verksamhet. Mål att stadsdelens 
 befolkningssammansättning ska 
 speglas bland personalen. 
 Bekämpande av diskriminering, 
 Rekryteringsinsatser. 
 Storstadssatsningen med olika 
 projekt. Tolkar och översättning 
 av dokument.

Polismyndigheten Rekryteringsinsatser (civilanställda),  Mångfaldshandläggare.
 bruk av Tolk. bekämpande av  Samverkansgrupp
 diskriminering. Fokus på intern
 mångfald. 
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I detta avseende skiljer man sig från de övriga myndigheterna 
i undersökningen. Detta är också en av förklaringarna till att 
Länsarbetsnämnden ligger så långt framme med sitt mångfalds-
arbete.
 Detta är dock inte hela förklaringen eftersom det interna 
mångfaldsarbetet med kvalitetssäkringssystemet EOQF har 
pågått i flera år. De goda ambitionerna vid Länsarbetsnämn-
den kan alltså inte enbart förklaras med de statliga anslagen och 
direktiven för hur integrations- och antidiskrimineringsarbetet 
ska bedrivas, utan det finns lokalt engagemang i mångfaldsfrå-
gan som naturligtvis förstärks av de centrala direktiven. 
 Vid Göteborgs universitet har man ambitionen att alla med 
vilja och möjlighet ska kunna studera och forska vid universitet. 
Man arbetar aktivt med att öppna universitetet mot omvärlden 
och för att motverka den etniska och sociala snedrekryteringen 
till högre studier. Vid Polismyndigheten styrs man av Rikspolis-
styrelsens övergripande handlingsplan som slår fast att samhäl-
lets etniska och kulturella mångfald ska beaktas vid planerandet 
och genomförandet av all verksamhet och alla ska ges en god 
service, rättssäkerhet och rättstrygghet oavsett etniskt ursprung. 
Eftersom mångfaldsarbetet vid Polismyndigheten precis kom-
mit igång har Rikspolisstyrelsens instruktioner ännu inte fått 
något större genomslag. Vid socialtjänsten i Bergsjön är mång-
faldsarbetet integrerat i den gängse verksamheten, en situation 
som nog har drivits fram av den stora etniska mångfalden i 
stadsdelen. Detta leder till ett flitigt bruk av tolk i den dagliga 
verksamheten samt att man översätter en hel del material till de 
fem vanligaste språken i stadsdelen. Till detta kommer att alla 
fyra myndigheterna arbetar med särskilda satsningar och pro-
jekt som anknyter till respektive myndighets verksamhetsom-
råde och mål.
 Många av socialtjänstens insatser är knutna till den särskilda 
storstadssatsningen som stadsdelen Bergsjön deltar i. Denna 
satsning är ett resultat av den statliga storstadspolitiken som syf-
tar till att bryta den sociala och etniska segregationen i utsatta 
storstadsområden. Bland projekten kan nämnas »Samverksta´n« 
där man arbetar tillsammans med försäkringskassan, vuxenut-
bildningen och primärvården för att få arbetslösa Bergsjöbor 
i arbete eller utbildning; »Jobbcentrum« som samarbetar med 
»Samverksta´n« och som också arbetar med att förbättra den 
interna mångfalden och att informera om stadsdelen; »Exit« 
där man samarbetar med arbetsförmedlingen dels för att få till 
motivationshöjande verksamhet för ungdomar som riskerar 
långtidsarbetslöshet, dels med en tolvveckors jobbsökaraktivitet. 
Tillsammans med Tjänstemännens Bildningsverksamhet (TBV) 
ger man en grundläggande kurs där data/IT ingår.
 Vid Göteborgs universitet finns en rad olika stöd- och kom-
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pletteringsutbildningar för personer med kort formell utbild-
ning, kompletteringsutbildning i spanska för lärare med 
utländsk bakgrund, språkhandledning och stödundervisning i 
engelska med flera insatser. Dessutom arbetar man aktivt för att 
bredda rekryteringen till universitetet genom olika insatser ute 
i förorterna där studenter med utländsk bakgrund tjänar som 
förebilder. Bland annat har universitetet en särskild collegeut-
bildning för blivande sjuksköterskor tillsammans med vuxen-
utbildningsförvaltningen i Göteborgs stad. Hit hör också arbe-
tet inom Grundtvig-institutet som skapades 1997 med målet 
att skapa och delta i nätverk och projekt som främjar mångfald 
vid universitetet och vuxenutbildningen.
 På Länsarbetsnämnden arbetar man bland annat med rekry-
teringsinsatser för att stärka invandrares ställning på arbets-
marknaden. Dessutom arbetar man för att arbetslösa med 
utländsk högskoleutbildning ska ges kompletterande utbild-
ning. Till de övriga insatserna hör bland annat »Språnget« som 
är ett samarbete med universitetet och högskolorna i området 
och där man ska ge kompletterande utbildning i bland annat 
teknik och pedagogik, omvårdnadsutbildning i samarbete med 
komvux; »Greko« där utbildning ges i svenska och samhälls-
kunskap för att ge behörighet till vidare studier, Validerings-
centrum där man arbetar för att kunna ta tillvara kunskap som 
förvärvats genom yrkeslivserfarenhet och självstudier; »Pro-
jekt mångfald 2002« där man samverkar med LO, Göteborgs 
kommun med flera för att 300 invandrare om året ska få jobb; 
samverkan med Integrationsverket, Migrationsverket och Skol-
utvecklingsmyndigheten, där man arbetar för att nyanlända 
invandrares och asylsökandes kompetens tas tillvara.
 Som synes samverkar de tre myndigheterna med varandra 
i olika projekt, Länsarbetsnämnden är involverad i samarbete 
med socialtjänsten i Bergsjön inom ramen för storstadssats-
ningen och med Göteborgs universitet för att kunna ge arbets-
lösa akademiker kompletteringsutbildning och förberedande 
utbildningar av olika slag.
 Genomgången visar att de fyra myndigheterna arbetar aktivt 
för att nå de integrationspolitiska målen, tabell 8, och efterleva 
förordningen 1986:856 om de statliga myndigheternas ansvar via 
olika strategier och projekt, möjligen med undantag av Polismyn-
digheten vilket beror på att mångfaldsarbetet där är så pass nytt.
 Myndigheternas handlingsplaner utgår i hög grad från gäl-
lande lagstiftning och fokuserar på områdena rekrytering, 
arbetsförhållanden och etniska trakasserier. Socialtjänsten i 
Bergsjön är ett föredöme genom att ha integrerat mångfaldsar-
betet i den ordinarie verksamheten vilket de andra tre myndig-
heterna ännu inte realiserat. Samtidigt borde man där arbeta 
mer med den organisatoriska sidan vilket också gäller Polis-



    99

myndigheten och Göteborgs universitet. Länsarbetsnämnden 
är ett föredöme för de övriga myndigheterna i studien genom 
sitt välorganiserade och välstrukturerade mångfaldsarbete som 
ger stora möjligheter till framgång trots den stora och spridda 
organisationen. Särskilt Göteborgs universitet skulle kunna lära 
en del av hur Länsarbetsnämnden organiserat mångfaldsarbe-
tet. I dagsläget har Göteborgs universitet en mycket blygsam 
organisation för att sköta mångfaldsfrågorna samtidigt som 
man har den största och mest komplexa organisationen. 
 Länsarbetsnämnden är den enda av de aktuella myndighe-

Tabell 8
Fyra myndigheters arbete med att nå de integrationspolitiska målen.

