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Sammanfattning 

Examensarbetets titel: Rekrytering mot mångfald – Ett sätt att attrahera nya kunder? 

Seminariedatum: 2009-06-03 

Ämne/Kurs: Företagsekonomi, FEK P01 Magisteruppsats inom Strategi, 15 hp  

Författare: Malin Bjarnö Kaae och Caroline Eriksson 

Handledare: Per-Hugo Skärvad  

Nyckelord: Länsförsäkringar Skåne, mångfald, rekrytering, traineeprogram och strategiförändring 

Syfte: Vi vill undersöka hur traineeprogrammet påverkade den etniska och kulturella mång-

falden inom Länsförsäkringar Skåne samt om det genererade det önskade resultatet. 

Metod: Uppsatsen är baserad på en kvalitativ undersökning bestående av en fallstudie och 

en närmare granskning av Länsförsäkringar Skåne. Undersökningen är deskriptiv och be-

står av en deduktiv undersökning. Urvalet vid studien är icke-sannolikhetsurval bestående 

av ett kvot- och bekvämlighetsurval.  

Teoretiska perspektiv: De teorier vi har använt är uppdelade i två huvudkategorier ”Glo-

balisering och strategiska förändringar” samt ”Organisationsförändring”. Detta på grund av 

vår studie dels behandlar de strategiska förändringar som Länsförsäkringar Skåne genom-

gått samt de förändringar i organisationen som följde därpå. 

Empiri: Här sammanställs resultatet av de intervjuer med Länsförsäkringar Skåne som vi 

har genomfört i vår fallstudie.  

Slutsats: Vi har kommit fram till att Länsförsäkringar Skånes satsning på rekrytering av 

mångkulturell personal var ett korrekt strategiskt beslut och att traineeprogram är en bra 

metod även för framtida rekrytering. Även om en del av traineerna slutat på företaget anser 

vi att traineeprogrammet genererade det önskade resultatet.  
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Abstract 

Titel: Diversity recruitment – A way to attract new clients? 

Date of seminar: 2009-06-03 

Course: Master Thesis in Business Administration, 15 University Credit Points (15 ECTS). Major 
within Strategic Management 

Authors: Malin Bjarnö Kaae and Caroline Eriksson 

Advisor: Per-Hugo Skärvad  

Keywords: Länsförsäkringar Skåne, diversity, recruitment, trainee program, and change of strategy 

Purpose: We want to investigate how the trainee program has affected the ethnical and 

cultural diversity within Länsförsäkringar Skåne, and if it generated the desired result. 

Methodology: The thesis is based on a qualitative case study which includes a closer look 

at Länsförsäkringar Skåne. The investigation is descriptive and includes a deductive re-

search approach. The sample of selection is a non-probability study that is based on both 

quota- and a choice of convenience sampling.  

Theoretical perspectives: The theories chosen are divided into two main categories. 

These are “Globalization and strategic changes” and “Changes of the organization”. The 

chosen topics illustrate the study which is discussing the strategic changes made by Läns-

försäkringar Skåne and the changes in the organization that followed.  

Empirical foundation: It is a summary of the result from the case study we got from our 

interviews made at Länsförsäkringar Skåne. 

Conclusions: As a conclusion, we believe that the use of a trainee program, to increase 

and improve the diversity within the organization, was the right strategic decision and a 

suitable way of recruiting. Even if some of the trainees left the company after the program, 

we believe that the trainee program has generated the goal set. 



 

 

 iii
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1 Inledning  

I vårt inledande kapitel kommer vi att presentera den bakgrundsinformation vi funnit som väckt vårt in-

tresse för detta ämne. Bakgrunden följs av tidigare studier inom ämnet som leder till uppsatsens syfte och 

den frågeställning som vi har till uppgift att svara på i vår sammanfattning och slutsats. Därpå följer de 

avgränsningar vi var tvungna att göra för att få en rimlig mängd data för att bearbeta. Därefter följer en 

begreppsförklaring som ger läsaren en möjlighet att förstå de centrala begrepp som är använda. Avslut-

ningsvis presenteras uppsatsens disposition. 

1.1 Bakgrund  

Sveriges befolkning består av ca 9,2 miljoner invånare, och av dessa bor ca 1,2 miljoner i 

Skåne län den 31 december år 2008. Av Skånes befolkning har 21,7 procent utländsk bak-

grund1, det vill säga nästan 260 000 människor (Statistiska centralbyrån, 2008). Malmö är 

idag en stad som är starkt internationellt präglad och det bor människor från mer än 170 

länder i staden. Malmö är också en av de städer som växer snabbast i landet. Många 

malmöbor arbetslösa, framförallt de som är födda utomlands. Jesper Theander, som är 

chef för Stadskontorets avdelning för integration och arbetsmarknad i Malmö, tycker att ett 

integrationssamarbete i samverkan mellan näringslivet, föreningar, statliga myndigheter bör 

ske. Han menar att ett arbete är en viktig del av integrationen, och sker det inte när det är 

högkonjunktur, kommer det aldrig att göra det. Det växande Malmö innebär möjligheter 

men också utmaningar för att få ett jobb. Om du är svensk eller utländsk ska inte spela nå-

gon roll när det gäller möjligheterna till ett jobb (NyiStan, 2008). 

