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Min frågeställning till denna uppsats har varit att studera vilka positiva effekter det finns med 

etnisk mångfald inom företag i Malmö. Jag har även velat undersöka hur implementeringen och 

integreringen av etnisk mångfald ser ut i de företag jag har valt ut. Från början i min 

undersökning ville jag träffa både ekonomi- och personalansvariga för att få både de 

organisatoriska och ekonomiska aspekterna täckta. Det visade sig att det hos samtliga företag 

enbart var personalansvariga som var insatta i sina respektive företags handlingsplan och 

effekterna av etnisk mångfald. Därför är det personalansvariga jag har träffat på de utvalda 

företagen. De företag jag har undersökt är: 

Föreningssparbanken i Rosengård 

Willys på Cederströmsgatan 

Telia 

Akzo Nobel 

Pågen AB 

 

Uppsatsen inleds med en redogörelse för statistik och jag gör historiska reflexioner kring 

befolkningssammansättning, arbetslöshet, 40-talisternas pensionering och skillnaden mellan 

arbetskraftimport och flyktinginvandring. Metoden till min empiriska studie är kvalitativ med 

halvstrukturerade intervjuer uppbyggda kring teman.    

 

När jag gav mig ut på fältet hade jag en förförståelse av ämnet som var grundad i facklitteratur 

kring ämnet. Den vidare utvecklingen av uppsatsen har lett till att jag redogör för en del teori som 

jag kallar förförståelseteori och en del som heter teori. Den sistnämnda är den egentliga teori som 



min analys till största delen bygger på. Däremellan finns det en redogörelse för de resultat jag 

fick ta del av i de företag jag har undersökt.  

 

Det visade sig hos samtliga företag att de inte hade resonerat kring etnisk mångfald och dess 

integrering, implementering och de positiva effekter det kan medföra vilket hade påtalats i 

facklitteraturen. I analysen framgår att vad jag anser har hindrat utvecklingen är så kallat 

kategoriell ojämlikhet, individens relation till organisationen, homogenitetens trygghet, ytlig 

förändring samt slutligen organisationers förhållningssätt till varandra.   
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1.INTRODUKTION 

 
1.1 Inledning 

 
Nästan dagligen hör och läser vi i massmedia om betydelsen av att integrera och 

implementera etnisk mångfald i det svenska näringslivet. Det anges anledningar som den 

förestående pensioneringen av 40-talisterna, den höga arbetslösheten bland invandrare 

och att vissa sektorer inom den offentliga sektorn är i stort behov av arbetskraft. Vi har 

fått skärpta och nya diskrimineringslagar (se bilaga 3) med syftet att bland annat öka och 

påskynda utvecklingen mot etnisk mångfald i arbetslivet. Det håller dessutom på att växa 

upp en ny industri och nya yrkesbeteckningar kring etnisk mångfald. Mångfaldskonsulter 

ska hjälpa företag att skapa handlingsplaner kring etnisk mångfald och vissa städer och 

kommuner har sina egna mångfaldskonsulenter anställda (www.mangfaldimalmo.com). 

Fast det har skett en explosionsartad utveckling när det gäller användandet av  begreppet 

etnisk mångfald är det ändå ett relativt nytt begrepp i Sverige. Två länder som har längre 

och större erfarenhet kring integrering, implementering och de effekter man uppnår av 

etnisk mångfald i företag och organisationer är Storbritannien och USA. Det är också 

därifrån den mesta litteratur finns att hämta även om det har börjat publiceras en hel del 

med utgångspunkt och erfarenheter från Sverige.  

 

När det gäller USA och Storbritannien refereras det ofta till begreppet managing 

diversity, vilket innefattar den bredare definitionen av mångfald, det vill säga kön, ålder, 

sexuell läggning och etnisk mångfald. Cox (1994), professor i ”human resourse 

managment” på University of Michigan Business School och en av de ledande när det 

gäller diskussioner och argument kring mångfald. Han definierar managing diversity som 

att planera och implementera organisationssystem och praxis för att kunna leda 

människorna så att de potentiella fördelarna med mångfald maximeras och nackdelarna 

minimeras. Genomgående i den amerikanska och engelska facklitteratur jag tagit del av 

pratar man om hela begreppet mångfald medan det i den svenska oftast diskuteras och 

argumenteras kring nischen etnisk mångfald. Gemensamt för de tre vill jag påstå är att det 

är litteratur som är normativ och politisk korrekt. Det är handfasta råd om hur, var och 

varför ett företag ska satsa på mångfald plus de vinster som uppnås.  

 

 1

http://www.mangfaldimalmo.com/


Det var ovanstående som gjorde mig intresserad och nyfiken på vad företag, som påstod 

att de hade satsat på etnisk mångfald, själva tyckte att de hade fått för positiva effekter av 

satsningen. Vilka positiva effekter som facklitteraturen hänvisar till hade företagen också 

faktiskt upplevt?  

 

1.2 Syfte 

 
Med utgångspunkt i den facklitteratur, som ligger till grund för min förförståelse om 

etnisk mångfald i organisationer och företag vill jag med hjälp av ett kvalitativt 

tillvägagångssätt se vilka effekter som företag i Malmö tycker sig ha fått i och med att de 

har valt att satsa på etnisk mångfald.  

• Jag vill undersöka hur implementeringen och integreringen av etnisk mångfald i 

företagen ser ut. 

• Jag vill intervjua både personal- och ekonomichefer för att få både organisatoriska 

och ekonomiska aspekter täckta. 

• Jag vänder mig till företag som har fått pris eller blivit omtalade för att ha satsat 

på etnisk mångfald.  

 

Mitt syfte är således att se vilka positiva effekter det finns med etnisk mångfald i företag, 

som har fått omnämnande för att ha satsat på etnisk mångfald, i Malmö. 

 

1.3 Begrepp 

 
Med termen etnisk mångfald i arbetslivet menas i lagen lika rättigheter och lika 

möjligheter i fråga om arbete, anställningsvillkor samt utvecklingsmöjligheter i arbetet 

oavsett etnisk tillhörighet (Aktiva åtgärder för att främja etnisk mångfald i arbetslivet, 

2000). När man i samma sammanhang pratar om mångfald syftas det till hela begreppet 

av genus, sexuell läggning, funktionshinder samt etnisk tillhörighet. När jag använder 

termen homogen syftar jag till grupper som är relativt lika varandra när det gäller etnisk 

bakgrund, utbildning och position. Den nationalencyklopediska betydelsen är: alltigenom 

lika, likartad (Nationalencyklopedin,  www.ne.se). Med motsatsen heterogen syftar jag 

till grupper som består av personer med olika etnisk bakgrund, utbildning och position. 

Den nationalencyklopediska betydelsen är: innehållande olikartade beståndsdelar, 

oenhetlig (Nationalencyklopedin. www.ne.se).  

 2

http://www.ne.se/
http://www.ne.se/


Begreppet demografi betyder befolkningslära, den vetenskap som ägnas studier av 

befolkningens storlek, sammansättning och geografiska fördelning, samt av förändringar i 

befolkningsstrukturen förorsakade av demografiska händelser (Nationalencyklopedin. 

www.ne.se).  

Globalisering innebär en förändringsprocess varigenom stater och samhällen över hela 

jorden knyts samman i ömsesidiga beroendeförhållanden (Nationalencyklopedin. 

www.ne.se). 

När jag använder mig av begreppet implementera syftar jag till att genomföra, uppfylla 

eller förverkliga etnisk mångfald i företag eller organisationer. Betydelsen av att integrera 

inom samhällsvetenskapen menas en process som leder till att skilda enheter förenas och 

även resultatet av en sådan process (Nationalencyklopedin. www.ne.se). Jag syftar till 

processer genom där personer av annan etnisk tillhörighet än svensk slussas in i och blir 

delaktiga på alla nivåer i ett företag. 

 

1.4 Disposition 

 

Uppsatsen består av sex kapitel varav fem återstår. Kapitel två är en redogörelse för 

statistik och historiska reflexioner. I kapitel tre redogör jag för vilken metod jag använde 

mig av, varför och vilka resultat och erfarenheter det gav mig. Jag hade läst en hel del 

facklitteratur när jag började göra mina intervjuer och en sammanfattning av denna 

litteratur gör jag i kapitel fyra, som jag kallar förförståelseteori. Resultatet av mina 

intervjuer kommer i kapitel fem. Under uppsatsens gång kommer ni att upptäcka att min 

förförståelseteori inte var tillräcklig för att förklara vad som kom fram i resultatet därav 

ett kapitel sex som heter teori. Avslutningsvis kommer min analys i kapitel sju.  
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2. STATISTIK OCH HISTORISKA REFLEXIONER 
 

Jag vill här ge en kort presentation och sammanfattning över Malmös och Sveriges 

befolkningssammansättning, arbetslöshetsfördelning och 40-talisternas 

pensioneringsavgångar. Jag kommer även att redogöra för skillnaderna mellan olika 

anledningar för invandring till Sverige. Detta för att klargöra varför det talas om vikten av 

att satsa på etnisk mångfald i organisationer.  

 

2.1 Befolkningssammansättning, arbetslöshet och 40-talisternas pensionering 

 

Sverige består av 8 940 788 personer varav 1 358 214, dvs. 15 % (SCB 021231) är födda 

i utlandet eller har två föräldrar som är födda i utlandet. En stor del av denna grupp, 

10,3%, står idag utanför arbetslivet eller har inte ett yrke som motsvarar deras utbildning. 

Motsvarande siffra för svenskar är 4 % (ibid.) Ser vi till de utomnordiska invandrarna är 

deras arbetslöshet, enligt AMS, så hög som 21 % år 2001 (ibid.).  

 

Vi vet att en stor del av befolkningen kommer att gå i pension under det kommande 

decenniet när den så kallade 40-talistgenerationen lämnar arbetsmarknaden. Ytterligare 

faktorer som att vi svenskar föder färre barn än tidigare och att det för första gången 

sedan 1809 avlider fler personer än vad som föds, plus en ökande livslängd bland 

medborgarna, bidrar till att vi behöver all arbetskraft som vi kan uppbringa 

(Välfärdsbulletinen nr 1/98). Enligt SCB:s prognoser från 1998, kommer andelen 

personer i Sverige äldre än 65 år att ha ökat med 144% år 2050 jämfört med 1998. Den 

produktiva befolkningen beräknas minska med 4 % under samma tidsperiod.  

 

I Malmö fanns den 31/12 2002, 265 481 innevånare varav 84 840, dvs. 32 %, har en 

bakgrund där de själva eller båda föräldrarna är födda i utlandet (SCB). Av Malmös 

gymnasiestuderande har 52 % annan etnisk bakgrund än svensk. Om 

befolkningssammansättningen i Malmö skulle avspegla sig i företagens 

personalsammansättning skulle det innebära att c:a 32 % var av annan etnisk bakgrund. 

Nu är det enligt svensk lag förbjudet att registrera en persons etniska bakgrund vilket gör 

det svårt att redovisa exakta siffror över personalsammansättningen hos företag. 
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Enligt en undersökning som genomfördes av Svenskt Näringsliv och Malmö stads 

Näringslivskontor ”… visade det sig att taxichaufförerna i staden är mer utbildade än 

Malmöborna i genomsnitt. Bland 212 slumpvis utvalda chaufförer visade sig 44 % ha 

högskoleutbildning. Flertalet, 70 % var invandrare eller barn till invandrare. Sju 

civilingenjörer, åtta driftsingenjörer, en läkare…” (Personal och Ledarskap,2,2002:36).  

 

Att utesluta människor från arbetslivet på grund av deras etniska ursprung får inte bara 

konsekvenser av personlig karaktär för dem som blir drabbade. Om företagen utesluter 

personer med annan etnisk bakgrund än svensk kommer de på lång sikt inte att få 

tillräckligt med personal för att täcka upp den del som lämnar företaget. 

 

 

2.2 Arbetskraftsimport och flyktinginvandring 

 
Anledningarna till varför personer valt att invandra till Sverige varierar. Fram till på 

1970-talet var den främsta anledningen den svenska industrins efterfrågan på arbetskraft. 

”Från krigsslutet till mitten av 1970-talet var den årliga tillväxttakten i industrin 5 % och i 

ekonomin som helhet 4 %. Den relativa arbetskraftsbrist som därmed uppstod gjorde 

arbetskraftsinvandringen under denna period möjlig” (Lundh & Ohlsson, 1999). Hur den 

ekonomiska utvecklingen var i de länder som lämnades påverkade till viss del vilka 

nationaliteter som främst kom till Sverige. Invandringen till Sverige under 50-och 60-talet 

berodde således till stor del på dåvarande arbetsmarknadspolitik och på grund av Svenska 

företags aktiva rekrytering av arbetskraft utomlands. De länder som det främst söktes 

arbetskraft i och anställdes från var Finland och södra Europa (Grekland, Jugoslavien och 

Turkiet). Tillträdet på den svenska arbetsmarknaden för arbetskraftsinvandrarna var oftast 

via tillfälliga arbeten inom den privata tjänstesektorn eller direkt till industriarbeten 

(Reyes, 2001). 

 

 Efterkrigstidens invandring kan delas in i två faser. Den första delen är, som beskrivits 

ovan, en arbetskraftsinvandring, men efter 1970-talets början har inflyttning tillåtits till 

Sverige endast av politiska eller humanitära skäl eller anhöriginvandring. Varför 

arbetskraftsinvandringen i princip upphörde finns det främst två anledningar till, dels är 

det den svenska industrins utveckling och dels en mer restriktiv invandringspolitik från 

1969, som i praktiken hindrat utomnordiska medborgare att söka sig till den svenska 
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arbetsmarknaden. Från mitten av 1970-talet ändrades dessutom världsläget och man har 

gjort preliminära uppskattningar av att antalet flyktingar i världen ökade från 8 miljoner 

1980 till 20 miljoner i början av 90-talet. Detta påverkar naturligtvis även den svenska 

invandringen som sedan 70-talet främst har fått flyktingar från länder med krig eller 

intressekonflikter. Flykting- och anknytningsinvandringen till Sverige har sedan dess 

huvudsakligen varit från tredje världen och Östeuropa (Lundh & Ohlsson, 1999).  
 

”Bokslutet av drygt femtio års invandring av såväl arbetskraftinvandrare 

som politiska och krigsflyktingar har resulterat i en mycket heterogen 

befolkningsgrupp. (…) Invandringen till Sverige har således inte bara varit 

omfattande utan också involverat människor av olika nationaliteter, med vitt 

skilda bakgrunder och vars individuella livsval även ger uttryck för olika 

förhållningssätt till medborgarskapet i Sverige.” 