Myndighet

Länsarbetsnämnden

Göteborgs universitet

Socialtjänsten i 
Bergsjön

Polismyndigheten

Beaktande av 
samhällets etniska 
mångfald

Förstärkning av 
personal på orter med 
många arbetssökande 
invandrare. Kvalitets-
säkringssystemet 
EOQF. Satsningar på 
utbildning. Validering. 
Rekryteringsinsatser. 
Tolk.

Motverka snedre-
krytering till högre 
studier. Rekryterings-
insatser. Satsningar på 
validering utbildningar.

Mångfald integre-
rat i den ordinarie 
verksamheten. 
Rekryteringsinsatser. 
Storstadssatsningen. 
Tolk och översättning 
av dokument.

Mål från RPS att sam-
hällets mångfald ska 
få genomslag vid plane-
ring och genomför-
ande av verksamheten 
(ej uppfyllt). Rekryte-
ringsinsatser. Tolk.

Likvärdig service 
till alla oavsett 
bakgrund

Alla ska ges samma 
service oavsett bak-
grund. Förstärkning av 
personal på orter med 
många arbetssökande 
invandrare. Tolk.

Stödundervisning och 
språkhandledning till 
invandrarstudenter.

Mångfald integre-
rat i den ordinarie 
verksamheten. Tolk 
och översättning av 
dokument.

Tolk.

Bekämpande av 
etnisk diskrimine-
ring

Regeringsuppdrag att 
bekämpa diskrimine-
ring. Utbildning och 
informationsinsatser. 
Vägran att sortera 
efter etnicitet på 
arbetsgivares begä-
ran. Alla ska ha rätt 
att skrivas in som 
arbetssökande oavsett 
språkkunskaper.

Handlingsplaner. Infor-
mation och utbildning.

Information och 
utbildning.

Information och 
utbildning.
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terna som nyligen har genomfört en undersökning av mångfal-
den i kvantitativa termer bland de anställda. Undersökningen 
visar att 234 personer av de 1 421 anställda har utländsk bak-
grund, vilket innebär att Länsarbetsnämndens mål att 15 pro-
cent av de anställda ska ha utländsk bakgrund 2005 redan är 
uppfyllt. Undersökningen lämnar inga uppgifter om vilka 
positioner dessa personer arbetar på eller varifrån de härstam-
mar. Polismyndigheten har en kartläggning på gång där man 
ska undersöka personalens etniska ursprung på frivillig basis. 
De övriga myndigheterna i undersökningen har inte genom-
fört några undersökningar av personalens ursprung. Vid Göte-
borgs universitet och socialtjänsten i Bergsjön är man negativt 
inställd till sådana kartläggningar och uppger att man vill foku-
sera på kompetens snarare än etnicitet 
 Sammantaget överväger de positiva faktorerna i myndighe-
ternas mångfaldsarbete även om det naturligtvis finns saker att 
förbättra. Alla myndigheterna bedriver ett intensivt mångfalds-
arbete som påverkar deras verksamhet och med tiden kommer 
alla fyra att ha integrerat mångfaldstänkandet i det löpande 
beslutsfattandet. Länsarbetsnämnden verkar i en speciell situa-
tion på grund av den statliga arbetsmarknadspolitiken vilket 
innebär att man tilldelas extra medel och ges mycket tydliga 
direktiv om vad som ska göras. Detta förklarar till stor del att 
man har ett så pass gott resultat. Samtliga myndigheter i under-
sökningen arbetar också aktivt med olika projekt och strategier 
för att nå de integrationspolitiska målen varför det finns skäl 
att se positivt på framtiden. 

En studie av mångfaldsarbetet vid 
myndigheter i Malmö/Skåne
Under år 2003 utfördes delstudien Mångfaldsarbetets planer 
och strategier: Uppfattningar om den etniska mångfaldens motiv 
och hinder vid Arbetsförmedlingen, CSN och Försäkringskassan i 
Malmö. Delstudiens syfte är att jämföra och studera synen på 
och arbetet med etnisk mångfald vid de tre, ur mångfaldssyn-
punkt strategiskt viktiga, lokala myndigheterna Arbetsförmed-
lingen, Försäkringskassan och CSN i Malmö. Undersökningen 
bygger på analyser av mångfaldsplaner och andra dokument, 
såsom årsredovisningar, men det huvudsakliga materialet 
består av intervjuer med chefer på lokal och regional nivå, samt 
med de personer som har varit ansvariga för arbetet med hand-
lingsplanerna för mångfald.
 Delstudien 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 
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att motverka diskriminering och att det tillför språklig och kul-
turell 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 organisatio-
nerna lägger vid frågor som rör etnisk mångfald internt, För-
säkringskassan har inte någon egen plan för etnisk mångfald. 
Detta betyder att det inte kommer några impulser därifrån, 
några riktiga mål för vad som ska uppnås finns alltså inte. Sam-
tidigt är det så att Försäkringskassan har många utrikes födda 
bland sina anställda.
 Organisationernas strategier för etnisk mångfald tycks vara 
drivna av andra faktorer än mångfaldsplanerna. Framförallt 
tycks behovet av att ha en kulturell och språklig kompetens 
bland personalen vara den starkaste drivkraften för att satsa på 
etnisk mångfald. 
 Intressant nog är det inte många av de intervjuade som näm-
ner planer och direktiv som ett viktigt motiv för att arbeta med 
mångfaldsfrågorna, endast en person som arbetar på Läns-
arbetsnämnden säger uttryckligen att dessa frågor inte går att 
välja bort eftersom de ingår i myndighetens uppdrag. Idag spe-
lar handlingsplanerna för mångfald en vägledande roll och har 
framförallt betydelse vid rekryteringar. 
 När det gäller CSN och Arbetsförmedlingen har man det 
kvantitativa målet att de personer som tas in vid nyrekryte-
ringar ska spegla sammansättningen i det omgivande samhäl-
let och att inte någon ska diskrimineras när det gäller löne-
sättningen. De intervjuade menar också att det finns en intern 
uppföljning på detta område, vid nyanställningar eller vid 
lönesättning måste man kunna visa att det inte förekommer 
någon diskriminering. Någon statistik på detta område produ-
ceras inte för offentligt bruk och därför är det svårt att få någon 
överblick eller insyn i hur det faktiskt ser ut. 
 Arbetet för etnisk mångfald inom organisationerna rör sig 
mest om att öka andelen personer med en annan etnisk bak-
grund; frågor som rör mer kvalitativa aspekter har inte fått så 
stort utrymme. Det fokus som finns på rekrytering och repre-
sentation är också sammankopplat med idén att de offentliga 
organisationerna ska vara förebilder genom att man »speglar« 
samhällets etniska sammansättning. Några officiella siffror 
på hur denna sammansättning ser ut finns dock inte. På CSN 
gjordes ett försök att kartlägga hur den etniska fördelningen 
såg ut bland de anställda men både de anställda och facket var 
mycket negativt inställda till kartläggningen vilket ledde till att 
den lades på is.
 Inom de studerade organisationerna talar man hellre om 
den externa mångfaldsfrågan än den interna, det vill säga man 
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fokuserar på relationen mellan organisationen och dess kunder 
snarare än relationen internt mellan organisationen och dess 
anställda. När det gäller vilka erfarenheter som finns av att ha 
anställda med en annan etnisk bakgrund än svensk uttrycker 
man sig mest positivt på CSN och mest negativt på Försäk-
ringskassan 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. En intres-
sant skillnad mellan CSN och Försäkringskassan är att man har 
olika förklaringar till varför problem kan uppstå i mötet mel-
lan 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 sna-
rare att det är vissa tjänstemän som har fel inställning.
 När det gäller de hinder som finns för att organisationerna 
ska få en större etnisk mångfald menar många av de intervju-
ade 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. Gemensamt för de olika 
organisationerna är att man kräver att de anställda ska ha goda 
kunskaper i svenska, i både tal och i skrift. Då de studerade 
organisationerna är myndigheter är det viktigt att informatio-
nen 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 vara mindre lämpliga för 
en aktuell tjänst på grund av bristande svenskkunskaper. Språk-
tester görs exempelvis inte utan man försöker göra en bedöm-
ning vid anställningsintervjun. Man menar att det är viktigt att 
personer som inte har bott så länge i Sverige får en chans och 
att man inte kan förvänta sig att deras svenska ska vara perfekt.
 Alla intervjuade från Arbetsförmedlingen och CSN är ense 
om att även om det finns kulturella skillnader så har det inte 
någon avgörande betydelse eftersom människor i grunden har 
mer gemensamt än vad som skiljer dem åt. Det gäller att öka 
representationen av personer med annan etnisk bakgrund för 
att på så vis bryta upp stereotypa föreställningar om människor 
med annan bakgrund än svensk. På Försäkringskassan menar 
man snarare att det gäller att acceptera att människor med en 
annan etnisk bakgrund än svensk kan ha andra värderingar och 
beteendemönster och att man måste lära sig att förstå detta.
 Ett hinder för mångfaldsarbetet är att det saknas sätt att mäta 
mångfaldsarbetets resultat på. Därför är det svårt att säga vilken 
betydelse mångfaldsplanerna har som verktyg. Organisatio-
nerna ser ganska få vinster med att arbeta för etnisk mångfald 
som är kopplade till den egna organisationen. Samtidigt finns 
det inte några direkta sanktioner när organisationerna väljer att 
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ge frågor som rör etnisk mångfald en låg prioritet. Organisatio-
ner som varken ser någon större nytta med att ha en mångfald 
bland personalen, eller har någon större press på sig att upp-
visa resultat på detta område, kommer troligtvis inte att lägga 
någon större energi på dessa frågor.
 Det är tydligt att frågor som rör etnisk mångfald inte har 
samma status som jämställdhetsfrågorna. 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 organi-
sationen så är det inte säkert att dessa erfarenheter går lätt att 
översätta till arbetet med etnisk mångfald. En viktig slutsats är 
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 mång-
faldsfrågor än interna trots att arbetet med mångfaldsfrågor i 
mångt och mycket handlar om att öka representationen av per-
soner med en annan etnisk bakgrund än svensk i organisatio-
nerna. För att stärka betydelsen av mångfaldsplaner och andra 
styrinstrument behövs inte bara tydliga rutiner för uppföljning 
utan också att lika höga krav ställs när det gäller etnisk mång-
fald som när det gäller jämställdhet. 