Med tanke på att cirka 38,3 procent av Malmös befolkning idag har utländsk bakgrund 

(Statistiska centralbyrån, 2008), tror vi att uppsatsens ämne är aktuellt och kommer att på-

verka flera företags strategier idag och de kommande åren. Malmö är idag en stad som är 

starkt segregerad, med tydliga uppdelningar i olika bostadsområden (Stadskontoret, 2007).  

                                                 
1 För närmare beskrivning av begreppet, se kapitel 1.6 
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Enligt en undersökning gjord av Schröder för TCO (2009), är det även svårare för 

utlandsfödda akademiker att få jobb efter universitetsstudier. Detta till stor del på grund av 

att de inte har det nätverk som svenska studenter har och på grund av en outtalad 

diskriminering. Även om de har språket och är lika duktiga på att söka jobb som 

svenskfödda, har det visat sig att de inte får anställning i lika hög grad. Detta tycker vi visar 

på att de företag som satsar på mångfald, kan ha mycket att vinna genom att skaffa sig den 

kunskap som människor med ett annat synsätt har att erbjuda (Schröder, 2009). 

Enligt en artikel i Metro får också de som har mångkultur, och kolleger på jobbet med ut-

ländsk bakgrund, fördelar. Detta eftersom människor från olika kulturer ofta kan ha olika 

sätt att se på och handskas med olika problem. En arbetsplats där alla kolleger är ’likadana’, 

utmanar de egna tankarna mindre. Skillnaderna i synsätt blir tydligare i en miljö med olika 

kulturella bakgrunder. Då kan varje medarbetare förklara sin strategi, och respektive för- 

och nackdelar med den. Därefter kan förslagen utvärderas och de bästa metoderna väljas. 

Varje persons kulturella bakgrund berikar arbetsplatsen på olika sätt och fördelarna kan 

vara många (Borglund, 2009). 

1.2 Tidigare studier 

Mångfaldsstudier har gjorts av många och har flera olika vinklar. De los Reyes (2000) skrev 

att Diversity management är ett etablerat och väl använt begrepp när det kommer till ledar-

skapsstrategier vid etniska olikheter. Många företag har visioner om hur de skulle vilja satsa 

på mångfald inom sin organisation och fokuserar på detta istället för att utföra en konkret 

handling och forska kring ämnet. Enligt studien tenderar medarbetare på ett företag med 

annan etnisk och kulturell bakgrund än de svenska, få de arbetsuppgifter som är mindre 

krävande. Enligt de los Reyes (2000) ökar gruppen med utländsk bakgrund ständigt, det är 

därför viktigt att deras villkor i samhället ändras.  

År 1997 trädde EU:s Sysselsättningsstrategi i kraft för att förbättra sysselsättningen på 

arbetsmarknaden. Medlemsländerna fick direktiv om att motverka diskriminering och 

underlätta för de personer som har det svårare i samhället, som exempelvis personer med 

annan kulturell och etnisk bakgrund, samt funktionshindrade. De senaste åren har det 

gjorts stora satsningar för de med invandrarbakgrund, inte bara på arbetsmarknaden, utan 
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även på utbildning för att öka sysselsättningen i denna grupp. Först och främst fick 

storstadskommunerna bidrag, vilket nu även ska utökas till andra regioner för att ge dem 

möjlighet till samma utveckling (Åslund & Runeson, 2001).  

År 2004 skrev Thomas om förändringen på IBM som skedde år 1995. IBM valde då att 

genomföra en undersökning för att förstå skillnader mellan olika personer i företaget och 

för att hitta andra sätt att nå fram till bredare segment både gällande anställda och kunder. I 

Thomas artikel lägger han främst tyngd på fyra punkter som talar för att införa förändring-

ar i en organisation. Företaget måste ha: 

1. Fullt stöd från arbetsledningen 

2. Engagerade medarbetare 

3. Övningar för ledningen gällande de kommande förändringarna som går hand i hand 

med satsningarna  

4. En välutvecklad plan för vad som skall göras och vad företaget vill få ut av föränd-

ringen 

Detta var en lyckad satsning av IBM som nu har en ökad mångfald och en starkare affärs-

strategi som har lett till ökad tillväxt (Thomas, 2004). 