Reyes,2001,66. 
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3. METOD 
 

3.1 Val av metod 

 

Då jag utifrån mitt syfte vill veta vad företag har fått för positiva effekter av att satsa på 

etniskt mångfald, är det deras egen upplevda situation jag vill undersöka. Jag är inte 

intresserad av att generalisera deras svar till allmängiltiga fakta av verkligheten utan jag 

vill ta del av det specifika i varje möte. Jag vill få en större förståelse för vad dessa 

företag har för erfarenhet av etniskt mångfald i sin organisation. Utifrån detta var det 

naturligt att välja den kvalitativa metoden då den ger möjlighet till att gå på djupet och 

beskriva en specifik situation ur de intervjuades synvinkel. Den ger mig inte 

generaliserbara fakta utan jag kan få en uppfattning om hur en samhällsföreteelse tar form 

och förhoppningsvis bättre förstå den (Holme och  Solvang,1997).  

 

Den kvalitativa metodens arbetssätt, enligt Kvale, är att använda halvstrukturerade 

intervjuer som är uppbyggda kring teman, det vill säga varken ett helt öppet samtal eller 

ett samtal där man använder ett strängt strukturerat frågeformulär. Fördelen med en 

tematiserad intervjumall är att den ger den intervjuade möjlighet att relativt fritt resonera 

och diskutera kring de teman som är uppsatta och på så sätt har man möjlighet att komma 

in på ämnen och diskussioner som man som forskare kanske inte hade tänkt på. ”Styrkan i 

den kvalitativa intervjun ligger i att undersökningssituationen liknar en vardaglig situation 

och ett vanligt samtal. Det innebär att detta är den intervjuform där forskaren utövar 

minsta styrning vad gäller undersökningspersonerna.” (Holme och Solvang,1997,99). En 

annan fördel med att arbeta med tematiserade intervjuer är att den ger båda parterna 

möjlighet att direkt i situationen klara upp eventuella oklarheter.  

 

Mad ovanstående som utgångspunkt valde jag att formulera en intervjuguide som jag 

tematiserade utifrån min förförståelse (Intervjuguide, bilaga 1). 

 

3.2 Utformande av intervjuguide 

 

Innan jag gick ut och gjorde mina intervjuer på de utvalda företagen träffade jag Katarina 

Ericson på Integrationsenheten Rosengård för att få feedback på min intervjuguide och 

val av ämne. Integrationsenheten ligger under Rosengårds stadsdelsförvaltning och ger 
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nyanlända flyktingar med uppehållstillstånd möjlighet till individuell handledning som 

syftar till att bland annat introducera dem i arbetslivet och öka deras kunskaper i svenska. 

Katarina arbetar med att kontakta företag och undersöka möjligheterna till att få 

introducera invandrare på dessa arbetsplatser genom praktikplatser. Utifrån hennes 

arbetsuppgifter och kontakter med olika företag utgick jag från att Katarina troligtvis 

kunde ge mig relevant feedback på mitt val av ämne och utformande av intervjuguiden. 

 

Vi träffades på Katarinas arbetsrum efter att jag hade ringt och frågat om hon ville vara 

mitt bollplank när det gällde min uppsats. Jag hade en bild av att det hela skulle bli i form 

av ett samtal men som det utvecklades blev det att jag ”prövade” intervjumallen på henne. 

Det blev ändå mycket konstruktivt för jag märkte tydligt under intervjuns gång att det var 

vissa frågor som inte var relevanta och att ordningen på teman och följdfrågorna inte 

fungerade helt tillfredställande. Jag tyckte det var bra att göra en ”provintervju” med en 

person som var relativt insatt i ämnet. Även om Katarina personligen inte arbetade på ett 

företag som hade utmärkt sig för sin satsning på etniskt mångfald är hennes 

arbetsuppgifter att  argumentera för fördelarna med etniskt mångfald inför de företag hon 

vill ha praktikplatser på.  

 

Vad jag har funnit ovärderligt är att jag efter varje intervju har valt att direkt skriva ut 

dem ordagrant. Även om det är en tidskrävande uppgift har den gett mig möjlighet att till 

nästa intervju försöka rätta till de fel jag eventuellt upptäckte att jag gjorde. Det var inte 

bara fel i form av hur intervjumallen var konstruerad utan också av ren personlig art. Vid 

provintervjun hörde jag att jag var dålig på att följa upp teman med följdfrågor. Jag var 

också alldeles för rädd för att fråga om angående ämnen som jag tyckte jag borde veta 

något om. Jag upptäckte att jag ställde halva frågor ”Skulle du vilja…” där Katarina själv 

fick fylla i resten. Oftast var ifyllnaden ”rätt” men det är inte att rekommendera!  

 

3.3 Urval 

 

”Urvalet görs systematiskt utifrån vissa medvetet formulerade kriterier som är teoretiskt 

och strategiskt definierade.” (Holme och Solvang, 1997, 101). Jag hade läst mycket 

litteratur om de effekter företag kan få av att satsa på etniskt mångfald. Utifrån detta  hade 

jag en ”teoretisk” bild av dessa effekter och ville undersöka vad den faktiska erfarenheten 

var hos ett antal utvalda företag.  
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Mitt första kriterium för urvalet av företag var att det måste vara företag som hade 

erfarenhet av att ha satsat på etnisk mångfald. På företagen ville jag träffa både någon 

som var ekonomiskt insatt i erfarenheterna och någon som visste om de 

personalorganisatoriska effekterna. Dessa urvalskriterier valde jag för att få ett så brett 

underlag till vad det fanns för positiva effekter av både ekonomisk och 

personalorganisatorisk art med etniskt mångfald hos företag. Som jag nämnt tidigare är 

Malmö en invandrartät stad och underlaget för företag att rekrytera så att man uppnår en 

personalgrupp av olika etniskt mångfald är stort. Utifrån detta blev det ett ytterligare 

kriterium att jag ville att företagen skulle vara baserade i Malmö. Då jag hade en teoretisk 

kunskap om att företag har att vänta rent ekonomiska fördelar av att satsa på etnisk 

mångfald ville jag även att det skulle vara företag som hade klara vinstkrav på sig. Utifrån 

detta uteslöt jag alla kommunala och statliga institutioner. Även om de har krav på sig att 

ekonomiskt klara av en budget har de inte en ägarstruktur av till exempel aktieägare som 

kräver vinst. Under tiden jag letade teorier och fakta kring företag som satsat på etnisk 

mångfald hade jag stött på Malmö kommuns egen hemsida, www.mangfaldimalmo.com. 

Under denna sida fanns en rubrik som lyder ”Goda exempel” där olika Malmöbaserade 

företag tas upp som just goda exempel på att ha satsat på etnisk mångfald. Listan består 

av 34 olika företag. Jag valde ut företag som var stora och som fanns representerade på 

fler ställen än i Malmö. Detta för att kunna fråga om valet att satsa på etniskt mångfald 

var lokalt eller ett beslut som gällde hela organisationen. 

De företag jag valde var: 

Föreningssparbanken i Rosengård. 

Willys på Cederströmsgatan. 

Telia 

Akzo Nobel 

Pågen AB 

 
3.4 Genomförandet av intervjuerna 

 

Kontakten med de företag jag valt ut tog jag genom att först ringa upp deras växel och 

fråga efter de personer som var personalchefer och/eller ekonomiskt ansvariga på 

företaget. Därefter skrev jag ett brev till vederbörande (se bilaga nr.2). När tiden kom för 

att ringa var det inga som helst problem att nå dem per telefon eller att boka tid för 

intervjun. Det som dock hände var att samtliga ekonomiska chefer sa att de inte hade 
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något att bidra med när det gällde min frågeställning, att det var personalchefer och 

personalavdelningar som arbetade med dessa frågor. Jag valde att släppa den delen av 

min undersökning då denna reaktion var gemensam för alla ekonomicheferna på samtliga 

företag.  

 

Att jag så lätt fick tillgång till intervjupersonerna och att alla var positiva till mitt ämne 

tror jag dels beror på att de alla har blivit omnämnda för att satsa på etniskt mångfald och 

för att ämnet är så kallat ”politiskt korrekt”. Det är ett ämne som det debatteras och 

argumenteras kring i medierna där företag gärna vill figurera som föregångare och ”goda 

exempel”. 

 

Alla de följande fem intervjuerna gjordes på respektive arbetsplatser på initiativ från 

personalcheferna själva. Vi träffades antingen på deras arbetsrum eller i någon möteslokal 

på arbetsplatsen.  

 

Bandspelare kan i vissa fall upplevas som störande och folk kan känna sig hotade men jag 

ville att det skulle kännas som en självklarhet att jag använde den (Denscombe, 2000). 

Jag tänkte en del på hur man presenterar att man ska använda bandspelare och kom fram 

till att jag skulle plocka upp den som en självklarhet och montera upp den på bordet innan 

jag frågade om det var i sin ordning att jag spelade in intervjun. Jag kan inte hävda att 

detta var ett tillförlitligt sätt då jag inte har prövat något annat men i samtliga fall fick jag 

svaren ”Självklart, Helt i sin ordning, Naturligtvis”. Av min första provintervju lärde jag 

mig att det var att föredra att ha ett anteckningsblock tillhands då det i samtalet kan 

komma upp saker som man inte direkt kan följa upp eller fråga mer om för att 

vederbörande är inne i en redogörelse. För att inte glömma vad det var jag ville fråga 

vidare om antecknade jag detta och i inget av fallen var det någon som sa att de upplevde 

detta som störande. 

 

 Alla intervjupersoner erbjöds anonymitet men alla utom en avböjde och sa att det var i 

sin fulla ordning att använda deras namn och företag. Jag hade gett dem information i 

brevet om att intervjun skulle ta ungefär 30 minuter i anspråk men i samtliga fall 

överskreds detta. Alla intervjuerna tog mellan 1 – 1 ½ timme. Intervjuerna inledes alla på 

samma sätt med att jag än en gång presenterade mig själv och mitt syfte med uppsatsen. 

Jag berättade om vilka teman jag hade satt upp och frågade om det var något de undrade 
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över eller ville tillägga. I alla fallen bad jag dem sedan börja berätta om sig själva och sitt 

företag. I två av fallen var intervjupersonerna ”självgående” och berättade detaljerat om 

hela deras företags väg till att satsa på etniskt mångfald. Jag summerade upp vad de två 

”självgående” intervjupersonerna hade pratat om vid två tillfällen under intervjuerna för 

att se att jag hade fått information om det jag undrade över. I de tre andra fallen blev 

intervjuerna mer av en semistrukturerad karaktär där vi tydligare höll oss till ordningen på 

de uppsatta temana.  

 
 
4. FÖRFÖRSTÅELSETEORI 

 

Det finns en hel del skrivet om varför företag ska välja att satsa på mångfald i sin 

organisation. Den mångfald det skrivs om är inte enbart av etnisk natur utan sträcker sig 

över den totala definitionen, kön, ålder, sexuell läggning och etnisk bakgrund.  Det är 

fördelar främst av organisatorisk art som sägs leda till vinst av ekonomisk karaktär som 

åberopas genomgående i den litteratur jag tagit del av. Den litteratur jag har läst har varit 

både svensk och utländsk, då främst amerikansk och engelsk (se Övrig litteratur).  I den 

svenska litteraturen är det en klar fokusering på vikten av att satsa på etnisk mångfald 

medan man i den engelska mer tar upp hela spektrat av kön, ålder, sexuell läggning och 

etnicitet. 

  

Jag kommer här att göra en teoretisk sammanställning från den litteratur jag läst vilka 

effekter som åberopas och framhävs när det gäller att satsa på etnisk mångfald.  Varför 

jag tar upp detta här är för att jag anser det av vikt att redogöra för mina förkunskaper av 

ren litterär karaktär som jag hade när jag gav mig ut och gjorde min empiriska studie. Det 

är genomgående i litteraturen en fokus på vilka fördelar det ger att satsa på etnisk 

mångfald i organisationer men vad som är vetenskapligt bevisat nämns inte. Bara i en bok 

har jag hittat en diskussion om vikten av att vetenskapligt bevisa fördelarna och detta 

kommer som en sammanfattning i slutet av kapitlet.  

 
4.1 Heterogenitet och kreativitet 

 
Ett påstående som ofta återkommer i litteraturen är att etnisk mångfald ökar gruppers och 

i förlängningen hela organisationers förmåga att lösa problem och fatta beslut. Det påstås 

även att kreativiteten skulle öka i heterogena grupper. Grunden till dessa påståenden sägs 
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vara att grupper med etnisk mångfald har en bredare sammanlagd erfarenhet, de antar fler 

olika strategier och kommer fram till fler olika lösningar (Integrationsverket, 2001). ”De 

olika synsätt som finns i etniskt blandade grupper stimulerar kreativiteten, exempelvis 

genom att gruppen överväger alternativa lösningar som inte är självklara.” 

(Integrationsverket,2001,29)  

 

Mohsen Hakim, tekn lic på Mälardalens Högskola, påstår i Personal och Ledarskap 

(www.personal-ledarskap.com), 00 09 21, att med en heterogen grupp tar det längre tid 

att arbeta sig igenom alla åsikter i en arbetsprocess men resultatet blir att besluten är mer 

genomarbetade och därför är det kanske mindre risk för felaktiga beslut. 

 

4.2 Attraktiv arbetsplats 

 
Om en organisation eller ett företag väljer att satsa på etnisk mångfald kommer det att ge 

effekten att de får den mest kompetenta arbetskraften eftersom de rekryterar från hela 

befolkningen. Det ökar även deras förmåga att utveckla och behålla kompetenta 

medarbetare (Integrationsverket, 2001). USA har länge haft lagar, bland annat kräver 

staten att de företag som levererar till dem måste ha en utarbetad mångfaldsplan, som 

påskyndat skapandet av icke diskriminerande arbetsplatser. Företagen har därigenom 

upptäckt att en sammansatt arbetskraft är en stor fördel. Det finns ett tydligt positivt 

samband mellan företag som strategiskt arbetar med att rekrytera och utveckla personal 

som representerar alla delar av samhället och dessa företags börsvärde. Företagen har fått 

en mer flexibel och kreativ arbetsstyrka med låg personalomsättning (DO:s handbok för 

aktiva åtgärder,1999) 

 

Karin Nylén, mångfaldskonsult på konsultgruppen Tessla (www.personal-ledarskap.com, 

97 03 20) stöder dessa tankar då hon menar att det kan vara ekonomiskt lönsamt att arbeta 

för mångfald på företag eftersom det kan leda till att företaget får ett gott anseende och då 

lägre personalomsättning. 
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4.3 Demografi och globalisering 

 
Jag har tidigare redogjort för den demografiska utvecklingen som väntas i Sverige och 

väljer här att göra en summering som belyser demografiargumentet till att satsa på etnisk 

mångfald.  

 
Statistiska Centralbyrån prognostiserar ett antal större förändringar i den svenska 

befolkningen och arbetskraften de kommande 15 åren. 

• Sverige befolkning kommer att växa betydligt långsammare än tidigare. 

• Befolkningen blir äldre, 2015 kommer mer än var femte person att vara 65 år eller äldre. 