Några övergripande slutsatser
De fördjupade och kompletterande analyserna i detta kapitel 
bekräftar mycket av det som framkommit tidigare i rappor-
ten och ger även en hel del ny information. Att verksamhetens 
karaktär präglar mångfaldsarbetet är något som blir tydligt när 
den regionala och lokala nivån samt det mera konkreta var-
dagliga arbetet sätts i fokus. Mångfaldsarbetet skilda karaktär 
beroende på verksamhet är förstås naturlig, och utgör säkert 
en anledning till varför regering och riksdag inte har ställt upp 
några absoluta detaljregler för tanken om staten som förebild, 
men är samtidigt något som vi behöver lära oss mer om. Något 
som diskuteras i flera av delstudierna är att det å andra sidan 
kan finnas skäl att skärpa och tydliggöra styrinstrumenten på 
området, till exempel via myndigheternas regleringsbrev. Frukt-
bara sätt att mäta mångfaldsarbetets resultat bör utvecklas och 
etableras. Detta bör kunna ske samtidigt som myndigheternas 
särart respekteras.
 Av de regionala och lokala studierna framgår också betydel-
sen av att organisera arbetet, liksom mångfaldens betydelse för 
den utåtriktade verksamheten, samt att mångfald kan uppfattas 
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som något känsligt, nytt eller främmande. Det framgår också 
att organisationer kan verka efter självständiga strategier i för-
hållande till planerna för etnisk mångfald. Delstudierna illus-
trerar återigen att frågan om kartläggning av personalen upp-
fattas som känslig och svår. Det är viktigt att denna fråga får en 
bra och smidig lösning.
 I delstudierna berörs också frågan om särlösning kon-
tra mångfaldsarbetets inordnande i den generella politikens 
genomförande. Hållningen här bör tills vidare vara att särlös-
ningar ofta är i sin ordning som en del av åtgärdsarsenalen, så 
länge som målet inte är uppnått. Metoderna för hur inordnan-
det i den gängse verksamheten ska ske behöver också utvecklas.



Den här rapporten undersöker målsättningen om staten som 
förebild genom analyser av 17 myndigheters planer, insatser för 
mångfald, samt utfallet i personalstyrkorna. I det första avsnit-
tet av detta avslutande kapitel sammanfattar vi slutsatserna om 
huruvida de undersökta statliga myndigheterna idag är före-
bilder när det gäller etnisk mångfald. Vi överväger resultatet 
av statsmaktens styrning i form av slutsatser om relationerna 
mellan planer, insatser och utfall. I det andra och sista avsnittet 
diskuterar vi den nuvarande regelstyrningen på området och 
presenterar några vidareutvecklande förslag och synpunkter.

Är myndigheternas  
planer, insatser och utfall förebilder?
En första positiv observation är att många av myndigheterna 
som inkluderades i undersökningen har handlingsplaner för 
etnisk mångfald. Av de 17 myndigheter som valts visade det sig 
att 15 hade upprättat en handlingsplan för främjande av etnisk 
mångfald. 
 Innehållet i handlingsplanerna är dock mera problematiskt 
sett utifrån hur målet om staten som förebild definieras och 
prövas i denna studie. Rent generellt är de flesta handlingspla-
ner svaga innehållsmässigt sett och myndigheternas arbete med 
mångfaldsarbetet är i behov av ett helhetstänkande. Vi kommer 
fram till flera olika skäl till varför läget är som det är på denna 
punkt. Att integrationspolitiken är en del av den växande sek-
torsövergripande politiken spelar sannolikt också in här. Det är 
inte lätt för myndigheterna att vid sidan av kärnverksamheten 
samtidigt leva upp till kraven på planer och mål för jämställd-
het, miljömedvetenhet, etnisk mångfald, samt andra sektorsö-
vergripande verksamheter. Metoderna för att inordna inte-

6. Nuläget och villkoren  
för staten som förebild
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grationspolitiken i den gängse löpande verksamheten behöver 
också utvecklas.
 Ett generellt intryck utifrån intervjuerna med myndigheterna 
är att det interna arbetet med att öka och bättre nyttja mång-
falden i det svenska samhället uppfattas som tämligen nytt och 
att det än så länge är ganska oreflekterat och trevande. Om det 
pågående arbetet kan sägas vara bra eller dåligt beror på vad 
referenspunkten är. Med tanke på att arbetet är ganska nytt för 
de flesta så är medvetenheten om frågorna förhållandevis hög. 
Om däremot referenspunkten är ett fulländat mångfaldsarbete 
ordentligt integrerat i organisationens verksamhet framstår 
ambitionsnivån för det nuvarande mångfaldsarbetet som täm-
ligen svagt. Oavsett referenspunkt så är vår generella slutsats att 
samtliga intervjuade myndigheter behöver vidareutveckla sitt 
mångfaldsarbete, vissa mer och andra mindre.
 När det gäller utfallet i personalstyrkan så är andelen utri-
kes födda vid de 17 myndigheterna generellt sett betydligt lägre 
än andelen utrikes födda bland de sysselsatta i riket. De utrikes 
födda är underrepresenterade särskilt när det gäller chefsbefatt-
ningarna.
 En viktig observation är att vid de flesta av de undersökta 
myndigheterna har det totala antalet anställda minskat mel-
lan åren 1997 och 2001, men detta har inte drabbat de utrikes 
födda, vilket annars ofta brukar vara fallet. Anställningsbehovet 
vid de 17 myndigheterna har överlag varit rätt litet under dessa 
år. Detta innebär att några väsentligt förändrade sammansätt-
ningar i personalstyrkorna inte har kunnat ske genom nyrekry-
teringar under den nya integrationspolitikens första år.
 Att verksamhetens karaktär präglar mångfaldsarbetet är 
något som blir tydligt när den regionala och lokala nivån samt 
myndigheternas mera konkreta vardagliga arbetet sätts i fokus. 
Av de regionala och lokala fördjupade studierna framgår också 
betydelsen av att organisera arbetet, liksom mångfaldens bety-
delse för den utåtriktade verksamheten, samt att mångfald kan 
uppfattas som något känsligt, nytt eller främmande. Våra för-
djupade analyser i Malmö/Skåne tyder också på att organisa-
tioner kan verka efter självständiga strategier oberoende av pla-
nerna för etnisk mångfald.
 Tabell 9 rymmer en totalbedömning av myndigheternas pla-
ner, insatser och utfall, utifrån hur dessa tre delar av myndig-
heternas mångfaldsarbete är sammanfattade i de ovanstående 
kapitlen Dokumentanalys av  myndigheternas handlingsplaner, 
Intervjustudie om myndigheternas mångfaldsinsatser och Utfal-
let i personalstyrkan enligt registerdata, närmare bestämt i de tre 
tabellerna 1, 3 och 6.
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 Enligt karaktäriseringen under tabell 9 får ingen myndighet 
totalbedömningen dåligt mångfaldsarbete1. Tolv myndigheter 
har ett begynnande mångfaldsarbete (Arbetsmarknadsverket, 
Centrala studiestödsnämnden, Försvarsmakten, Kriminalvårds-
verket, Luftfartsverket, Länsstyrelsen i Skåne län, Länsstyrelsen 

Tabell 9
Totalbedömning av de 17 myndigheternas planer, insatser och utfall*.

 Planer Insatser Utfall Totalpoäng
    per   
    myndighet

Arbetsmarknadsverket  2  1  2   5 poäng
Arbetsmiljöverket  2  2  2   6 poäng
Centrala 
Studiestödsnämnden  1  2  2   5 poäng
Försvarsmakten  1  1  1   3 poäng
Kriminalvårdsstyrelsen
/Kriminalvårdsverket  1  1  2   4 poäng
Luftfartsverket  2  1  2   5 poäng
Länsstyrelsen i 
Skåne Län  -  1  2   3 poäng
Länsstyrelsen i
Stockholms län  1  1  3   5 poäng
Länsstyrelsen i 
Västra Götalands län  1  2  1   4 poäng
Migrationsverket  2  1  3   6 poäng
Patent- och
Registreringsverket  2  1  2   5 poäng
Riksförsäkringsverket/ 
Försäkringskassorna  -  1  2   3 poäng
Rikspolisstyrelsen/
Polisväsendet  1  1  1   3 poäng
Riksskatteverket/Skatte-
och Kronofogde-
myndigheterna  2  2  2   6 poäng
Statistiska centralbyrån  2  1  2   5 poäng
Statens institutionsstyrelse  2  2  2   6 poäng
Tullverket  1  -  1   -
Totalpoäng per kolumn  = 23 poäng  = 21 poäng  = 32 poäng  

* Placering i respektive vänsterkolumn av var och en av de tre tabellerna 1, 3 och 6 ger i ovanstående tabell 1 poäng, 
placering i mittenkolumnerna ger 2 poäng och placering i högerkolumnerna ger 3 poäng. En total poäng för plan, 
insats och utfall i tabell 9 på 0–2 poäng karakteriseras som ett dåligt mångfaldsarbete; 3–5 poäng som ett begynnande 
mångfaldsarbete, 6–8 poäng som ett mångfaldsarbete på god väg och 9 poäng karakteriseras som förebildligt.

1 Vi finner inte att Tullverket kan poängsättas totalt sett eftersom myn-
dighetens insatser inte kunde bedömas inom ramen för denna studie.
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i Stockholms län, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Patent- 
och registreringsverket, Riksförsäkringsverket/Försäkringskas-
sorna, Rikspolisstyrelsen/Polisväsendet, Statistiska centralby-
rån). Fyra myndigheter hamnar i kategorin mångfaldsarbete på 
god väg (Arbetsmiljöverket, Migrationsverket, Riksskatteverket/
Skatte-och Kronofogde-myndigheterna, Statens institutionssty-
relse). Vi kan totalt sett utifrån tabell 9 inte karakterisera någon 
myndighets mångfaldsarbete som förebildligt.2

 En intressant sak som kommer fram vid jämförelse av de tre 
kolumnerna i tabell 9 är att utfallskolumnen har en betydligt 
högre totalpoäng (32) än kolumnerna för planer (23) respektive 
insatser (21). Om vi bortser från att våra gränsdragningar all-
mänt sett mycket väl kan vara lite för »snälla« just vid bedöm-
ningen av utfall, och accepterar den gjorda bedömningen, kan 
man konstatera att det på kort sikt är lättare att påverka och 
rätta till brister när det gäller planer och insatser än utfall. I vissa 
myndigheter med bra utfall menar vi att det finns skäl att när-
mast rikta uppmärksamheten mot insatserna och till exempel 
frågan om de utrikes föddas låga andel av chefsbefattningarna.
 Hur är det då med relationerna mellan planer, insatser och 
utfall? Av tabell 9 framgår att fem myndigheter hamnade i 
samma kolumn bland de tre möjliga kolumnerna i var och en 
av de tre tabellerna 1, (plan) 3 (insats) och 6 (utfall) – Arbets-
miljöverket, Försvarsmakten, Rikspolisstyrelsen/Polisväsendet, 
Skatteverket och Statens Institutionsstyrelse. Nio myndigheter 
hamnade i samma kolumn i två av de tre tabellerna. Tre myn-
digheter – Länsstyrelsen i Skåne län, Migrationsverket och Riks-
försäkringsverket/Försäkringskassorna - hamnade i helt och 
hållet olika kolumner i de tre tabellernas kolumner (eller klas-
sades delvis som bortfall). Detta spridda mönster tyder inte på 
några starka samband mellan plan, insats och utfall, särskilt inte 
då variationen inom den största gruppen – de nio myndigheter 
som hamnade i samma kolumn i två av de tre tabellerna – enligt 
tabell 9 är så stor. 
 Detta behöver inte betyda att statsmaktens tankegång att 
styra hela vägen (enligt figur 1) via planer över insatser till 