• Även den arbetsföra befolkningen kommer att bli äldre. Andelen som är över 55 år 

kommer att växa från dagens 14,5 procent till 17,5 procent. Gruppen 16–24 år växer en 

procent från 10,5 till 11,6 procent och gruppen 25–54 år minskar från 75 procent till 71 

procent av arbetskraften. 

• Det kommer att bli färre yrkesverksamma som ska försörja den växande skaran äldre. 

Arbetskraften växer fram till 2008 men kommer sedan att börja krympa. Omkring 2015 

minskar befolkningen i arbetsför ålder med 20 000 årligen (Fägerlind och Ekelöf,2001). 

 

När det skrivs om den tilltagande globaliseringen menar många att det är en fördel om 

organisationer och företag inser att det de bland annat vinner på att satsa på etnisk 

mångfald hos sin personal är en ökad förmåga att förstå och läsa av den globaliserade 

marknaden (Fägerlind, 1999). Det kan innebära att de har kunder i andra länder, tar emot 

varor som behövs i deras egen produktion från utlandet eller har samarbete med andra 

liknande företag. För multinationella företag är nyttan av etnisk mångfald kanske mest 

uppenbar, eftersom den bidrar till att öka insikten om så väl svenska som utländska 

marknader. 
”The globalisation of the market provides yet another reason for ethic to 

be woven into the fabric of business. It is increasingly less possible for 

company’s to compete successfully in other countries if they ignore the 

cultures and religions which are of importance for the consumers in those 

society’s.” 

 Ansari and Jackson,1996,61 
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4.4 Kundanpassning 

 
Ytterligare en drivkraft som det poängteras när det gäller att satsa på etnisk mångfald i 

företag är den växande etniska mångfalden bland kunder och konsumenter och med den 

befolkningssammansättning som Sverige har i dag är det inte enbart svenska 

exportföretag som behöver kunskap om kulturella skillnader i konsumtionsvanor och 

inköpsbeteende (Integrationsverket, 2001). För att organisationer och företag ska kunna 

attrahera så många kunder som möjligt anses det vara av vikt att 

personalsammansättningen speglar den yttre befolkningsstrukturen. Det påstås att företag 

måste, om de skall överleva, nå en bred sammansättning av olika människor i sin 

personalstyrka, detta för att marknaden ska finnas representerad inne på arbetsplatsen och 

att kunden ska kunna identifiera sig med densamma.  

”So an ethical edge in marketing is increasingly significant in business behaviour. A 

company can therefore enhance its profits and reputation by aligning itself with social 

responsibilities which appear to enhance the quality of life of the customer” (Ansari and 

Jackson,1996, 60) 

 

 

4.5 Ledning och mellanchefsnivå 

 
Bättre ledning och mellanchefsnivå är inget man ”vinner” på att satsa på etnisk mångfald. 

Varför jag tar upp denna aspekt är för att det genomgående i litteraturen talas om vikten 

av att etnisk mångfald införs i hela företagsstrukturen. Det är av vikt att göra etnisk 

mångfald till en del av företagets affärsstrategi och implementera det i alla leden för att 

uppnå de effekter man påstår sig få och för att få trovärdighet hos sin personal. 

 
Daina Alms rapport (2001), grundar sig på djupintervjuer med elva personaldirektörer på 

stora svenska börsnoterade företag. Alms undersökning visar att personaldirektörer oftast 

inte funderat över ledningens roll som norm och modell för resten av företaget. Studien 

visar att det på de elva börsnoterade företag man undersökt inte fanns någon genomtänkt 

strategi för hur man vill att ledningsgruppen ska uppfattas i resten av organisationen. Ur 

rapporten framkommer även att de intervjuade säger sig prioritera kompetens, erfarenhet 

och personlighet vid rekrytering. Vad de lägger för värdering i detta, påstår Alm, är de 

”svenska” normerna och värderingar kring vad som menas med kompetens, erfarenhet 

och personlighet. De elva intervjuade personaldirektörerna tyckte inte att det var viktigt 
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att någon eller de själva avvek mot dagens ledningsgruppmedlemmar. Enligt Alm kan 

detta medföra att det blir svårare att uppfylla mångfalden lägre ner i organisationen 

eftersom det är ledningen som alltid är normen för vad som är rätt och fel. Hon menar att 

detta samtidigt hotar konkurrenskraften då nytänkande och innovation inte är förknippat 

med en samling kopior. 

 

Förutom Alms undersökning har American Management Association intervjuat 1000 

chefer som visar att de företag som uppvisar bäst resultat är de där personer av olika kön, 

etnisk tillhörighet, ålder och erfarenhet deltar i ledningsarbetet (Integrationsverket, 2001). 

 

4.6 Vad är bevisat? 

 
De argument jag redogjort för hittills i kapitlet förekommer genomgående i litteraturen 

kring varför organisationer och företag ska satsa på etnisk mångfald. Men hur mycket är 

egentligen bevisat? Kandola och Fullerton (1998), tar upp vinsterna av att satsa på etnisk 

mångfald men delar upp dem i tre kriterier; Bevisade fördelar, Omstridda fördelar och 

Indirekta fördelar. De påstår att de enda fördelar som är bevisade när företag satsar på 

etnisk mångfald, är att man kan rekrytera från en bredare bas av begåvade kandidater, att 

man får minskade kostnader i samband med rekrytering och introduktion till företaget, 

och slutligen att man får en flexiblare organisation  (ibid.).  

 

Det säger sig själv att organisationer som fortsätter att rekrytera från de traditionella leden 

av vita medelåldrars män missar begåvningar som finns i resten av befolkningen. De 

minskade kostnaderna i samband med rekrytering uppnås för att när det finns en bredare 

bas att välja mellan hittar man snabbare rätt man till rätt plats och denna person har lättare 

för att introduceras i organisationen. Den bevisade flexibiliteten kommer sig av att om det 

i personalsammansättningen finns en mångfald tvingas organisationen anpassa sig efter 

de olika medarbetarnas krav och förutsättningar (ibid.). 

 

Ett företag som förstår och kan läsa sin marknad har automatiskt ett övertag jämfört med 

dem som inte kan och det är varje företags angelägenhet att tillhandahålla produkter och 

service som efterfrågas på marknaden. Det är en omstridd fördel och bevisen är ringa men 

de förespråkar att mångfald i företag ökar responsiviteten inför en mångfasseterad 

kundkrets. Men det finns än så länge inga slutgiltiga bevis. (ibid.) 
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Till sist tittar Kandola och Fullerton på påståendet att heterogena grupper presterar bättre 

och mer genomarbetade resultat än homogena grupper. För det första måste man definiera 

vad man menar med en heterogen grupp. Handlar det om attityd, arbetsroll, personlighet, 

kön eller etnisk bakgrund? Av de undersökningar som finns gjorda finns där inga belägg 

för att man automatiskt får ökad gruppeffektivitet bara för att man sätter ihop en 

blandning av personer med olika etnisk bakgrund. Om man ska uppnå fördel med 

heterogena grupper beror det bland annat på uppgiftens utseende, hur lång tid gruppen har 

till förfogande, gruppledaren, vilken organisatorisk roll gruppmedlemmarna har och 

personlighetsdrag (ibid.) Författarna påstår istället att de indirekta fördelarna med 

heterogena grupper är ökad moral och arbetstillfredställelse, ökade relationer mellan olika 

grupper inom företaget och ökad produktivitet. 

 

Inom mångfaldsfältet finns det en tendens till att författare snabbt radar upp fördelarna 

med etnisk mångfald men sällan ifrågasätter de underliggande bevisen.  

 
”V.C.Thomas (1994:60) likened diversity to a new drug: ’Its 

capabilities and benefits are highly touted but its inescapable side-

effects are hidden in the small print of a cumbersome text-if they are 

known at all’” 

Kandolla and Fullerton,1998,35 

 

Om det hänvisas till en mängd olika ”vinster” och ”effekter” som kommer av att man 

satsar på etnisk mångfald utan att man har belägg för dessa uppstår två negativa 

konsekvenser. För det första tar de uppmärksamhet från de områdena som faktiskt är 

bevisade som direkta fördelar. För det andra kan organisationer och företag bli besvikna 

om de förväntar sig att automatiskt få de fördelar som är omstridda eller indirekta.   
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5. RESULTAT 

 
Jag har valt att redovisa företagen var för sig i stället för att arbeta med en uppdelning 

under olika teman. Redovisningen av företagen inleds med en kort presentation av 

företaget i sig och personen jag intervjuade. Vad som kom fram under intervjuerna har 

jag försökt att redovisa med anknytning till de teman jag hade satt upp i intervjuguiden 

(se bilaga nr.1). Citaten är kursiverade i texten och jag har försökt att återge dem så 

ordagrant som möjligt. Det har i vissa fall varit nödvändigt att göra ändringar för att det 

skulle bli begripligt. De ändringar jag har gjort har ofta handlat om ordföljden. 

 
5.1 Akzo Nobel 

 
Akzo Nobel finns i ett 80-tal länder runt om i världen med verksamhet inom områdena 

läkemedel, färg och kemi. I Sverige finns företaget på ett 30-tal platser från Örnsköldsvik 

i norr till Malmö i söder. Göran Karlsson är sedan 22 år personalchef för dem som arbetar 

inom produktionen i Malmö. I dag är det c:a 350 anställda inom produktionen och 700 

totalt på anläggningen i Sege. Det är en anläggning med en tjänstemannasida som är lika 

stor som produktionssidan. Hur detta kan komma sig är på grund av att 

laboratoriepersonalen är inkluderade på tjänstemannasidan. 

 

Göran berättar att Akzo Nobel har en tradition med etnisk mångfald i sin organisation 

från 1960-talet från den så kallade arbetskraftsinvandringen (se avsnitt Historiska 

reflektioner). ”Ja för det första på den tiden, när det gällde att jobba inom industrin 

kunde man inte lägga några aspekter på härkomst. Det har ju funnits lägen under årens 

gång då man, om jag sökte fem personer kom fyra och fyra fick man anställa. Och av de 

fyra var tre invandrare. Så här har industrin varit förr.” Göran beskriver vidare att 

svenska industriföretag bokstavligt åkte till Jugoslavien för att erbjuda medborgarna där 

arbete inom den svenska industrin. Han berättar att det inte krävdes några förkunskaper i 

svenska utan den invandrande arbetskraften kom till industrierna och lärdes handgripligen 

upp i det rent fysiska hantverket ”du kan göra detta och så kommer jag och ser ifall det 

går bra”. Inom den rena produktionen på Segefabriken finns det i dag 350 anställda 

varav  35 % är invandrare ”och de kommer från världens alla håll”.  
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Organisationen i dag på produktionssidan fungerar helt annorlunda jämfört med på 60-

talet. Det ställs mycket högre krav på svenskkunskaper då man inom varje arbetslag har 

en ambulerande arbetsledarroll. Som arbetsledare är du ansvarig för ditt arbetslags 

produktion och att personalen kan leverera den order de får på utsatt tid. Det kräver 

kunskap i truckkörning, administration, att kunna handha teknisk utrustning och främst att 

vara den samordnare, som tar ett övergripande gruppansvar. Detta gör, tror Göran, att det 

är svårare idag för invandrare att få anställning på Akzo Nobel även på produktionsnivå. 

 

När vi pratar om att anställa till teknikersidan, där det krävs en kemisk utbildning berättar 

Göran att man från början har haft svårigheter med att anställa personal med annan etnisk 

bakgrund. ”Man har känt det här motståndet att, ja, ja det är i alla fall en svensk. Det har 

varit lite oklarheter lite här och där. Jag tror i och för sig att det bottnat i en rädsla 

många gånger att ta emot de här personerna. Jag uppfattade det i alla fall så. Det är lite 

oj, man känner en rädsla när man möter personer från andra kulturer. ‘Hur ska det gå’”.  

För att lösa detta har Göran valt att gå via arbetsförmedlingen. Det har börjat med en 

praktikplats som har betalts av arbetsförmedlingen och vederbörande kan placeras på en 

avdelning även om där inte finns en vakans. Vad Göran beskriver att man vinner på att gå 

denna väg är att den befintliga personalen ser rent konkret att praktikanten har kunskap 

och en vilja till att arbeta. Hinderna som Göran beskrev i ovanstående citat har på så sätt 

luckrats upp. Den första praktikant som kom in via arbetsförmedlingen började 1995 och 

är fortfarande anställd. Personligen tycker Göran att det är mycket enklare att ”snacka in 

en praktikant än att anställa från början”. Effekten blir att praktikanterna fungerar som 

murbräcka för framtiden. Göran tror att det banar vägen för kolleger av annat etniskt 

ursprung än svensk som söker sig till Akzo Nobel, att det öppnar dörrar.  

 

När jag frågar Göran om var initiativet till att satsa på praktikanter kom ifrån berättar han 

att han har ett bra kontaktnät när det gäller arbetsförmedlingen på grund av att han sitter 

med i arbetsförmedlingsnämnden i sin kommun. Många känner till honom och vet att han 

vill hjälpa till om det går. ”Det är himla skoj att man har kunnat hjälpa och sen att det 

visat sig att de är ju väldigt duktiga. Och ser vi det rent samhällsekonomiskt så ska vi ju 

inte välkomna många invandrare till vårt land och sen undanhålla dem från att komma in 

på arbetsmarknaden. Det är ju bedrövligt. Speciellt när vi vet ju att det finns många med 

väldigt bra utbildning”. Göran berättar att på tjänstemannasidan ser sammansättningen 

när det gäller etniskt ursprung lite annorlunda ut jämfört med produktionssidan. Av de 
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350 tjänstemännen som finns på Sege har 14 % invandrarbakgrund. När jag frågar om 

vad han tror anledningen till detta är svarar han att han inte vet.  

 

När vi tittar vidare på om företagets ledningsnivå medvetet och aktivt satsar på etnisk 

mångfald bland personalen och vikten av att etnisk mångfald är en del av hela strukturen 

berättar Göran att det inte finns vare sig strukturmässigt eller medvetandemässigt. ”…men 

jag har sett att det börjar komma igång, att det börjar komma upp i lite olika program. 

På koncernledningsnivå har det inte bidragit till något ännu men det kommer in, det har 

jag sett. När det gäller mål och vision att det kommer in där. Jag tror inte man har insett 

vinsten med det här om man tittar bakåt.” Göran är dock övertygad om att det kommer 

att finnas främst av två anledningar: för det första när man inser den praktiska nyttan av 

det, att kunna arbeta mer aktivt och till exempel ta hjälp av någon som kan kinesiska i 

organisationen och ”när sådana som jag går i pension”. Vad Göran syftar på är 

pensioneringarna av 40-talisterna och de vakanser det kommer att medföra i hela 

samhället ( se avsnittet Historiska reflektioner). 