2 Utfallsbedömningarna i tabellerna 6 och 9 omfattar inte de utrikes föd-
das andel av olika befattningar på de 17 myndigheterna. Myndigheter 
som kommer väldigt bra ut i utfallsdelen av bedömningarna i tabel-
lerna 6 och 9 skulle komma mindre bra ut om dessa bedömningar 
också skulle innefatta de utrikes föddas andel av exempelvis chefsbe-
fattningarna. Ett viktigt moment för att fullt ut kunna bedöma målsätt-
ningen om staten som förebild valde vi dessutom av flera skäl att vänta 
med i denna studie, nämligen att ta fram närmare fakta om myndig-
heternas service och utåtriktade verksamhet, samt hur den riktas mot 
och uppfattas av brukarna – på den här punkten kommer vi att bedriva 
fortsatt analys och kartläggning.
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utfall är ofruktbar. Att döma dels av slutsatserna i kapitel 2, dels 
av den låga totalpoängen för kolumnen planer i tabell 9 (23 
av 51 möjliga poäng), så består åtminstone en stor del av pro-
blemet i att planeringsprocessen runt handlingsplanerna och 
det åtföljande systematiska helhetstänkandet inte riktigt har 
kommit igång vid myndigheterna i allmänhet. Vi anser därför 
att det behövs fler idéer och redskap för att denna process ska 
komma igång på allvar och på bred front.

Hur styrningen på  
mångfaldsområdet kan utvecklas
Integrationsverket ställer sig fortsatt bakom statsmaktens krav 
på att myndigheterna ska verka utifrån särskilda handlings-
planer vid sitt arbete för att främja den etniska mångfalden. 
Integrationspolitiken måste ännu betraktas som ny med tanke 
på vilken tid det har tagit att åstadkomma förändringar på lik-
nande politikområden, till exempel på jämställdhetsområdet. 
Antalet myndigheter med handlingsplaner för etnisk mångfald 
har ökat och en hög andel av de statliga myndigheterna har 
tagit fram planer. Men politiken har inte fått eller hunnit verka 
fullt ut än. Innan politiken eventuellt läggs om bör mång-
faldspåbuden genomföras fullt ut, till exempel på så sätt att alla 
myndigheter skaffar sig planer. Nästa steg är att alla myndighe-
ter bör nå dit där den bästa myndigheten är.
 En väg att gå för att höja kvalitén på planerna kan vara att 
ställa närmare krav i myndigheternas instruktioner och/eller 
regleringsbrev. Kraven på till exempel uppföljning och utvärde-
ring kan då anpassas på ett bättre sätt till enskilda myndigheter 
och samordnas departementsvis. Det är regeringens ansvar att 
detta görs och någon myndighet bör ges ett särskilt uppdrag att 
samordna uppföljningsarbetet.
 Ambitionen bör vara att få fram så bra planeringsprocesser 
och planer som det bara går, det vill säga sådana planer som 
leder till ett systematiskt helhetstänkande. Ett sådant tänkande 
präglas av sådana kriterier som tillämpas vid analysen i kapit-
lett Dokumentanalys av  myndigheternas handlingsplaner i den 
här rapporten. Det är svårt att se hur ett systematiskt helhets-
tänkande ska kunna komma till stånd och kommuniceras utan 
någon form av dokument liknande en handlingsplan.3

 Integrationsverket anser att staten ska vara en förebild uti-

3 Förenklingar av floran av sektorsövergripande specialregler mot myn-
digheter kan också diskuteras, liksom olika typer av ekonomiska styr-
medel. En annan idé är att i Lagen om offentlig anställning göra ett 
tillägg om att personalen ska vara rustad med språklig kompetens för 
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från integrationspolitiken och dess olika instrument. Det finns 
ingen konflikt mellan kraven på handlingsplaner och Lagen om 
åtgärder mot etnisk diskriminering, men lagen behöver kom-
pletteras med fler instrument på området. Lagen riktar sig till 
alla arbetsgivare. Den integrationspolitiska riktlinjen om staten 
som förebild är ett krav utöver lagen.
 Statskontoret utkom nyligen med rapporten Handlingspla-
ner för etnisk och kulturell mångfald. Ett lämpligt verktyg för att 
stärka etnisk och kulturell mångfald inom staten? (Statskontoret 
2004:18). Rapporten är resultatet av ett regeringsuppdrag och 
syftar till att kartlägga vilka myndigheter som har upprättat 
handlingsplaner, att redogöra för innehållet i planerna samt att 
bedöma hur effektiva de är som verktyg i styrningen av myn-
digheterna. Materialet bakom rapporten utgörs av en enkät 
ställd till 234 myndigheter och förda intervjuer med 46 perso-
ner inom regeringskansliet och vid 21 statliga myndigheter.
 I rapporten lämnar Statskontoret flera förslag. Man vill att 
möjligheterna att följa upp och utvärdera myndigheternas 
insatser utnyttjas bättre än hittills. I detta sammanhang bör 
enligt Statskontoret också internationella erfarenheter systema-
tiseras och analyseras. Statskontoret finner också att samverkan 
mellan myndigheter bör uppmuntras. Man vill att ansvarsför-
delningen klargörs, såväl inom Regeringskansliet som mellan 
berörda myndigheter. Statskontoret vill ompröva beslutet att 
upprätta särskilda handlingsplaner. Istället anser man att en 
form av rekryteringsmål bör prövas för delar av statsförvalt-
ning med outnyttjad kompetens hos utrikes födda. Dessutom 
vill man stärka sambanden mellan arbetsgivarpolitiken och 
andra politikområden med anknytning till kulturell och etnisk 
mångfald, vilket bland annat innebär att tillsynen av myndig-
heternas åtgärder i enlighet med gällande diskrimineringslagar 
bör uppmärksammas. I förekommande fall bör även myndig-
heternas verksamhetsmässiga ansvar för etnisk och kulturell 
mångfald enligt Statskontoret klargöras i större utsträckning. 
 Integrationsverket instämmer på flera punkter i Statskonto-
rets analyser och slutsatser, inte minst när det gäller vikten av 
uppföljning, utvärdering och myndighetssamverkan. Vi ser inte 
att det finns någon motsättning mellan rekryteringsmål och 
handlingsplaner, men att rekryteringsmål inte på något enkelt 
sätt kan ersätta handlingsplanerna som instrument. Rekryte-
ringsprocessen är endast ett område av många som kan och 

att kunna betjäna den etniska mångfalden i befolkningen. Detta skulle 
vara att beakta konsekvensen fullt ut av den situation vi möter på flera 
myndigheter när det gäller sambandet mellan kraven på service och 
externt mångfaldsarbete å ena sidan och intern mångfald å den andra 
sidan.
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bör täckas av en handlingsplan, bland områden som till exem-
pel arbetsförhållanden, karriärvägar, befordringsgång, perso-
nalutveckling och arbetsmiljö. Den intervjustudie som redovi-
sas i den här rapportens tredje kapitel innehåller flera idéer om 
metoder för att påbörja och utveckla mångfaldsarbetet samt 
om åtgärder för att förbättra organisationens förmåga att han-
tera och nyttja den etniska mångfalden i personalstyrkan och 
för det utåtriktade mångfaldsarbetet. 
 En diskuterad och känslig sak som kommit fram vid våra 
kontakter med myndigheterna är frågan om kartläggning av 
personalens bakgrund. De myndigheter som har genomfört 
kartläggningar har ofta kopplat detta arbete till en arbetsmiljö-
enkät eller annan form av personalenkät. Om regeringen anser 
att fler personer med utländsk bakgrund ska in i statsförvalt-
ningen så måste ju detta krav mätas på något sätt. En väg att 
gå kan vara att i regleringsbreven ställa upp krav på att den 
statistik som lämnas inte bara ska vara könsuppdelad, utan 
även att myndigheten ska ange statistik om antal personer med 
utländsk bakgrund. Ett sådant vägval måste dock vara förenligt 
med kraven på integritet och sekretess. Integrationsverket anser 
att frivillig självskattning bör prövas som ett första steg.
 Man ska ha i minnet att integrationspolitiken är en ny politik 
som handlar om långsiktiga utvecklingsprocesser, delvis svåra 
att påverka omedelbart. Därför är det viktigt att skynda lång-
samt. Det är heller inte lätt att entydigt säga vilken inverkan 
regeringens styrmedel för staten som förebild har haft så här 
långt, eller för den delen vilken direkt inverkan enskilda styr-
instrument som förordningen och regeringsbeslutet om hand-
lingsplaner har haft. Andra satsningar kan också tänkas påverka 
resultatet. Utvecklingen går dock på flera punkter åt rätt håll i 
riktning mot målet om staten som förebild.
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Appendix A
Betygsmall för respektive kriterium