 

De fördelar som Göran beskriver av att satsa på etnisk mångfald är ” att det finns väldigt 

bra kompetenser hos invandrare. Jag kan också tillfoga att när de här personerna 

kommer in på sina avdelningar så är det väldigt intressant att kunna diskutera olika 

kunskaper. Man kan ta del av varandras olika kunskaper. Man kan ta del av varandras 

olika erfarenheter. Invandrare har medfört mycket nytt som man kan prata om som 

skapar en bra sammanhållning på avdelningen. För det andra är man väldigt arbetsam, 

man presterar bra”. Jag frågar om där inte har funnits något negativt eller några hinder 

med att ha etnisk mångfald i företaget. De enda negativa erfarenheter Göran har fått ta del 

av är, att om det har blivit för många med samma etniska härkomst på samma avdelning 

har det lett till att de har talat sitt språk och inte den överenskomna svenskan. De svenskar 

som har arbetat på avdelningen har känt sig utanför. Men vid dessa tillfällen har man 

antingen delat på gruppen av samma etniska härkomst eller gått in och påpekat vikten av 

att de talar svenska. När det gäller hinder tycker Göran att det inte finns stort motstånd 

om du presenterar det på rätt sätt. Han menar att man får sälja in det på rätt sätt. ”Man ser 

hur människor växer och jag tycker det är så skoj. Jag ser det också rent 

samhällsekonomiskt att man måste inlemma dessa människor i samhället.” 
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5.2 Telia 

 
Telia är sedan sammanslagningen med finska Sonera Nordens och Baltikums ledande 

kommunikationsföretag. Antalet anställda i den totala koncernen är c:a 28 000. Jag 

träffade en av Telias personalchefer som är stationerad i Malmö. Hon är personalchef 

över 1800 anställda som är sprida på 13 orter i Sverige. Hennes anställningstid inom Telia 

är 40 år och hon har gjort karriär genom att ”klättra” inom koncernen. Denna 

personalchef var den ende som hade en önskan om att få vara anonym. Jag väljer att kalla 

henne Åsa. 

 

Åsa beskriver Telia som en operativ organisation som är uppbyggt genom att de har ett 

antal kundtjänstenheter med en kundtjänstchef och en eller flera gruppchefer. Det är 

samma uppbyggnad antingen det är privata tjänster eller företagstjänster. Det som 

fungerar bra med denna struktur är att organisationen har lyckats bemanna med 

professionell personal under de tider kunderna vill nå Telia. Där Åsa tycker att det 

fungerar sämre är när man försöker tillgodose intresset från medarbetarna när det gäller 

arbetstider och dess förläggning. ”Vi är ett företag som har gått igenom väldigt många 

förändringar, Telia har ju gjort det och personalen på de olika kundtjänsterna har också 

gjort det…Det finns en tendens till utmattning, vi har hög sjukfrånvaro som vi måste 

jobba med, vi måste jobba förebyggande med hälsa. Det är sådana varningsklockor som 

finns omkring oss nu”. Fokus idag, hos koncernledningen och cheferna, ligger på hälsa, 

att få medarbetarna att må bra.  

 

Eftersom Telia står omnämnd som ”goda exempel” på Malmö kommuns hemsida över 

företag som har satsat på etnisk mångfald frågar jag Åsa om hon var med när Telia aktivt 

började satsa på detta. Åsa berättar att det var i slutet av 80-talet som dessa frågor var 

aktuella och hon vet det för att hon hade en chef som var från Kroatien som var med i en 

referensgrupp kring etnisk mångfald. Själv hade hon inte den positionen i företaget så att 

hon fick ta del av dessa diskussioner. Själv har Åsa inte märkt av några större 

förändringar i organisationen med fokus på etniskt mångfald men när hon tittar på 

personallistor ser hon att det är många annorlunda namn.  

 

När det gäller eventuella hinder som fanns på den tiden det var aktuellt med en medveten 

satsning på etnisk mångfald säger Åsa att det ”naturligtvis måste ha funnits”.  Att hon har 
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uppfattat en mentalitet av ”vad ska detta vara bra för”. Det är en mentalitet som 

fortfarande finns och som tar sitt uttryck i att ”det ska väl kunna lösa sig själv, att inte ska 

vi behöva hålla på med detta”. Åsa tolkar det som att den mentaliteten grundar sig i att 

det har varit mycket förändringar och att ovanpå allting känns det onödigt att förhålla sig 

till etnisk mångfald.  

 

Åsa berättar vidare att hon tror Telia hade en policy kring etnisk mångfald. Att den skulle 

ligga till grund för rekrytering till traineprogrammet. ”Det började i den änden att man 

tog in management i etnisk mångfald och sen skulle det sprida sig ner.” Idag har Telia 

inte något traineeprogram. Det talas inte alls om någon satsning på etnisk mångfald inom 

organisationen i dagsläget. Åsa tror att det var i mitten av 90-talet som fokus tappades på 

vikten av etnisk mångfald i organisationen, ungefär samtidigt som de stora 

omstruktureringarna började ske. Detta var när Telia blev ett börsnoterat företag som 

mångfaldsfrågorna tappade i fokus berättar Åsa. ”Det ekonomiska resultatet månad för 

månad, vecka för vecka är viktigast. Och då tänkte man inte på om etnisk mångfald kan 

påverka det resultatet. Kan mångfald göra det? Jag tror inte man har tänkt så.”   

 

Sammanslagningen med finska Sonera har lett till att Telia har minskat från att ha varit på 

31 orter till idag 13. ”500 människor blev övertaliga och i samband med det försökte vi ju 

hitta ersättningsarbete till dem. En del har vi sagt upp. Och i det läget rekryterar man 

inte. Det ska till dispens från högsta nivå för att göra det. Och då blir det inte så mycket 

fokus på etnisk mångfald. Så att jobba aktivt med etnisk mångfald i rekrytering kan vi inte 

göra så mycket åt.” Åsa berättar att Telia är lite i stå eftersom den gamla personalchefen 

slutade i september 2002 och den nya inte kommer att komma förrän juni 2003. Hon 

menar att den nya personalchefen måste få tid att sätta sin prägel på verksamheten. 

Personligen tycker hon det är viktigt att man lyssnar in vad det finns för värderingar inom 

Telia och inom Sonera, samt de organisationer som kommer till på utländska marknader. 

Åsa poängterar att det är viktigt för Telia att jobba med frågorna rörande etnisk mångfald 

men att det görs på för låg nivå. Hon lägger dock till att hon är övertygad om att man 

kommer att ta i tu med dessa frågor. När jag ber Åsa att precisera vad hon syftar till när 

det gäller låg nivå förtydligar hon att det finns en tendens inom företaget att man bara 

pratar om omstruktureringar och förändringar på de högsta ledningsnivåerna. ” Oftast är 

det så att man genomför en stor förändring och så flyttar man om bland rutorna och så 

flyttar man om folk. ’Nu är vi färdiga!’ Men då har ingenting börjat. För folket längst 
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uppe har tänkt. Men de andra konstaterar: Ja jag tillhör en ny ruta men vad innebär det 

för mig? Det har man inte tagit hänsyn till. Ledningen har gått sin process under ett antal 

månader och sen så på slutet av den perioden börjar man tala om för människorna: Nu 

ska vi göra det här! Då har de samma process som de måste gå för att förstå det här. 

Man glömmer ofta bort det här i förankringsprocessen. ’Varför gör vi det här och vilken 

del har jag i detta?’.  Inom Telia har man regelbundet medarbetarmätningar och i den 

senaste konstaterades det att det råder en väldigt stor brist på delaktighet i det som 

beslutas. Åsa påstår att det beror på att man inte fått vara delaktig i processen, att man 

inte blivit informerad eller har haft en kommunikation kring vad som ska göras och 

varför. Nu sägs det, enligt Åsa, att man aktivt arbetar med detta men att det inte är en lätt 

process. ” För det ligger i chefers natur att de visaste besluten fattas av dem själv. Och 

då måste man på något sätt göra avkall på prestige och släppa in sina medarbetare och 

inse att de är lika duktiga som jag och förstår vad som ska göras. Och till och med ännu 

bättre eftersom de jobbar med det.” 

 

5.3 Föreningssparbanken 

 

FöreningsSparbanken är en av Nordens största bankkoncerner. Vid årsskiftet 2002-2003 

hade koncernen ca 16 000 anställda, varav ca 9 700 i Sverige. Föreningssparbanken 

bildades 1997 då Föreningsbanken och Sparbanken gick samman. Jag träffade Birgitta 

Andersson på Föreningssparbanken Rosengård som är ett lokalkontor med tolv anställda. 

Birgitta är personalchef över tre kontor i sydöstra Malmö sedan 1991 men har innehaft 

olika befattningar på andra kontor innan dess. Föreningssparbanken Rosengård fick 

Malmö Näringslivs Mångfalds och Integrationspris 2001. 

 

Birgitta blev ansvarig över Rosengårdskontoret 1997 när Sparbanken och 

Föreningsbanken blev Föreningssparbanken. Kontoret bestod av en homogen grupp med 

enbart svenskar anställda, de flesta i medelåldern och kvinnor. Klimatet på kontoret 

beskriver Birgitta som omöjligt för konfrontationen var total mellan deras kunder och 

personal och ingen ville arbeta där.  ”Det var smutsigt och skitigt och en hemsk lokal vi 

hade där inne. Men det var också en konfrontation vi hade varje dag för vi förstod inte 

dem och de förstod inte oss”. Någon gång under hösten 2000 var början till den 

förändring som ledde till den struktur som idag finns på Rosengårdskontoret. Regionchef 

Lennart Haglund hade varit på deras kontor och konstaterat ”att här kan ni inte vara”.  
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Birgitta beskriver vidare situationen som att det inte var ett bankkontor, att det inte var 

värdigt någon. Deras gemensamma funderingar handlade först om att göra en telefonbank 

för invandrare. I Rinkeby hade man två år tidigare öppnat ett självbetjäningskontor där 

kunderna kunde göra nästan allting själv och där alla de anställda hade 

invandrarbakgrund. Resultatet av den satsningen hade fallit mycket bra ut och då beslöts 

det att Rosengårdskontoret skulle formas efter samma koncept.  

 

Föreningssparbankens integrationsansvarig, Jan Kalner, blev ansvarig för omformningen 

men förutsättningarna för vem som skulle anställas sattes upp gemensamt av Kalner och 

Andersson. Föreningssparbanken sökte tio nya medarbetare med utländsk härkomst som 

skulle placeras ut på de tre kontor som Birgitta var ansvarig för. Man gick via 

arbetsförmedlingen Refugen som enbart har sökande med utländsk härkomst. Kriterierna 

de satte upp för tjänsterna var att de skulle ha en högskoleexamen från Sverige eller sitt 

gamla hemland. Det behövdes inte någon examen i ett ekonomiskt ämne utan en 

högskoleexamen sågs som en garanti för de sökandes förmåga till lärande. Där fanns 

vidare inga krav på ålder, kön eller tidigare erfarenhet. Malmö kommun gick in och 

betalade första halvåret och Föreningssparbanken det andra. Sedan skulle det göras en 

utvärdering. Idag är sju av de tio som fick anställningen kvar på kontoren medan tre har 

slutat. ”De var inte lämpliga för detta yrke.” Den svenska personalen som arbetade på 

kontoret när omstruktureringen skedde valde att flytta till andra kontor.  

 

Väl på plats började man med att utbilda den nya personalen för att sedan placera dem ute 

på kontoren. ”Där startade vi med att bygga upp en hörna. Den målade vi knall gul, vi 

satte vår peng där. Vi skrev en skylt som hängde över dem: ’Den nya banken’, stod det. Vi 

satte en dator där och ett sådant stående skrivbord. De fick i uppgift att så smått börja 

sälja ut kort, giro. Och vi hade fruktansvärda köer till de vanliga kassorna. Och det var 

mycket kiv. Helt plötsligt så vände det. För de kunde förklara för dem hur de skulle göra. 

Vad det innebar, att man kunde lita på en svensk bank. Att vi inte var någon myndighet.” 

 

På Rosengårdskontoret idag är det sju anställda; en från Somalia, en från Kuwait, två från 

Irak, två från Iran och en från Kosovo. För tillfället täcker dessa personer tolv språk 

tillsammans.  Entréspråket är alltid svenska sedan väljer kunden själv vilket språk 

han/hon vill tala. Ser man på omstruktureringen rent ekonomiskt fungerar det väldigt bra. 

Om man bortser från vad omorganiseringen kostat och tittar på försäljningssiffrorna för 
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Rosengård har de varit bland de sämsta medan de idag ligger i topp. ”Och det fungerar 

otroligt bra det vi får in på Rosengård försäljningsmässigt. För vi gör ju inte detta för att 

vara snälla. Vi är här för att vi är affärsdrivande, vi har aktieägare.”  

 

Birgitta berättar att när det har handlat om hinder och möjligheter har där inte varit några 

problem. Fast det har varit fem olika kulturer från början har där aldrig varit några 

konflikter kring politik eller religion. Där har funnits lite rivalitet mellan två av tjejerna 

men det har handlat om att vara duktigast. Hemligheten bakom detta säger Birgitta är att 

man måste vara ”fruktansvärt öppen själv från början och tala om vilka regler som 

gäller. Att inte vara rädd at ta i de svåra sakerna och de måste man ta ifrån början. Det 

är likadant med de nya, att genast sätta gränsen. Att tala om att jag vet att det är så här, 

men nu är det här och nu och vi.” Det som har varit svårt ibland har varit språket. Enligt 

Birgitta finns det i somaliskan, arabiskan och persiskan ord som inte går att översätta till 

svenska. Ord som vederbörande helt enkelt inte kan hitta en motsvarighet till. Dessutom 

har vi i det svenska språket ord som har flera olika betydelser men som uttalas likadant. 

På kontoret på Rosengård har de löst detta genom att när någon anställd har gått en kurs 

eller blivit upplärd i något nytt vill Birgitta att de återberättar för henne. ”Det är både för 

deras egen skull och för min för att det ska bli rätt. Nu fungerar det nästan smärtfritt. De 

har inte heller en uppfattning av att det skulle vara för att de har missuppfattat.”  

 

Från början, berättar Birgitta, hände det att anställda inom de invandrartäta kontoren fick 

sitta för sig själv när de var på kurser men att det idag inte alls är så. Ryktesvägen har det 

nått kontoret och Birgitta att andra kontor är avundsjuka på dem och undrar vad de gör för 

att få de högsta försäljningssiffrorna. ”Vi arbetar på ett speciellt sätt, vi försöker 

verkligen tillmötesgå kunden. Och det är lite svårt för oss svenskar som har suttit bakom 

vårt skrivbord och läst lite i papper och inte ha det att hålla i längre.” 

 

Mellan personalen på Rosengård är där en stor vilja att hjälpa varandra och Birgitta 

berättar att under ramadan tar de kristna sina pauser innan fyra för att muslimerna sedan 

ska kunna sätta sig ner och ta det lugnt och äta för då har de varit verksamma hela dagen. 

Slutligen poängterar Birgitta att ”oftast så bygger man murarna själv. Jag och Basan var 

på ett möte som näringslivskontoret hade och skulle prata om vår satsning. Där satt en 

lektor och sa att så här kan man inte satsa på mångfald och frågade mig vad jag gör när 

de ska be. Jag tittade på Basan och viskade ’-Ber du? Ja, sa han, ibland gör jag det’. Det 
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hade jag aldrig märkt. Men det är ju inget problem, vill de be så låt dem be. Det är 

Sveriges framtid och ekonomi som sitter i de här stadsdelarna.” 

 

Om vi tittar på hur det som helhet ser ut i Föreningssparbanken när det gäller etnisk 

mångfald visar det sig att Birgitta uppskattar att 10 % av medarbetarna har annan etnisk 

bakgrund. Hon berättar vidare att denna siffra inte är för hela Sverige utan det är en 

koncentration i de invandrartäta områdena inom Stockholm, Göteborg, Uppsala 

Linköping och Malmö. Ser vi uppåt i strukturen, både inom de områden som nyss nämnts 

och i övrigt, säger Birgitta att hon inte ”tror att de har några chefer som kommer utifrån. 

Men jag tror det kommer. De är lojala och arbetsvilliga.” 

 

5.4 Pågen AB 

 
Pågen AB ingår i Sveriges ledande bagerikoncern, Pågengruppen AB. Det är ett över 100 

år gammalt familjeföretag, numera med ca 720 medarbetare. 

Pågens grundades 1878 i Malmö och ägs av en stiftelse i fjärde generationen Påhlsson. 

Pågens produkter bakas huvudsakligen vid företagets bageri i centrala Malmö, där även 

huvudkontoret ligger. Jag träffade Eva Malmberg som har varit anställd som personalchef 

sedan 2000 och ansvarar för hela koncernens anställda. 

De fick Malmö Näringslivs Mångfalds och Integrationspris 2003. 

 

Pågens är ett gammalt familjeföretag som både har första och andra generationens 

invandrare. De första kom med den så kallade arbetskraftsinvandringen på 50-och 60-talet 

och idag är det andra generationens invandrare som arbetar på Pågens. Eva uppskattar det 

till att det är mellan varannan och var tredje som har utländsk härkomst i 

produktionsmiljö. Pågens är, enligt Eva, ett konservativt företag som främst 

internrekryterar eller rekryterar på rekommendation från någon inne i företaget. 

Rekryteringsförfarandet i kombination med den tidiga arbetskraftsinvandringen innebär 

att de har väldigt många chefer som är av utländsk härkomst. ”Vi har från 

ledningsgruppen och hela vägen ner. Dessutom är vi lika många män som kvinnor.” När 

jag frågar närmare om sammansättningen i ledningsgruppen berättar Eva att det finns en 

med utländsk härkomst och denne är från Finland. När Eva försöker uppskatta hur många 

procent eller personer det finns på mellanchefsnivå med annan etnisk bakgrund blir 

hennes personliga uppfattning att det rör sig kring 10 %. 
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Det var aldrig ett aktivt medvetet beslut en gång i tiden att satsa på etnisk mångfald. ”Det 

var inte en direkt tanke på att det skulle se ut eller göras på ett speciellt sätt. Utan de 

medarbetare som kom då trillade in som vilka medarbetare som helst. Idag kan man inte 

säga att vi gör något medvetet i heller, vi försöker behandla alla så lika som möjligt.”  I 

och med omorganisationen 2000, då Pågens köpte Pååls och Lockarp, valde man att satsa 

extra mycket på att få lika många kvinnor som män inom organisationen. Man satsade på 

att få den balansen, var de kom ifrån var oviktigt. Eva vill poängtera att ser man till 

produktionsmiljön hade de aldrig klarat sig utan sina utländska medarbetare. 

 

Den syn på etnisk mångfald som idag genomsyrar företaget är, enligt Eva, att de för det 

första tillåter olikheter. ”Att tillåta olikhet och på så sätt dra nytta av den mångfald det 

kan ge.” För det andra poängterar Eva att de inte ser det som ett hinder, de ser det som en 

möjlighet med etnisk mångfald. ”Där finns en vinst med etnisk mångfald men den är inte 

i pengar utan att du berikar företagets kultur. Det finns en annan vinst, rent samhälls 

ekonomiskt, ur ett samhällsperspektiv, så ökar det insikten och förståelsen för varandra 

och förståelsen för att vi är olika och tänker olika, har olika kulturer och det får olika 

konsekvenser. Eftersom man åtminstone på arbetsplatsen blandar och det gör ju att du 

inte kan leva isolerad i ditt eget lilla samhälle med bara svenskar eller iranier eller 

turkar. Det händer snarare att svenskarna undrar varför måste ni bara prata turkiska för 

då förstår inte vi varandra. Än att svenskarna är för sig själv. Men poängen är att man 

hjälper till att brygga.”   

 

När vi kommer in på begreppet affärsstrategi säger Eva att det aldrig har varit medvetet 

att satsa på etnisk mångfald men i och med omorganisationen tog man ett beslut på att 

man ville bevara det man hade och fortsätta på den linjen. Den största betydelsen av att 

ha etnisk mångfald inom företaget internt är menar Eva. ”Genom att man får förståelse, 

vi börjar förstå varandra. Det är det som är det största problemet, som jag ser det, vi 

korsbefruktar inte invandrare och svenskar. Vi förstår inte varandra. Vi segregerar och 

kommer ifrån varandra. Ur ett samhällsperspektiv tycker jag att vi gör en jättestor insats 

genom att vi jobbar på det sättet. Affärsmässigt, om man ska vara lite efterklok och 

pilimarisk så är det ju så att du som företag blir väldigt uppmärksammad för att du som 

företag tillåter dig att ha den här mångfalden. Det i sin tur gör att man syns på 

marknaden. Har vi tur så gör det också att vi förädlar vårt bröd på så sätt att det 
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tillfredställer de smaker som kulturen bär med sig. Det är inte så säkert att det är så. 

Men jag tror att man startar processer.”   

 

5.5 Willys 

 
Willys har för närvarande 60 stycken lågprisbutiker runtom i Sverige. De sysselsätter 

närmare 3500 personer i hela Sverige. Willys ingår i Axfoodkoncernen som är ett av 

Nordens största börsnoterade bolag inom dagligvaruhandeln. Willys affärsidé är att de ska 

tillhandahålla Sveriges billigaste matkasse. Jag träffade Magnus Hansson, butikschef på 

Willys på Celsiusgatan i Malmö. Hansson har arbetat inom Axfoodkoncernen sedan han 

var 16 år. I dag, 22 år senare är han ansvarig för ett 80- tal anställda och butikens totala 

drift.  

Willys på Celsiusgatan fick Malmö Näringslivs Mångfalds och Integreringspris 2002. 

 

Magnus Hansson har som butikschef resultatansvar över den butik han förestår. 

Konceptet, sortimentsstyrning, hur butiken ska se ut, allt detta är bestämt från 

koncernledningen. När jag frågade Magnus om personalpolicyn berättar han att det redan 

var bestämt av koncernledningen för Willys att när butiken startades skulle 

personalsammansättningen i varje butik spegla den befolkningssammansättning som finns 

runt om i staden. ” Vi vet sedan gammalt att i och med att man är väldigt lågpris så får 

man mycket invandrare. För de söker lågpris. Och i och med det har vi relativt mycket 

invandrare i andra butiker. Sedan är det mycket beroende på vilken stad. I Kristianstad 

finns det inte så många invandrare i personalstyrkan för där bor inte så många 

invandrare där. Men i Stockholm och överallt i Göteborg är där rätt så mycket. I 

storstäderna är där rätt så mycket. Så vi har försökt göra så , det är lite den policyn vi 

har inom koncernen att vi försöker spegla bilden av stadssiffrorna.”  

 

Vid rekryteringen av den nya personalen till butiken berättar Magnus att de hade ett 

samarbete med arbetsförmedlingen i Malmö. Arbetsförmedlingen var de som i första 

hand valde ut sökande som de ansåg lämpliga till ett arbete i butik. Därefter träffade 

Magnus dem för en intervju och det var utifrån detta som han tog beslutet om de skulle 

anställas eller ej. De som fick anställning fick första halvåret betalt av arbetsförmedlingen 

och därefter blev de anställda av Willy´s. Fortfarande idag går den mesta av rekryteringen 

via arbetsförmedlingen.  
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Strukturen på butiken är sådan att de har en ledningsgrupp bestående av sex personer, 

butikschefen, försteman, kontoristen och tre personer till från de tre olika 

huvudavdelningarna.  När jag frågar om den etniska sammansättningen på 

ledningsgruppen visar det sig att alla är svenskar. När vi tittar vidare på hur det ser ut 

uppåt i strukturen i Willys är det med förvåning Magnus konstaterar att det inte finns en 

enda invandrare på huvudkontoret och frågar mig varför det är så. När jag vänder frågan 

tillbaka till Magnus och frågar vad han tror att det beror på ger han mig förklaringen att 

han tror att det är åldersstrukturerat. Han förklarar detta med att ” på butik jobbar man 

tills man är 30-35. Sedan blir du kanske butikschef. Ska du in på HK pratar vi mycket 

teori och våra butikschefer har alltid varit mer praktiskt inriktade. Det kanske inte har 

funnits invandrare så länge i Sverige att de har kunnat klättra upp till huvudkontorsnivå. 

Men jag tror det kommer. Nu med alla som jobbar på butiksgolvet.” 

 

Magnus ser bara fördelar med att ha etnisk mångfald i butik. ”Du får personal som har 

olika värderingar i ett ingångsskede. Du får en kunskap som handlar om lite olika helger 

och vad man äter till dessa. Man får allt detta gratis.”  En annan fördel som Magnus 

poängterar är att man automatiskt får en personal som kan ta hand om en mängd olika 

språk. Vilket enligt Magnus är en viktig kundservice. Jag frågar om det är något de 

använder sig av och Magnus svarar: ”Självklart. Det är ju så här att de känner igen 

varandra rätt mycket. Då går de gärna till dem om man är knackig på svenskan. Det är 

rätt naturligt. Det är inte så konstigt egentligen. Det är vad man själv hade tänkt. Om jag 

hade varit i Afrika och visste att där var en svensk där då hade jag gått till den. Så det 

faller sig rätt så naturligt.” 
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6. TEORI 

 

När jag gick ut för att göra min empiriska undersökning hade jag med mig en 

förförståelse som jag hämtat från facklitteratur och diverse artiklar. Jag har redogjort för 

delar av den facklitteratur jag läst i kapitlet som jag kallar ”Förförståelseteori”. Det 

empiriska material som jag fick fram under mina intervjuer gick inte att förankra i den 

litteratur som jag hade läst. De företag som jag hade valt för att de fått omnämnande och 

utmärkelser för att ha satsat på etnisk mångfald angav inte alls de anledningar till varför 

de hade satsat på etnisk mångfald som fanns beskrivna i litteraturen. En del av min 

förförståelse var som jag nämnt tidigare att satsningen på etnisk mångfald skulle slå 

igenom i hela organisationen, att det skulle vara en del av affärsstrategin och att det var 

en medveten satsning.  

 

Frågan som helt naturligt dök upp var: ”Vad kan anledningarna vara till att det inte finns 

motsvarigheter till ‘idealbildsteorin’ i företagen jag har undersökt?” Efter idogt letande 

fann jag vad jag tycker är en fullgod förklaring till min empiri. Jag kommer att redogör 

för den i detta kapitel. Jag vill här poängtera att det här är en förklaring men att det 

säkerligen finns andra vinklar att betrakta det hela ur.  

 

6.1 Organisationers tröghet och förändringsbenägenhet 

 

Om det nu finns många fördelar både organisatoriskt och ekonomiskt för organisationer 

att medvetet satsa på etnisk mångfald varför görs inte detta i den utsträckning som är 

möjlig?  

 

Ahrne och Papakostas (2002) skriver att grunden i all organisering är att skapa något fast 

i en föränderlig värld. Detta skulle gälla oavsett vad det är för typ av organisation, 

företag, ideell organisation eller familj. De påstår att grundtemat är strävan efter stabilitet 

och att människorna som väljer att ansluta sig vill ha något bestående att komma tillbaka 

till.  Detta innebär dock inte att organisationer inte förändras men där finns ett naturligt 

motstånd mot förändring. Jag tolkar det som att det tar sin tid att genomföra en bestående 

förändring och att det kan på ytan se ut som att en förändring har skett men att 

människorna inne i organisationen inte har förändrats eller hunnit med att förändra sina 
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attityder. Man kan också beskriva det som att organisationer har en inneboende tröghet 

(ibid.). 

 

Denna tröghet som tillstånd för en organisation innebär dock inte att saker är 

oföränderliga. Det kan snarare beskrivas som att det sker långsamt och att det i grunden, 

som jag nämnt tidigare, finns ett motstånd mot förändringen. Ser man det hela ur ett 

förändrings- och förnyelseperspektiv kan det beskrivas som att organisationer inte 

förändras tillräckligt snabbt för att leda till verklig förnyelse och att de samtidigt inte är 

tillräckligt tröga för att bli totalt akterseglade eller gå under (ibid.).  Det finns olika 

orsaker till organisationers tröghet men en viktig anledning när det gäller företag är enligt 

Alfred Chandler ”…att företagsledningen är så upptagen av de dagliga sysslorna att hålla 

verksamheten igång att den inte förmår se vad som skulle behöva förändras.” (Ahrne och 

Papakostas,2002,76) 

 

Ytterligare orsaker till vad organisationers tröghet kan härledas ur kan vara oförmåga att 

förändras och/eller en effekt av ovilja att förändras (ibid. s.77). Ahrne och Papakostas 

tror dock att oförmågan är viktigare och vanligare än oviljan i organisationer. De påstår 

vidare att oviljan har grund i kulturella och ideologiska värderingar och/eller rädsla hos 

olika grupper att förlora makt, inflytande och/eller trygghet.  

När det gäller oförmågan till förändring  urskiljer de tre källor: 

1. De kollektiva resurserna. 

2. Beslutsprocesserna 

3. Oförmåga att se behov av eller möjligheter till förändring: en organisatorisk 

blindhet. 

 

En vardagsuppfattning enligt Ahrne och Papakostas (2002) är dessutom att förändringar 

inom organisationer sker språngvis. Att förändringsperioden är en övergångs- eller 

brytningstid. En stabil period följs av en förändringsfas för att sedan återgå till en lugn 

period. Organisationerna skulle på så sätt utvecklas språngvis. Men för att något ska 

klassas som förändring måste det vara något nytt som har kommit till stånd. Det måste 

innebära en olikhet, att det inte innebär till exempel ökad tillväxt eller fler anställda i en 

organisation. Massmedia idag påverkar vår syn på förändring på så sätt att de gärna vill 

framhävda att det har skett förändringar för att öka nyhetsvärdet. Det leder till att 
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nyhetsvärdet framhålls även om förändringarna är små och marginella och egentligen har 

det inte skett någon förändring på djupet utan en mer kosmetisk på ytan.  