De kriterier som specificerades tidigare betygssätts på en skala 
från 0–3 beroende på hur väl varje myndighet uppfyller kri-
teriet i sin mångfaldsplan. I detta appendix ska en råmall för 
bedömningen presenteras. Märk dock att en heltäckande pre-
sentation inte låter sig göras. Verkligheten är för komplex för 
att kunna beskrivas helt och hållet. Ofta ligger betygsbedöm-
ningarna och väger mellan två nivåer varefter ett avgörande har 
varit nödvändigt att göra. Något systematiskt gynnande eller 
missgynnande i betygsbedömningarna föreligger dock inte.

Kriterier utvecklade från DO:s handbok för aktiva 
åtgärder 
1 Sätt mätbara och tidsbestämda mål för mångfaldsarbetet. 

0 = Inga mål har ställt upp i handlingsplanen.
1 = Mål har ställts upp, men de är vaga och otydliga.
2 = Mål har ställts upp, de är vaga och otydliga, men är 
vidare nedbrutna i åtgärder som är mätbara och tidsbe-
stämda.
3 = Mål har ställts upp, målen är mätbara och tidsbestämda 
i sig. Målen är också nedbrutna till åtgärder som också är 
mätbara och tidsbestämda.

2 Fastställ nuläget. 
0 = Ingen nulägesanalys har gjorts inom myndigheten.
1 = En nulägesanalys har gjorts inom myndigheten men ana-
lysen har inte klart och tydligt använts för målformuleringen 
i mångfaldsplanen.
2 = En nulägesanalys har gjorts inom myndigheten. Analysen 
har också redovisats i handlingsplanen, men det finns endast 
liten koppling till de uppställda målen.
3 = En nulägesanalys har gjorts inom myndigheten. Analysen 
finns presenterad i handlingsplanen och är klart kopplad till 
de mål som presenteras i handlingsplanen. 

3 Åtgärderna som planeras ska vara aktiva, konkreta och synliga 
handlingar. 
0 = Inga åtgärder planeras inom myndigheten.
1 = Åtgärder planeras, men de är otydliga och vaga och där-
för svåra att följa upp.
2 = Konkreta, aktiva och synliga åtgärder planeras, men de är 
få till antalet. 
3 = En mängd konkreta, aktiva och synliga åtgärder planeras. 
Åtgärderna återges exakt i handlingsplanen. Ansvaret är klart 
fördelat. 
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4 Följ upp och utvärdera åtgärderna med jämna mellanrum 
för att se om beslutade åtgärder verkligen genomförts och om 
åtgärderna fått någon effekt.
0 = Utvärdering eller uppföljning nämns inte överhuvudta-
get i handlingsplanen.
1 = Utvärdering nämns bara mycket sporadiskt i handlings-
planen. Här handlar det främst om en viljeyttring, d.v.s. att 
myndigheten har som mål att utvärdering ska utföras framö-
ver.
2 = Det nämns att en utvärdering ska genomföras. De ansva-
riga för utvärderingen anges. 
3 = Utvärderingens funktion för den framtida planen anges 
klart och tydligt. Dessutom ska målens uppfyllandegrad för 
godkänt resultat klart och tydligt specificeras. De ansvariga 
för utvärdering av planen ska anges. 

Kriterier utvecklade från DO:s »Råd för myndigheternas 
arbete för etnisk mångfald och med mångfaldsplaner«
5 Vad gör myndighetschefen och myndighetsledningen? 

0 = Myndighetschefen och myndighetsledningen nämns 
överhuvudtaget inte i handlingsplanen.
1 = Det nämns att myndighetschefen är högsta ansvarig för 
handlingsplanens genomförande.
2 = Myndighetschefens roll som högsta ansvarig slås fast och 
ledningsdelegation klargörs. Ledningsgruppens eventuella 
ansvar fastställs.
3 = Myndighetschefens roll som högsta ansvarig slås fast och 
den eventuella ledningsgruppens ansvar klargörs. Lednings-
delegationen klargörs. Rent konkret slås det också fast vad 
myndighetschefens roll i det totala mångfaldsarbetet består i. 
Detsamma gäller för ledningsgruppen.

6 Vem är ansvarig?
0 = Ansvarsförhållandena för arbetet med genomförandet av 
handlingsplanen nämns överhuvudtaget inte.
1 = Det nämns på några av åtgärderna i handlingsplanen 
vilken funktion eller person inom myndigheten som ska 
genomföra vilken del av handlingsplanen.
2 = Det nämns ofta vilken funktion eller person inom myn-
digheten som ska genomföra vilken åtgärd i handlingspla-
nen.
3 = Det nämns i handlingsplanen vilken funktion eller per-
son inom myndigheten som ska genomföra vilken del av 
handlingsplanen. Listan är komplett, det vill säga alla upp-
gifter har en specifik ansvarig person eller funktion.
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7 Resurser. 
0 = Beskrivning av resursallokering görs inte överhuvudtaget 
i handlingsplanen.
1 = Några få budgetposter fastställs mycket översiktligt i 
samband med specifikation av åtgärder.
2 = Budgetposter fastställs översiktligt i samband med samt-
liga mätbara mål och åtgärder.
3 = Budgetposter fastställs i detalj för samtliga mätbara mål 
och åtgärder.

8 Arbetsformer. 
0 = Det framgår inte av handlingsplanen vem som direkt 
arbetar med genomförandet av planen och dess uppföljning.
1 = Det anges vid alla åtgärder vem som direkt arbetar med 
genomförandet av handlingsplanen och med utvärderingen 
av densamma. Däremot anges inte i vilka former arbetet är 
organiserat.
2 = Det anges vid alla åtgärder vem som direkt arbetar med 
genomförandet av handlingsplanen. Dessutom anges gene-
rellt vid dessa angivna åtgärder vilka former arbetet är orga-
niserat i.
3 = Det anges vid alla åtgärder vem som direkt arbetar med 
genomförandet av handlingsplanen. Dessutom anges gene-
rellt vilka former arbetet är organiserat i.

 
9 Arbetsområden. 

0 = Det framgår inte av handlingsplanen vilka problemom-
råden som är prioriterade vid myndigheten.
1 = Myndigheten har prioriterat problemområdena rekry-
tering, arbetsförhållanden och etniska trakasserier utan att 
motivera varför.
2 = Myndigheten har prioriterat problemområdena rekryte-
ring, arbetsförhållanden och etniska trakasserier och motive-
rar uttryckligen sitt ställningstagande för dessa problemom-
råden.
3 = Myndigheten har prioriterat problemområden genom att 
undersöka vilka problemområden som finns på myndighe-
ten och vilka som utgör det största problemet. Därefter har 
vissa problemområden valts ut för åtgärd under den upprät-
tade handlingsplanens tidperiod. 