 

När det gäller förändring kan man inte tala om en stegvis utveckling för både inom och 

mellan organisationer ändras vissa fenomen snabbt, andra långsamt och vissa förblir vid 

det gamla. Man kan inte tala om före och efter utan det är parallella förändringsprocesser 

där gammalt existerar vid sidan av något nytt i nya interaktionsformer (Ahrne & 

Papakostas, 2002).   

 
6.2 Organisationers gränskontroller 

 
Det finns en gränslöshet när det gäller ekonomiska transaktioner i världen men inte när 

det gäller människors gränsöverskridande (ibid.). Organisationers gränskontroller har inte 

upphört bara för att det handlas på en global marknad.  Jag menar att vi därför inte kan 

tala om organisationer och företag som globaliserade och interagerande när det kommer 

till hur företagsstrukturerna ser ut. Även om det handlas över de nationella gränserna och 

många företag i dag är etablerade över stora delar av världen finns det inom 

organisationerna och hur dessa förhåller sig till sin omgivning gränser som inte överskrids 

hur som helst.   

 

För att förstå dessa ”gränskontroller” måste vi bland annat se till relationerna mellan 

organisationer vars gränser inte nödvändigtvis sammanfaller med de formella statliga 

gränserna. En organisations omgivning sammanfaller inte nödvändigtvis med de 

territoriella eller ens län eller stad. Lokaliseringen kan ha betydelse när det gäller 

tillgången på arbetskraft, men mindre när det gäller relationer till kunder eller 

leverantörer. ”Det geografiska avståndet har lite att göra med den organisatoriska 

relevansen och dess betydelse kan variera beroende på innehållet i relationen” (Ahrne & 

Papakostas,2002,46).  

 

Tilly (2000) är en amerikansk sociolog med historisk inriktning som påstår att 

organisationer använder sig av slutenhet genom att de drar gränser kring sig själva och 

sedan omsorgsfullt kontrollerar vem som passerar ut och in. De människor som 

kontrollerar tillträdet skapar oftast inte ojämlikheten från en medveten diskriminering 

utan de löser pressade organisatoriska problem med hjälp av kategoriella distinktioner. 
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Vad Tilly menar med kategoriella distinktioner i detta sammanhang, som jag tolkar det,  

är att de som har kontroll över passagen till företaget väljer de personer de känner igen 

och som de placerar tillhörandes deras egen grupp eller den grupp som den sökande söker 

till. På så sätt menar Tilly, skapas system för social slutenhet, exklusion och kontroll.  

 

Som jag ser det kan det inom en organisation finnas en ytlig förändring av att det har 

anställts mer personal av annan etnisk bakgrund, men de släpps bara in inom vissa delar 

av organisationen. När det gäller val av leverantörer och kundkontakter väljer man 

omedvetet eller medvetet det man känner till och har erfarenhet av vilket gör att det 

egentligen inte sker några gränsöverskridningar på något plan. Omgivningen för 

organisationen är fortfarande att man anställer de man känner igen och att man vänder sig 

till de ”kända” leverantörerna och kunderna. 

 

6.3 Människan i organisationer  

 

För att förstå organisationers handlande måste vi också titta på människan i 

organisationerna. Människorna runt omkring oss i vårt sociala landskap är alla 

organiserade på ett eller annat sätt. Deras handlingar och vad de säger styrs och formas av 

de organisationer de tillhör. Med organisationer menas här allt från familjen, 

fotbollsklubben till arbetsplatsen eller skolan. Nu är det inte så att vad den enskilda 

människan väljer att göra saknar betydelse, men det är också en massa andra människors 

handlande och avsikter som spelar in och påverkar vårt individuella handlande (Ahrne 

och Papakostas,2002)  

 

När vi handlar gör vi det sällan som hela människor utan vi styrs av krafter utanför oss 

själva, av de organisationer som vi tillhör. Dessa organisationer har en förmåga att 

förstora vissa egenskaper och förminska andra. Oftast är det människans känslomässiga 

förmåga som minskas och snävas in medan deras handlingskapacitet förstärks. Vissa 

väljer att utföra vad andra säger till dem att göra. Det är även så att den organisatoriska 

tillhörigheten styr villkoren för interaktion med andra människor: hur man träffas, var 

man träffas, när och varför man träffas. När människor handlar på organisationens vägnar 

är det ofta handlingar som de inte skulle ha gjort om de fick bestämma själva. Motivet 

bakom deras handlingar är inte deras eget utan kommer från andra (ibid.). Som jag tolkar 
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detta leder det till ett tillstånd av att inte ha fullt ansvar, kunna påverka det man vill och 

en situation av ”blindhet”. Man ser ur organisationens ögon.  

Inne i organisationerna bildas det med tiden ett språk, ett kontroll- och 

informationssystem som påverkar ens handlingar på så sätt att vissa iakttagelser och 

resultat tar man till sig och handlar efter medan andra ser man inte ( March och Simon i 

Ahrne och Papakostas, 2002).  

 

När man tittar på vad som händer inne i organisationerna mellan människor kännetecknas 

det av upprepningar och tydlighet. De som interagerar har i förväg kommit överens om 

vad man ska göra och i viss mån även hur det ska göras. Detta för att organisering till viss 

del handlar om att skapa en kontinuitet och förutsägbarhet i en föränderlig och osäker 

värld (Thomson i Ahrne och Papakostas,2002). 

 

Det grundläggande bandet mellan människa och organisation är en form av tillhörighet. 

Ahrne och Papakostas hävdar att varje organisation tar sig rätten att upprätthålla 

kontrollen över tillhörigheten. Ser man det utifrån individens synvinkel innebär det ett 

löfte om att få komma tillbaka och i relation till organisationen en rättighet att bli 

insläppt. Utestängning är den andra sidan av tillhörighet. Genom att bevaka 

organisationers gränser ser människor till att sortera andra människor i kategorier av att 

ha rätt att komma in eller hållas utanför. Att de har och tar sig rätten att bestämma över 

vilka som ska vara med och vilka som ska vara utanför och dessutom att kontrollera vilka 

som kommer och går. När jag sätter ovanstående i relation till att människan inte är sin 

egen när hon handlar och organisationers inneboende tröghet blir effekten av tillhörighet 

att det inte förändras nämnvärt inne i organisationerna när det bland annat handlar om 

implementeringen av etnisk mångfald.  

 

 

6.4 Ojämlikhet 

 

Tilly (2000), hävdar att där finns olika förklaringsmodeller till ojämlikhet både när det 

gäller man/kvinna, svart/vit eller medborgare/utlänning. Han benämner ojämlikheten i 

organisationer som kategoriell ojämlikhet. Han menar att det som vanligen förklaras som 

ojämlikhet på grund av variationer i individuell begåvning eller arbetsinsats egentligen är 

ett resultat av kategoriell ojämlikhet. En kategoriell grupp är en grupp människor som 
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delar en gränslinje som leder till att de skiljs åt och samtidigt förbinds med minst en 

annan grupp. En kategori förenar människor som bedöms vara lika, skiljer ut andra som 

anses vara olika och definierar relationen dem emellan (Tillt,2000). Grupperna på varsin 

sida av gränsen tillskrivs särskilda egenskaper och i grupperna skapas berättelser som 

människorna använder sig av för att förklara och rättfärdiga sitt eget beteende. 

Grundtemat i berättelserna är föreställningen om vilka vi är, vilka de är, vad som skiljer 

oss åt och vad som förenar oss.   

 

Ordet organisation kan få en att tänka på företag, skolor och liknande formella, hierkiska 

strukturer men när det gäller skapandet av den kategoriella ojämlikheten inbegrips även 

släktskapsgrupper, hushåll, gäng etc. En bestående kategoriell ojämlikhet uppstår i dem 

alla och människan uppfann ojämlikheten för tusentals år sedan och har tillämpat den på 

ett brett spektrum av sociala situationer sedan dess. Den kategoriella ojämlikheten är 

ingenting som varje ny organisation uppfinner utan denna bestående ojämlikhet bygger 

mycket på en institutionalisering av kategoriella par, man/kvinna, medborgare/utlänning 

etc.  

 

Organisationer befäster denna ojämlikhet genom efterlikning, man kopierar helt enkelt 

etablerade organisationsmönster och/eller överför existerande sociala relationer från en 

miljö till en annan. Tilly summerar att man kan ”klargöra skapandet, bevarandet och 

förändringen av kategoriell ojämlikhet genom att beskriva hur transaktioner ansamlas i 

sociala relationer, hur sociala relationer kopplas samman till nätverk och hur existerande 

nätverk begränsar lösningar av organisatoriska problem” (ibid., s.32). Det är dock inte 

individuella mentala händelser som är orsaksmekanismen bakom kategoriell ojämlikhet 

utan det verkar i den kollektiva erfarenhetens och sociala interaktionens områden. De 

flesta av oss lever, tror jag, i relativt homogena grupper i både våra familjer, vårt 

bostadsområde, vårt arbete och vår fritid. Det är i många fall fråga om en identifiering, vi 

känner igen oss och detta tror jag att vi för med oss in i nya grupper och organisationer vi 

kommer till. Resultatet blir att den kategoriella ojämlikheten lätt överförs mellan olika 

sfärer utan att vi medvetet är ojämlika. 

 

6.5 Konsekvenser inne och mellan organisationer 
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Som jag sa tidigare slår de yttre kategorierna ras, kön och etnicitet igenom även inne i 

organisationerna då organisationernas medarbetare försöker underlätta sitt 

organisationsarbete genom att omedvetet överföra den kategoriella ojämlikheten. 

Exempelvis tilldelas ofta de manliga cheferna av sin arbetsgivare kvinnliga sekreterare 

och därmed införs en tydlig kategoriell ojämlikhet och relation direkt i organisationen. 

Detta sker för att minska sannolikheten att den underordnade blir chefens rival. Den 

kategoriella ojämlikheten upprätthålls även genom att organisationens medarbetare 

använder sig av kategoriellt organiserade nätverk för att genomföra viktig verksamhet. Ett 

exempel på detta är att arbetsgivare huvudsakligen anställer på rekommendation av redan 

anställda (Tilly,2000.). 

 

Ser vi dessa händelser ur en ren transaktionskostnadsekonomi väljer chefer bekanta 

modeller vid till exempel omstruktureringar för att det kostar en hel del att hitta på, testa, 

modifiera, installera, undervisa i nya organisationsplaner och förändringar. Delvis på 

grund av detta formas och förändras inte organisationer som effektiva planlösningar utan 

de förblir en mosaik av etablerade modeller och yttre sociala strukturer. Det som sker är 

en efterlikning, bekanta former är lättare att överföra och arbeta med än obekanta. De är 

dessutom lättare att förena med andra bekanta organisationsformer, såsom 

utbildningsinstitut och statliga institutioner (ibid.). 

 

Vad som människorna inne i organisationerna gör är att de anpassar sig efter den 

kategoriella ojämlikheten genom att skapa procedurer som underlättar den dagliga 

interaktionen och utvecklar goda sociala relationer kring rådande skiljelinjer. Om där inte 

finns ett samlat motstånd mot ojämlikheten från medlemmar av underordnade kategorier 

och yttre förändringar i organisationen bygger alla parter upp en mängd olika rutiner 

kring den kategoriella gränslinjen. I och med detta får alla parter ett intresse av att behålla 

den. ”Kontorsanställde som utgår från att rådande skiljelinje kommer att bestå kan, hur 

illa de än tycker om dem, utarbeta tidsscheman, undanflykter, mytologier, skämt, epitet, 

allianser och konspirationer som i själva verket förstärker de strukturer inom vilka de är 

verksamma.” (ibid., s.109) 
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7. ANALYS 

 
Jag hade, som jag har nämnt tidigare, en förförståelse grundad på facklitteratur om 

effekterna av att satsa på etnisk mångfald i organisationer och företag. När intervjuerna 

var slutförda på samtliga företag stod det som sagt klart för mig att företagen inte alls 

resonerade kring etnisk mångfald på det sätt som facklitteraturen. Jag upplevde det som 

att jag stod med en empiri som inte alls gick att förstå utifrån förförståelseteorierna. Vad 

var det jag hade sett och fått ta del av? En tid följde där jag samtidigt försökte se vad min 

empiri visade, samtidigt som jag letade efter andra mer relevanta teorier. 

 

För att göra en genomarbetad analys av empirin kommer jag att arbeta både med den så 

kallade ”förförståelseteorin” och ”teorin”.  

 
7.1 Den kategoriella ojämlikheten  

 

Alla företag som jag valt att undersöka har, som nämnts tidiga, blivit omnämnda som 

positiva förebilder när gäller att satsa på etnisk mångfald. Tre av företagen har dessutom 

fått priset, Malmö Näringslivs mångfalds och integrationspris, för sina satsningar. När jag 

sammanställer mitt resultat ser jag att det i två fall, Willys och Föreningssparbanken, har 

varit en aktiv och medveten satsning på att rekrytera personal av annat etniskt ursprung än 

svenskt. I Willys fall var det en medveten kundanpassningsstrategi (se avsnitt 

förförståelseteori s.11) från företagsledningens håll och Magnus Hansson, butikschef på 

Willys, påstår att det beslutet grundar sig på att lågpris attraherar invandrare som kunder. 

Jag vill påstå att företagsledningen har sett vikten av en etnisk heterogen personalgrupp så 

att kunderna kan identifiera sig med personalen på plats. På detta sätt kan Willys vinna en 

större kundgrupp och på så sätt öka sin omsättning och få en ekonomisk effekt (Ansari 

and Jackson, 1996). Jag ser dock en skillnad mellan företagsledningens och Magnus 

Hanssons sätt att se ”vinsten” av att medvetet ha satsat på etnisk mångfald bland sin 

personal. Företagsledningen resonerar sannolikt i ekonomiska termer medan Magnus 

Hansson ser det i termer av ”hjälpsamhet”. Att personalen faktiskt på plats kan hjälpa 

kunder till rätta genom att de talar samma språk.  Både företagsledningens och 

butikschefens syn klassar jag som kundanpassningsstrategi. 
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När det gäller Föreningssparbanken var det även där en medveten satsning på etnisk 

mångfald som framtvingades av en situation då både kunder och personal mådde dåligt av 

befintlig struktur. Resultatet vill jag även här klassa som en kundanpassning. Man tog 

utifrån dåliga ekonomiska resultat och otillfredsställande arbetsmiljö aktivt beslutet att 

satsa på etnisk mångfald bland personalen. Vad som för mig blir tydligt är att båda 

företagen enbart väljer att betrakta kundanpassning utifrån ett ”golvperspektiv”. Det är 

bara på de konkret fysiska mötesplatserna mellan kund och personal som en viss 

anpassning har skett. Både hos Willys och Föreningssparbanken tycker jag att det i stället 

för anpassning och integrering av etnisk mångfald i företagen har resulterat i en 

uppdelning mellan invandrarna arbetandes på ”golvnivå” och de svenska cheferna på 

högre nivå.   