10 Mål på kort och lång sikt.
0 = Det finns inga mål i handlingsplanen.
1 = Det finns mål i handlingsplanen, men de är vaga och 
otydliga till sin utformning. Alternativt finns endast konkreta 
åtgärder presenterade, åtgärder som inte är nedbrutna från 
mera översiktliga mål.
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2 = Det finns både långsiktiga och kortsiktiga mål i hand-
lingsplanen. Ofta är de kortsiktiga målen uppställda som 
konkreta åtgärder medan de långsiktiga målen fortfarande är 
vaga och otydliga till sin utformning.
3 = Det finns mätbara och tidsbestämda mål både på lång 
och kort sikt.

11 Resultat av föregående plan. 
0 = Resultat från föregående plan finns inte angivet i den 
nuvarande planen. (Detta betyg ges också orättvist nog till de 
myndigheter som bara upprättat en enda plan och naturligt 
nog inte kunnat ange resultat från föregående plan.)
1 = Något kort resultat från föregående plan redovisas.
2 = En större redovisning presenteras inkluderande de flesta 
åtgärder som utfördes under föregående handlingsplan.
3 = Resultat presenteras från alla åtgärder som utfördes 
under föregående handlingsplan. Resultaten får klara åter-
verkningar på de nya problem, mål och åtgärder som plane-
ras i den nya handlingsplanen. 

12 Underlag.
0 = Inget underlag har producerats för att bistå myndigheten 
i upprättandet av handlingsplan.
1 = Någon enkel enkät eller dylikt har producerats vid upp-
rättandet av den nuvarande handlingsplanen. Enkätresulta-
ten rapporteras i handlingsplanen.
2 = Någon enkel enkät eller dylikt har producerats vid upp-
rättandet av den nuvarande handlingsplanen. Enkätresulta-
ten rapporteras i handlingsplanen. Det är tydligt att resulta-
ten givit effekt vad gäller målen i handlingsplanen.
3 = Ett underlag har producerats i syfte att undersöka alla de 
mångfaldsproblem som finns på myndigheten. Resultaten 
rapporteras i handlingsplanen. Det är tydligt att resultaten 
givit effekt vad gäller problemspecifikation och problempri-
oritering i den nuvarande handlingsplanen.



Appendix B
Betyg för 17 statliga myndigheters handlingsplaner
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Introduktionsbrev till de 17 myndigheterna om Integrationsverkets uppdrag att

kartlägga statliga myndigheters handlingsplaner för att främja etnisk och kulturell
mångfald

Enligt förordning (1986:856) om de statliga myndigheternas ansvar för genomförandet av

integrationspolitiken ska myndigheterna fortlöpande beakta samhällets etniska och kulturella
mångfald både när de utformar sin verksamhet och när de bedriver den. I regeringsbeslut

1999-10-07 (Ku 1999/2927/IM) uppdrar regeringen åt samtliga statliga myndigheter som
lyder omedelbart under regeringen att upprätta handlingsplaner för att främja etnisk mångfald

bland sina anställda.

Jag skriver detta brev för att vi har ett viktigt uppdrag som vi behöver myndighetens hjälp
med. Enligt regleringsbrevet för i år skall Integrationsverket ”kartlägga och analysera hur ett

antal statliga myndigheter har genomfört regeringens uppdrag om att utarbeta handlingsplaner
för att främja den etniska och kulturella mångfalden bland de anställda samt vilken betydelse

dessa planer har haft för att främja mångfalden och motverka diskriminering vid anställning
eller i övrigt inom myndigheten”. Integrationsverket skall även redovisa de statliga

myndigheternas verksamhet i förhållande till integrationspolitiken.

Den myndighet som Du är chef för är en av de 17 statliga myndigheter som vi vill kartlägga
och analysera. Strategisk betydelse och storlek i form av antalet anställda har varit våra

främsta urvalskriterier. Ansvarig för detta uppdrag hos oss är Mikael Rundqvist.

Jag ber Dig nu att introducera vårt uppdrag hos er och informera oss om vem eller vilka
personer vid er myndighet som är lämpliga att ha fortsatt kontakt med i ärendet. Vänligen

inkom med denna uppgift så snart som möjligt på e-postadress
Mikael.Rundqvist@integrationsverket.se så att vi kan boka tid för uppföljning under veckorna

42-45. Vi är också tacksamma för att på samma sätt snarast få er eventuella handlingsplan för

ökad etnisk och kulturell mångfald, liksom sammanställda svar av eventuellt utförda enkäter

om etnisk mångfald. Myndighetens svar på bifogad enkät ber vi att få in senast onsdagen den

15 oktober.

Med vänlig hälsning

Andreas Carlgren

Generaldirektör

Bilaga 1



Bilaga 2
Enkät till statliga myndigheter med anledning av deras arbete med 
handlingsplaner för främjande av etnisk mångfald Integrationsverket
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MISSIV 2003-09-19

Avdelningen för Samhällsanalys

Fredrik Bonander

FORSKNINGSPROJEKTET

Offentliga Sverige 2003

Syftet med den studie som denna enkät är del av är att kartlägga förekomsten av

handlingsplaner för främjandet av den etniska och kulturella mångfalden inom 17 svenska

myndigheter. Syftet är också att analysera om handlingsplanerna är effektiva i att förändra

mångfaldsarbetet inom myndigheterna. Syftet med en handlingsplan är att aktivera

myndighetens arbete i enlighet med förordning 1986:856. Förordning 1986:856 slår fast de

statliga myndigheternas ansvar:

”Myndigheterna ska fortlöpande beakta samhällets etniska och kulturella mångfald både när
de utformar sin verksamhet och när de bedriver den. Myndigheterna ska verka för lika
rättigheter och möjligheter för alla oavsett etnisk eller kulturell bakgrund”.

Svaret på denna enkät kommer att betraktas som myndighetens officiella bidrag till den

vidare kartläggning och analys av 17 svenska myndigheters handlingsplaner för främjande av

mångfald som kommer att genomföras.

För frågor med givna svarsalternativ ska svaren fyllas i på själva enkäten. För frågor med

öppna svar ska svaren fyllas i på separat papper.

Intresseområdet för denna studie är hela myndigheten. Det innebär att också regionala och
lokala avdelningar av myndigheten måste beaktas i svaren. Är regionala eller lokala
avdelningar självstyrande i förhållande till centralförvaltningen måste detta anges så att detta
faktum kan beaktas i Integrationsverkets fortsatta analys.
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Enkätfrågorna:

1. Har myndigheten upprättat handlingsplan för främjande av etnisk mångfald?

2. Beskriv myndighetens organisation utifrån ett hierarkiskt perspektiv.  Vilka delar av
myndigheten berörs av den från centralt håll eventuellt upprättade handlingsplanen för
främjande av etnisk mångfald?

3. Vilken av förordningen 1986:856 och den eventuellt upprättade handlingsplanen för
främjande av mångfald menar myndigheten har störst inflytande på myndighetens
mångfaldsarbete?

4. Menar myndigheten att det finns skillnader mellan de integrationspolitiska krav som
uppställts i förordning 1986:856 och de integrationspolitiska krav som uttrycks genom
upprättandet av handlingsplanen för främjande av mångfald?