 

Både Föreningssparbanken och Willys berättar att det bara har skett en kundanpassning i 

de bostadsområden som är invandrartäta. Jag skulle vilja påstå att både 

”golvperspektivet” och satsningen i invandrartäta områden är ett utslag av vad Tilly 

klassar som kategoriell ojämlikhet. Båda företagen överför stora delar av en social 

struktur som innefattar ojämlika kategorier då de väljer att implementera etnisk mångfald 

enbart i invandrartäta områden och där ge ”golvpersonalen” samma sammansättning som 

i bostadsområdet. De upprätthåller en kategoriell ojämlikhet genom att bara anställa 

invandrare och låta dem arbeta endast på golvnivå. De tillämpar inte etnisk mångfald i 

hela organisationen, dessutom blir det, vill jag påstå, ojämlikt i 

personalsammansättningen då få svenskar finns bland personalen på ”golvnivå”. Tilly 

(2000), påstår att den kategoriella ojämlikheten skapas och bevaras genom en elits 

exploatering vilket jag tycker blir tydligt både i Willys och Föreningssparbankens fall, då 

båda ledningsgrupperna tycks ha tagit beslutet att införa etnisk mångfald enbart i de 

invandrartäta bostadsområdena och på ”golvnivå”. Då tycker jag att man exploaterar den 

rådande segregeringen som finns i vår svenska bostadsstruktur med tydligt invandrartäta 

bostadsområden. 

 

De båda företagen skapar en personalstyrka med klar majoritet av invandrare för att, som 

de själva uttrycker det, invandrarna ska kunna identifiera sig med personalen. Jag påstår 

att man på detta sätt vidmakthåller den kategoriella ojämlikheten genom att utgå från att 

invandrare först och främst identifierar sig med andra invandrare och inte med svenskar. 

Företagen tycks betrakta alla invandrare som tillhörande en och samma grupp och ökar på 
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så sätt den kategoriella ojämlikheten genom att anta att identifikationen handlar om 

invandring och inte om person. 

 

Inte i något av de ovanstående två fallen antar jag att det skett en medveten särbehandling 

utan det har bland annat varit, framför allt i Föreningssparbankens fall, en lösning av ett 

pressat organisatoriskt problem. Birgitta beskrev i intervjun situationen på 

Föreningssparbanken som ”omöjlig” då konfrontationen var total mellan den svenska 

personalen och kunderna. Denna lösning, med att satsa på en personalgrupp enbart 

bestående av invandrare och med en chef som är svensk, uppstod för att 

Föreningssparbanken hade ett akut organisatoriskt problem som de var tvungna att lösa. 

Detta skedde för att få en fungerande arbetsplats och i förlängningen en vinst på kontoret 

på Rosengård. De hade ”förebilder” i Rinkeby, Stockholm vilket jag antar gjorde att man 

inte lika medvetet reflekterade över vad man valde att göra. Resultatet blir dock en 

kategoriell ojämlikhet enligt Tilly. 

  

Akzo Nobel och Pågens satsning på etnisk mångfald under 60-talet, vill jag hävda även 

det var en lösning på ett pressat organisatoriskt problem (Tilly, 2000). 

Arbetskraftsinvandringen uppstod för att de svenska industrierna var i ett akut behov av 

arbetskraft då vi i Sverige inte hade tillräckligt med svensk arbetskraft (Lundh och 

Ohlsson, 1999).  När jag tillsammans med Göran respektive Eva tittar närmare på hur 

strukturen i respektive företag är idag visar det sig att invandrarna fortfarande till största 

delen är kvar i produktionen. Det är få av dem som kom på 60-talet har avancerat inom 

företaget. Det har inom båda företagen tillkommit ny personal på produktionsnivå som 

även i andra generationen är invandrare.  Eva berättar att Pågens är ett familjeföretag som 

gärna går på interna rekommendationer och att man först till alla leden i företaget ser sig 

om internt om någon kan passa till utlyst tjänst innan man går ut på den offentliga 

arbetsmarknaden och rekryterar. Enligt Tilly befästs den kategoriella ojämlikheten genom 

att företag väljer att rekrytera inom tydligt markerade kategorier vilket jag påstår att det 

är, när man väljer att först och främst gå på interna rekommendationer. På så sätt tror jag 

att det skapas antaganden att personer från dessa kategorier är mer lämpade än andra. 

Effekten blir kategoriell ojämlikhet där vissa grupper, i detta fall bekanta till de redan 

anställda invandrarna, får arbete.  
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I både Pågens och Akzo Nobels fall är strukturen sådan att den etniska mångfald som 

åberopas finns inom produktionen. På dessa nästan fyrtio år, som det är sedan 

arbetskraftsinvandringen startade, har det inte skett en vidare integrering i strukturen vare 

sig av första eller andra generationens invandrare. Vad som händer inom företagen vill 

jag beskriva, som Tilly säger, med att människorna inom företaget anpassar sig efter den 

kategoriella ojämlikheten. Det har inom respektive företag genom åren skapats 

procedurer som gör att den dagliga interaktionen går smidigare och det har utvecklats 

goda sociala relationer kring rådande skiljelinjer. Jag antar att det inte har funnits ett 

samlat motstånd från personalen i produktionen då strukturen ser likadan ut som tidigare. 

Detta kan enligt Tilly ha lett till att alla parter har byggt upp rutiner kring den kategoriella 

gränslinjen och i och med detta får alla ett intresse av att behålla den.  

 
7.2 Etnisk mångfald i hela organisationen 

 

När jag läste facklitteraturen var där ett påstående som återkom gällande att för att lyckas 

få full effekt av att ha implementerat etnisk mångfald. Det var nämligen tvunget att det 

skedde i hela organisationen (bla.Wolvén, 2000, Integrationsverket, 2001). När jag går 

igenom min resultatredovisning konstaterar jag att det inte i något av de fem företagen jag 

undersökte har skett en utveckling mot att ha etnisk mångfald i hela organisationen. Ser 

vi till befolkningsstrukturen har jag tidigare konstaterat att det i Malmö stad finns 32 % 

som själva är födda i utlandet eller har båda föräldrarna av annat etnisk bakgrund än 

svensk (SCB). Sammansättningen inom företagen borde enligt kriteriet för att lyckas få 

maximal vinst av etnisk mångfald något så när motsvara andelen i Malmö stad. Nu är det 

enligt svensk lag förbjudet att registrera härkomst vilket gör att alla siffrorna är 

preliminära uppskattningar från vederbörande som jag har intervjuat. Samtliga 

intervjupersoner ger dock samma uppskattning på en tio procent på tjänstemanna- och 

mellanchefsnivån. Tittar jag högre upp i strukturen på ledningsnivå kan jag och 

intervjupersonerna konstatera att det inte kommer upp i närheten av tio procent av 

personer med annan etnisk bakgrund. Jag tror att det finns en mängd olika förklaringar till 

varför det är en sådan snedfördelning. Tittar jag till historisk utveckling har vi inte haft 

den uppblandning befolkningsmässigt av etnisk mångfald som vi har idag mer än i några 

decennier. Organisationer har, som sagt, enligt Ahrne och Papakostas (2002) en 

inneboende tröghet som gör att de inte alls ändras i den takt som kan förväntas. Där finns 

istället en strävan efter stabilitet och förutsägbarhet. Det har i de fem företag jag 
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undersökt införts ett viss mått av etnisk mångfald men inte hela vägen upp för det skulle, 

antar jag kräva en större förändring inom företaget, vilket företagen inte är kapabla till 

utifrån behovet av stabilitet.  

 

Trögheten och kanske oviljan till att integrera etnisk mångfald i hela organisationen kan 

också, påstår jag, härledas ur rädsla hos både ledningen och personalansvariga att förlora 

makt, inflytande och/eller trygghet (Ahrne och Papakostas, 2002). 

 

Jag tror att samtliga fem företag har en bristande förmåga till förändring som härrör från 

att det finns en oförmåga till att se behoven eller möjligheten till förändring. Enligt 

Chandler i Ahrne och Papakostas  (2002) är ”företagsledningen upptagen med de dagliga 

sysslorna att hålla verksamheten i gång att den inte förmår se vad som skulle behöva 

förändras”. Jag antar att respektive företagsledning inte till fullo tagit in de statistiska 

fakta som redovisas kring behovet av etnisk mångfald bara utifrån 40-talisternas 

pensionsavgångarna. Att företagsledningen dessutom skulle ha tid, förmåga och kapacitet 

att ta in de rena vinstargumentet som finns kring att satsa på etnisk mångfald tror jag är 

väldigt svårt. Att implementera etnisk mångfald i hela organisationen och göra det till en 

del av företagets affärsstrategi kräver att det är ledningen som driver detta. Jag menar att 

förutom hög arbetsbelastning finns där en bristande förmåga till att se och uppfatta 

problem och möjligheter i sin omgivning. Även om vissa personer inom företagen ser och 

uppfattar vad som skulle vara bra att göra för att kunna satsa på etnisk mångfald kan det 

vara svårt eller nästan omöjligt att förmedla denna kunskap och insikt inom 

organisationen (Ahrne och Papakostas, 2002). March och Simon (ibid.) framhåller i sin 

teori om organisationers begränsade rationalitet att det är omöjligt för en organisation att 

få fullständig information om vad som sker i deras omgivning. Och att det framför allt är 

svårt att få ut och förmedla denna information inne i organisationen. De påstår att det 

inom organisationerna med tiden skapas ett språk, ett kontrollsystem och 

informationssystem som innebär att vissa iakttagelser och resultat tar man till sig medan 

andra ser man inte ens. Konsekvensen av detta blir att organisationer blir blinda för vissa 

typer av förlopp och förändringar i omgivningen. I mina fem företag tror jag att 

respektive ledningsgrupper på grund av ovanstående resonemang helt enkelt har svårt att 

se nya möjligheter med etnisk mångfald på alla nivåer i företaget (ibid.). 
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7.3 Individen i organisationen 

 
Den ökade globaliseringen ställer krav på företag att förstå och läsa av marknaden och 

med den ökade handeln över gränser, antar jag att det är av fördel att vara insatt i olika 

kulturer och dess handlingsmönster.  

 

Som jag tidigare har nämnt är Malmö stad relativt sett invandrartät (se avsnitt statistik 

s.4). Ur bland annat ett kundanpassningsperspektiv (se avsnittet förförståelseteori s.11) 

men även den tilltagande så kallade globaliseringen antar jag att det skulle finnas goda 

skäl för invandrare att få anställning inom företag i Malmö. Hos de fem företag jag har 

undersökt har det framkommit att man inte har det perspektivet på att implementera 

etnisk mångfald på alla nivåer i organisationen.  

 

Varför man som företag inte väljer att använda sig av den kunskap och kompetens som 

finns att tillgå i den stad man är etablerad i, tror jag, bland annat beror på människan inom 

organisationen och hennes relation till denna. Samtliga personer jag har intervjuat har 

innehaft positionen som givit dem mandat att anställa personal och kunna välja vilka de 

vill anställa. Ser jag till hur de har valt att beskriva sina respektive företags strukturer 

antar jag att det påverkar mycket på vilket sätt de väljer att rekrytera. Eva på Pågens 

beskriver företaget som ett familjeföretag, där man väljer att först och främst rekryterar 

internt. Åsa på Telia säger att omstruktureringarna har lett till att man inte får rekrytera 

utifrån, Magnus på Willys säger att det är en del av företagsstrategin att spegla den stad 

du bor i, Birgitta på Föreningssparbanken anpassar sin rekrytering efter hur 

Föreningssparbanken gjort i andra städer. Om jag sluter mig till Ahrne och Papakostas 

påstående att människors handlingar och vad de säger styrs av de organisationer de tillhör 

visar alla mina exempel på att de följer sitt företags policy kring att rekrytera. Med detta 

vill jag påstå att det inte spelar så stor roll att det är skrivet en hel del om fördelarna med 

att satsa på etnisk mångfald när människans handlande först och främst styrs av den 

organisatoriska tillhörigheten och företagets policy. Ser jag det ur samtliga ovanstående 

personalchefers perspektiv finns det ett band mellan dem och företaget i form av 

tillhörighet. En tillhörighet som innebär att de får komma tillbaka och att de har en 

rättighet att bli insläppta. Konsekvensen av detta blir, tror jag, att man fortsätter att göra 

så som man alltid har gjort inom företaget. Det handlar inte om, vill jag påstå, vad 

människan skulle ha gjort om hon själv fick bestämma, utan motivet för att de gör som de 
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gör är inte deras eget utan det kommer från andra (Ahrne och Papakostas, 2002). ”Den 

interaktion som sker inne i organisationer kännetecknas av upprepning och tydlighet; att 

man förutsätter att det är en interaktion som kommer att upprepas och att innehållet i 

interaktionen är jämförelsevis tydligt: att de som interagerar i förväg kommit överens om 

vad man ska göra och i viss utsträckning även hur.” (ibid.,s. 25). 

 

I min empiri finns där ett undantag och det är Göran på Akzo Nobel. Göran har, som jag 

beskrivit i resultatet, gått en annan väg än företaget har dirigerat. Han har som han själv 

berättar valt att ta arbetsförmedlingen till hjälp när det gäller att anställa praktikanter. 

Kontakten med arbetsförmedlingen har han fått för att han själv sitter i 

arbetsförmedlingsutskottet i sin hemkommun. Jag kan här argumentera för att Görans 

handlande ändå grundar sig på ett löfte om att få tillhöra och bli insläppt i en organisation. 

Det är bara det att här handlar det om en annan organisation än Akzo Nobel. I detta fall en 

organisation som Göran har valt att engagera sig i på sin fritid. Även om det är så att när 

organisationer gör saker är det alltid människor som handlar kan man inte lägga hela 

ansvaret på den enskilda individen. Jag vill påstå att på grund av att organisationer 

tillhandahåller mönster och resurser för handlandet och med individens längtan efter 

tillhörighet och löfte om att få komma tillbaka resulterar detta i att organisationer 

upprätthåller gränser och uteslutning som de inte har reflekterat över vad det leder till för 

konsekvenser. Vi får organisationer och individer som tillsammans inte har eller kan 

reflektera över effekterna med till exempel etnisk mångfald implementerat i hela 

organisationen.  

 

7.4 Ytlig förändring  

 
Alla fem företagen har blivit omtalade som positiva förebilder och tre av dem har fått pris 

för att ha satsat på etnisk mångfald. Tittar jag på Telia, Pågens och Akzo Nobel är min 

slutsats att de inte tagit något medvetet steg i riktning mot att integrera etnisk mångfald. 

Föreningssparbanken och Willys har tagit medvetna steg men jag hävdar att det inte har 

skett en integrering utan snarare en vidare etablering av den kategoriella ojämlikheten i 

båda dessa företag.  