Om svaret är nej i fråga 1 fortsätt nedan med frågorna 5-8, om svaret är ja i fråga 1 fortsätt till
fråga 9.

5. Varför har myndigheten inte upprättat handlingsplan för etnisk mångfald?

6. Hur har myndigheten arbetat med att förverkliga förordning 1986:856 utan en
fastställd handlingsplan för främjande av mångfald?

7. Vilken effekt bedömer myndigheten att avsaknaden av handlingsplan har haft för
mångfaldsarbetet?

8. Vad ligger till grund för myndighetens bedömning i fråga 7?

Om svaret var ja i fråga 1 fortsätt nedan med att besvara frågorna 9-31.

9. Hur tolkar myndigheten skrivningen i förordning 1986:856 om lika rättigheter och
möjligheter för alla oavsett etnisk eller kulturell bakgrund?

10. Hur har myndigheten införlivat skrivningarna i förordning 1986:856 i den upprättade
handlingsplanen för främjande av etnisk mångfald?

11. Vilka åtgärder har genomförts av myndigheten på grund av handlingsplanen för
främjande av etnisk mångfald? (T.ex. i form av projekt eller strategier)

12. På en skala från 0 till 100, hur bedömer myndigheten att man uppfyllde skrivningen i
förordning 1986:856 inom myndighetens organisation redan innan handlingsplanen
för främjande av mångfald upprättades? (Vänligen kryssa på den plats på linjen som
motsvarar myndighetens bedömning)

| | | | | | | | | | |
0 100
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13. På en skala från 0 till 100, hur bedömer myndigheten att man uppfyller förordning
1986:856 inom myndighetens organisation idag? (Vänligen kryssa på den plats på
linjen som motsvarar myndighetens bedömning)

| | | | | | | | | | |
0 100

14. Hur ställer sig myndigheten till följande påstående?
Inom myndighetens organisation har endast genomförandet av den upprättade
handlingsplanen för främjande av etnisk mångfald inverkat för att uppfylla
förordning 1986:856.

A. Instämmer ej
B. Instämmer i låg grad
C. Instämmer i hög grad
D. Instämmer helt

15. Hur motiverar myndigheten sitt ställningstagande i fråga 14?

16. Vilka faktorer har inverkat gynnande för genomförandet av handlingsplanen inom
myndighetens organisation?

17. Vilka faktorer har inverkat hindrande för genomförandet av handlingsplanen inom
myndighetens organisation?

18. På en skala från 0 till 100, hur bedömer myndigheten att man uppfyllde förordning
1986:856 vid genomförandet av myndighetens externa verksamhet och service redan
innan handlingsplanen för främjande av mångfald upprättades?

| | | | | | | | | | |
0 100

19. På en skala från 0 till 100, hur bedömer myndigheten att man uppfyller förordning
1986:856 idag vid genomförandet av myndighetens externa verksamhet och service?

| | | | | | | | | | |
0 100
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20. Hur ställer sig myndigheten till följande påstående?

Vid genomförandet av myndighetens externa verksamhet och service har endast

genomförandet av den upprättade handlingsplanen för främjande av etnisk mångfald inverkat

för att uppfylla förordning 1986:856.

A. Instämmer ej
B. Instämmer i låg grad
C. Instämmer i hög grad
D. Instämmer helt

21. Hur motiverar myndigheten sitt ställningstagande i fråga 20?

22. Vilka faktorer har inverkat gynnande för genomförandet av handlingsplanen vid
genomförandet av myndighetens verksamhet och service?

23. Vilka faktorer har inverkat hindrande för genomförandet av handlingsplanen vid
genomförandet av myndighetens verksamhet och service?

24. Har myndigheten genomfört kartläggning av personalens etnicitet?
Ja   Nej 
Om nej gå vidare till fråga 26.

25. Om sådan kartläggning har genomförts har den utförts i enlighet med de förslag som
Diskrimineringsombudsmannen (DO) framställt?
Ja   Nej 

26. Har myndigheten utvärderat de effekter som uppkommit som resultat av de åtgärder
som genomförts som del av implementeringen av handlingsplanen?

      Ja   Nej 

27. Om myndigheten inte genomfört utvärding av handlingsplanens effekter, varför har så
inte skett?

28. Vilka specifika utvärderingar av handlingsplanens effekter har genomförts av
myndigheten? (Ange de utvärderingar som genomförts)

29. Hur genomförde myndigheten utvärderingarna av handlingsplanens effekter?

30. Vilka resultat framkom vid utvärderingarna av handlingsplanens effekter?

31. Vilka åtgärder har beslutats av myndigheten med anledning av resultaten som
framkommit i de genomförda utvärderingar av handlingsplanens effekter?



Bilaga 3
Intervjuade kontaktpersoner vid de 16 myndigheterna

Arbetsmarknadsverket, Stockholm: Göran Ferm, staben

Arbetsmiljöverket, Solna: Carita Grönbeck, HR (Human Resources)
 Ulla Lindqvist, HR

Centrala Studiestödsnämnden, Sundsvall:  Karin Selling, HR

Försvarsmakten, Stockholm: Björn Osswald, högkvarteret

Kriminalvårdsverket/styrelsen, Norrköping: Boy Svedberg, HR
 Per Wass, HR

Luftfartsverket, Norrköping: Peter Wikström, HR
 Per Edström, HR

Länsstyrelsen i Skåne län:  Miia Uski, HR
 Ulf Pauli, integration

Länsstyrelsen i Stockholms län:  Lena Söderholm Kalmendal, integration

Länsstyrelsen i Västra Götalands län: Jesper Svensson, integration

Migrationsverket, Norrköping:  Susanne Tillenius, H R
 Matilda Jensen., HR

Patent- och registreringsverket, Stockholm: Anna Däckfors, HR
 Pamela Lund Bergström, HR

Riksförsäkringsverket, Stockholm: Monica Welmer, HR
 Kicki Westlund, HR

Rikspolisstyrelsen, Stockholm: Marie Micaux, HR
 Inger Matsson, HR
 Anki Meimermondts, Sthlm polisen

Riksskatteverket, Solna: Mia Vinqvist, HR
 Helin Sahin, HR
 Ingela Runesson, HR

Statens institutionsstyrelse, Stockholm: Karin Nordin, HR

Statistiska Centralbyrån, Stockholm: Christer Haglund, HR
 Anne-Marie Nordblad, HR

    



Bilaga 4
Översiktlig mall vid myndighetsintervjuer

A Vilka har reaktionerna varit på rapporten Handlingsplanen 
som verktyg – en kartläggning och analys av 17 statliga myn-
digheters handlingsplaner för främjande av etnisk mångfald?

– Hur togs analysen emot?

– Hur har rapporten spridits i organisationen?

B Vad har myndigheten under de senaste åren vidtagit för 
åtgärder för att öka och bättre utnyttja den etniska och kul-
turella mångfalden inom myndigheten?

C Har målgruppsanalyser gjorts av myndighetens utåtriktade 
verksamhet?

D Vad har myndigheten fått för regeringsdirektiv i år?

E När kommer myndighetens handlingsplan för etnisk och 
kulturell mångfald att revideras?

F Är en handlingsplan för etnisk och kulturell mångfald ett bra 
instrument?

Vi är även intresserade av detaljfrågor, som antalet nyanställ-
ningar under senare tid vid er myndighet, diskussion om fort-
satta kontakter oss emellan, etcetera.



Bilaga 5
Andel utrikes födda uppdelade på kön och myndighet åren 1997–2001.
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