 

Frågan jag ställer mig är vad kan det vara som ligger bakom utnämningarna och priserna?  
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Utnämningarna står att finna på www.mangfaldimalmo.com, en hemsida av Malmö Stad 

och Arbetsförmedlingen Refugen. Detta är två organisationer som jag antar vill framhäva 

fördelarna med etnisk mångfald i företag för att få en ökad integrering och på detta sätt få 

ner siffrorna på arbetslösheten bland invandrare i Malmö stad (se avsnittet statistik s.4). 

Jag tror att där finns en vilja till att visa på att förändringar har skett även om de är, vad 

jag tycker, ytliga. Det blir nyhetsvärdet i de ytliga förändringar som framhävs för att man 

vill att det ska ha skett en positiv förändring när det gäller integreringen av etnisk 

mångfald i företag i Malmö regionen. Hur liten förändringen än är, är det underförstått, 

att det är till det bättre och att det har lett till framsteg men en förändring kan lika väl vara 

till det sämre. Jag ser att det har skett en förändring i alla de fem företagen jag har 

undersökt men jag vill inte klassa det som ett framåtskridande när det gäller integrering 

av etnisk mångfald i företagen. Det jag ser har hänt i de fem företagen jag tittat på är att 

det håller på att skapas en ny arbetarklass bestående av invandrare.   

 

Vad som Malmö Stad och Arbetsförmedlingen Refugen tycks ha tagit fasta på hemsidan 

är en beskrivning av själva fenomenet det vill säga att det har skett en förändring och de 

har värderat denna högt bara för att man gärna vill att företagen ska ha åstadkommit en 

förändring till det bättre. Men man har glömt att skärskåda vad det verkligen har lett till 

både när det gäller de positiva effekterna av etnisk mångfald i företagen och integreringen 

av etnisk mångfald (Ahrne och Papakostas, 2002). Egentligen tycker inte jag att det har 

skett någon förändring på djupet i något av företagen. Det är bara en ny presentation av 

företagen som har kommit till stånd och som uppvisas för omvärlden. På detta sätt ser det 

i omvärlden ut som att företagen har genomfört en förändring men i grunden fortsätter de 

sin verksamhet som förut. Det är en förändring som man har valt att beskriva som större 

på utsidan än den egentligen är inuti. 

 

Ser jag till Åsas beskrivning av Telias satsning på etnisk mångfald och vad hon berättar 

att Telia fokuserar på i dag, nämligen hälsa, framstår det för mig som att det inte har skett 

en faktisk och bestående förändring till fördel för etnisk mångfald. När Telia valde att 

sätta fokus på etnisk mångfald för att ha det som grund till rekrytering till 

traineeprogrammet verkar det för mig som att det beslutet blev taget för att det var 

”politiskt korrekt”. Det var en förändring på ytan som tycktes ske för att det låg i tiden. I 

många medier, på riksdagsnivå etc. talas det idag om ”hälsa” och att personalen i många 

företag mår dåligt och en av följderna är långa sjukskrivningar. I dag satsar Telia på 

 43



”hälsa” i stället för etnisk mångfald. Ahrne och Papakostas pratar om att förändringar kan 

vara cykliska, de går varken framåt eller bakåt utan som en våg, en modevåg. Dessa 

cykliska förändringar avlöser varandra med en regelbundenhet som är förvånande och ser 

vi till Telia vill jag klassa deras tidigare satsning på etnisk mångfald och den nya fokusen 

på hälsa som en cyklisk modeförändring. Jag påstår att det egentligen inte har skett någon 

verklig förändring inom Telia till fördel för etnisk mångfald. Det har varit en cyklisk 

förändring som kan ha inneburit mer personal av annan etnisk bakgrund än svensk men 

inga djupare förändringar i form av tex. förändrad affärsstrategi eller integrering på alla 

nivåer i företaget.   

 

7.5 Homogenitetens makt 

 

Det är inte bara i ledningsgruppernas sammansättning av personer som det finns en 

homogenitet. Tittar vi till helheten mellan de företag som jag har undersökt kan även de 

klassas som homogena när det gäller det sätt som de har valt att satsa på etnisk mångfald. 

De två industriföretagen, Pågens AB och Akzo Nobel har båda en historia av 

arbetskraftsinvandring och deras fortsatta förhållningssätt till integreringen av etnisk 

mångfald tycker jag liknar varandra. Även om vi i Sverige har en andra generationens 

invandrare från arbetskraftsinvandringen har det inte skett någon strukturförändring i 

något av företagen mot ökad integrering. Fortfarande i dag anställs både första och andra 

generationens invandrare främst till produktionsnivån. Willys och Föreningssparbanken 

har en uttalad strategi för att vinna marknadsandelar men ser vi det ur ett 

rekryteringsperspektiv är det även här bara på golvnivå. Telia hade en policy som 

handlade om att satsa på etnisk mångfald när det gäller deras traineeprogram men med 

alla omstruktureringarna som Åsa nämnde har denna policy försvunnit på vägen.  

 

Jag vill påstå att alla fem företagens omgivning inte först och främst är det samhälle de 

verkar i utan deras omgivning definieras av andra företag. Man gör som andra företag 

gör. Än så länge är det inget av dessa företag som fullt ut har tagit steget och integrerat 

mångfald på alla nivåer och gjort det till en del av sin affärsstrategi för att det helt enkelt 

inte finns någon förebild som har banat väg. Det påverkar inte företagen att det finns 

facklitteratur som talar om fördelarna med etnisk mångfald, att det finns en lag sedan 

1999 som säger att ”Arbetsgivaren skall inom ramen för sin verksamhet bedriva ett 

målinriktat arbete för att aktivt främja etnisk mångfald i arbetslivet” (se bilaga 3) eller att 
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de är verksamma i en stad med en relativt hög invandring. Företagens omgivning är kort 

och gott andra företag och man följer medvetet/omedvetet sina omgivande företags 

handlande. Jag vill påstå att i alla de fem företag jag har tittat på kan jag även se en ren 

ekonomisk konsekvens till varför de är homogena i sin integrering och implementering av 

etnisk mångfald. Det kostar som Tilly påstår att pröva nya vägar vilket får konsekvensen 

av att man efterliknar vad andra har gjort och håller sig till det beprövade. Jag vill inte 

heller underskatta hur de kulturella och ideologiska värderingar som har sin grund i olika 

människors och gruppers rädsla att förlora makt, inflytande och trygghet påverkar 

utvecklingen (Ahrne och Papakostas, 2002). Jag tror att mycket mer skulle kunna göras 

och betydligt snabbare om det fanns en öppenhet i att diskutera och undersöka vad 

människans rädslor handlar om. 

 
7.6 Avslutande reflexioner 

 
Det har stundtals varit frustrerande med att både försöka hitta en teori som kunde förklara 

vad jag såg i mina resultat och att faktiskt upptäcka att det inte hade hänt så mycket som 

jag trodde. Nu när arbetet närmar sig sitt slut har det dock sammantaget varit en 

spännande resa som för mig bland annat inneburit omprövanden av egna förutfattade 

meningar och att tydligt se att allting inte är som det ger sig ut för att vara. Men att för 

den sakens skull behöver det inte ligga illvilja eller ovilja bakom att det inte har skett så 

mycket. Jag har inte kunnat låta bli att spekulera över vad som skulle kunna vara 

annorlunda eller vad som måste till för att det ska ta en annan väg än det hittills gjort när 

det gäller integreringen av etnisk mångfald i företag. 

 

Tiden är det första som jag reflekterar över. Början till det etniska mångfald vi har i dag 

kom för c:a 50 år sedan och ser vi det ur ett historiskt perspektiv är det inte speciellt länge 

som vi som nation eller näringsliv har haft etniskt mångfald i vår befolkning.  Jag tycker 

att vi måste ge oss själva ett tidsperspektiv på hela utvecklingen för att inte tappa modet 

och säga att det inte går. Sverige befinner sig även i ett demografiskt läge som gör att det 

kanske kommer att gå snabbare med integreringen av personer med annan etnisk 

bakgrund än svensk.  

 

Tilly (2000) påstår att den kategoriella ojämlikheten börjar tidigt. Den startar redan med 

vilket bostadsområde vi växer upp i, vilka vänner våra föräldrar har och Tilly menar att 
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även en sådan sak som vilken föda vi erbjuds påverkar vår intellektuella och emotionella 

utveckling. Som det ser ut i storstäderna i Sverige med en tydlig uppdelning mellan var 

man bor och vilken klass och etnisk tillhörighet du har påverkar detta hur framtida företag 

kommer att se ut och hur personalansvariga kommer att rekrytera. Ska det ske en 

snabbare och tydligare implementering och integrering i företagen i framtiden vill jag 

föreslå att skolor integreras tydligt med elever av olika etnisk bakgrund och från olika 

bostadsområden. Den faktiska konkreta lösningen har jag inte men en vision är att det 

redan från början i de första formella organisationerna vi tillhör finns heterogenitet. 

Kanske är det då lättare att i fortsättningen se heterogent istället för homogent.  

 

När IKEA och tidningen Metro kom vände de båda upp och ner på institutionerna 

möbelhandeln och tidningsbranschen och vi fick se att det gick att göra på ett annorlunda 

vis och att det lönade sig (Ahrne och Papakostas, 2002). Eftersom företag har andra 

företag som referens, skulle det vara spännande att se vad ett nytt, stort, framgångsrikt 

företag som bygger sin affärsstrategi och personalpolitik på etnisk mångfald integrerat på 

alla nivåer, skulle kunna åstadkomma. Det skulle kunna påverka hela den fortsatta 

utvecklingen i positiv riktning. 
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BILAGA 1  INTERVJUGUIDE 
Huvudfråga: Vilka positiva effekter kan ett företag få av att satsa på etniskt mångfald? 

 
FÖRETAGET 
Vad är ert namn? 
Vilken position har du i företaget? 
Hur länge har du arbetat inom företaget? 
Beskriv strukturen på ditt företag? 
Hur många anställda har ni? 
Hur stor andel av er personal är av inom europeiskt resp. utom europeiskt ursprung? 
 
HUR DET BÖRJADE? 

Var du anställd när strukturförändringen började till fördel för etniskt mångfald? 
Vad var grunden till att ni beslöt att aktivt satsa på etniskt mångfald? 
Hur gick ni praktiskt tillväga när ni beslöt er för att satsa på etniskt mångfald? 
Förberedde ni personalen på något speciellt sätt? 
Vilka förväntningar hade ni på uppgiften? 
Har arbetsklimatet ändrats sedan ni satsade på etniskt mångfald? Om? Hur? 
 
NUTID 

Har ni valt att satsa på etniskt mångfald som en del av er affärsstrategi? 
Finns det några vinster internt när det gäller satsningen på etniskt mångfald? vilka? 
Finns det några konkurrensfördelar med att ha etniskt mångfald som affärsstrategi? 
Vilka? 
Vad tror du att samhället, organisationer/företag har att vinna på att det aktivt satsas 
på etniskt mångfald i näringslivet? 
Är det lika stor spridning i hela företagsstrukturen när det gäller etniskt mångfald? 
Om inte, vad är din förklaring? 
Tror du att det kommer att ändras i framtiden? 
 
HINDER 

Har ni upplevt några hinder när det gäller att satsa på etniskt mångfald? OM vilka? 

Vad gjorde ni för att lösa detta? 

Vad ska ett företag tänka på innan man tar och satsar på etniskt mångfald som 
affärsstrategi?  
Gjorde Ni några misstag? Om- vilka?  
 
REKRYTERING 

Hur går Er urvals och rekryteringsprocess till? 
Hur ser du på att avpersonifiera ansökningar i urvalsprocessen? 
 
FRAMTID 

Vad har ni för framtidsplaner när det gäller vidare satsning på etniskt mångfald? 
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BILAGA 2 BREV TILL FÖRETAGEN 
 
 
 
 
    Malmö 021212 
 
 
 
Hej! 
 
Jag heter Monica Fagerström och håller precis på att avsluta min magisterutbildning i 

sociologi vid Lunds Universitet. Min nuvarande sysselsättning består således av att 

skriva min 20 poängs uppsats som kommer att läggas fram i Augusti 2003. 

 
Mitt ämnesval består i att undersöka vilka positiva effekter ett företag har av att satsa 

på etnisk mångfald. Då jag hittade ert företag under ”Goda exempel på företag som 

satsat på etnisk mångfald” på Malmö Kommuns hemsida, skulle jag vilja träffa Er för 

att höra om Era erfarenheter. 

Undersökningen kommer att bestå av en c:a 30 minuter lång intervju. 

 

Jag hör av mig under nästa vecka för att höra om det finns tid och möjlighet till detta. 

 
Med vänliga hälsningar 
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BILAGA 3 
 

 
 
 

Lag om åtgärder mot etnisk diskriminering 
i arbetslivet  
 
Lag (1999:130) om åtgärder mot etnisk diskriminering i arbetslivet (utdrag) 
 
Härigenom föreskrivs följande. 
 
Lagens ändamål 
 
1 § 
Denna lag har till ändamål att i fråga 
om arbete, anställningsvillkor och 
andra arbetsvillkor samt utvecklingsmöjligheter 
i arbetet främja lika rättigheter 
och möjligheter oavsett etnisk 
tillhörighet (etnisk mångfald i arbetslivet). 
 
 

Aktiva åtgärder 
Målinriktat arbete 
4 § 
Arbetsgivaren skall inom ramen för sin 
verksamhet bedriva ett målinriktat 
arbete för att aktivt främja etnisk 
mångfald i arbetslivet. 
Närmare föreskrifter om arbetsgivarens 
skyldigheter enligt första 
stycket finns i 5–7 §§. 
 

Samverkan 
2 § 
Arbetsgivare och arbetstagare skall 
samverka för att främja etnisk mångfald 
i arbetslivet. De skall särskilt 
motverka alla former av etnisk 
diskriminering. 
 

Arbetsförhållanden 
5 § 
Arbetsgivaren skall genomföra sådana 
åtgärder som med hänsyn till arbetsgivarens 
resurser och omständigheterna 
i övrigt kan krävas för att arbetsförhållandena 
skall lämpa sig för alla 
arbetstagare oberoende av etnisk 
tillhörighet 

Definitioner 
3 § 
Med etnisk tillhörighet avses i denna 
lag att någon tillhör en grupp av 
personer som har samma ras, hudfärg, 
nationellt eller etniskt ursprung eller 
trosbekännelse. Med etniska trakasserier 
avses i denna lag uppträdande 
i arbetslivet som kränker en arbetstagares 
integritet och som har samband 
med arbetstagarens etniska 
tillhörighet. 

6 § 
Arbetsgivaren skall vidta åtgärder för 
att förebygga och förhindra att någon 
arbetstagare utsätts för etniska trakasserier 
eller för repressalier på grund av 
en anmälan om etnisk diskriminering. 
 
 
Rekrytering 
7 § 
Arbetsgivaren skall verka för att 
personer med olika etnisk tillhörighet 
ges möjlighet att söka lediga 
anställningar. 
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