1.3 Problemdiskussion  

Eftersom vår värld förändras och människor reser och flyttar i en större utsträckning 

mellan länder idag, så har en ökad etnisk och kulturell mångfald uppstått på marknaden. 

Detta gäller inte bara kundmarknaden, utan även utbudet av tjänster och produkter som är 

inspirerade av andra kulturer. Den mångkulturella kundmarknaden ser idag annorlunda ut 

än vad den gjorde för några år sedan eftersom antalet personer med utländsk bakgrund 

ökar i Sverige, med en stor del boende i Skåne. Med den mångkulturella kundmarknaden 

som finns i Skåne uppstår därför ett behov av nya metoder för att möta den förändrade 

efterfrågan som uppkommit. Däribland finns ett behov av att utveckla nya 

rekryteringsmetoder för att kunna öka mångfalden i företag. Ett exempel på mångfald i 

detta sammanhang är den etniska och kulturella, då det är den typ av mångfald som 
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ständigt ökar. Ett sätt för de företag som vill nå fram på en mångkulturell kundmarknad är 

att genom sin egen personal spegla denna mångfald, vilket ställer krav på rekrytering med 

etnisk och kulturell bakgrund.  

1.4 Syfte 

Ett rekryteringssätt som växer i popularitet bland företag är att skapa ett traineeprogram. Vi 

vill därför genom denna studie närmare undersöka hur traineeprogrammet påverkade den etniska 

och kulturella mångfalden inom Länsförsäkringar Skåne samt om det genererade det önskade resultatet2. 

Med hjälp av detta vill vi analysera vad som skulle kunna göras bättre av Länsförsäkringar 

Skåne vid en eventuell ny satsning. 

1.5 Frågeställning 

För att kunna svara på syftet har vi utformat följande frågor, vilka kommer vara till stor 

hjälp när vi skall besvara syftet och för att kunna dra en slutsats av studien.   

• Finns det någon skillnad i åsikter mellan personer i olika positioner inom Läns-

försäkringar Skåne?  

• Attraherar Länsförsäkringar Skånes mångfaldsrekrytering, gällande etnisk och 

kulturell bakgrund, det önskade kundsegmentet och kan detta segment nås utan 

denna typ av rekrytering? 

1.6 Avgränsningar  

För att undvika att uppsatsen ska bli för bred har vi valt att fokusera på Länsförsäkringar 

Skåne för att få en djupare förståelse om deras projekt och resultat. Företaget presenteras 

                                                 
2 Med det önskade resultatet menas då företagets målsättningar vilka är; att säkerställa bolagets marknadsposi-

tion och behov av kvalificerad arbetskraft, samt att utveckla företagets mångfaldskapacitet för att möta de 

behov kunderna har och till sist påverka eventuella attityder och fördomar inom Länsförsäkringar Skåne 

(Månsson, 2007). 
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närmare i kapitel 3. Anledningen till att vi valt region Skåne, med fokus på Malmö, är att vi 

anser att en studie utanför detta hade blivit för bred.  

1.7 Begreppsförklaringar  

Vem är det som klassas som en invandrare, eller som en person med utländsk 
bakgrund? Definitionerna är många och varierande men vi har valt att använda oss av 

Statiska Centralbyråns förklaring på begreppet som lyder; ”Personer med utländsk bakgrund 

definieras som personer som är utrikes födda eller inrikes födda med två utrikes födda föräldrar.” 

(Statistiska Centralbyrån, 2009-02-01). 

Mångfald kan också vara ett mångtydigt begrepp. Enligt Svenska Akademins ordlista be-

tyder ordet mångfald en mängd enheter medan diversity, den engelska motsvarigheten till 

mångfald, betyder olikheter. Inom många svenska företag och organisationer betyder ordet 

mångfald detsamma som etnisk mångfald, men mångfald i arbetslivet syftar på mycket mer, 

som till exempel olikheter gällande kön, etnisk/kulturell bakgrund, social tillhörighet, funk-

tionshinder, sexuell läggning, familjeförhållande, utbildning och så vidare (Mångfald i ar-

betslivet, n.d.). 

Gällande traineeprogram, som på vissa platser, som i exempelvis den akademiska världen, 

kan vara välanvänt, har Civilingenjörsförbundet valt att definiera begreppet som följer; ”Att 

låta nyanställda, nyutexaminerade under en begränsad tid planerat och målinriktat få prova olika verk-

samheter inom ett företag. Praktik ska varvas med information och teoriinslag.” (Academic Search, 

n.d.).  

 
Länsförsäkringar kommer under uppsatsens gång användas som ett samlat begrepp för 

alla länsbolagen samt Länsförsäkringar AB. 
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1.8 Disposition 

Kapitel 2 – Den mångkulturella markaden 

Detta kapitel har till avsikt att utförligare beskriva hur befolkningsstrukturen speglas i 

statistiken och hur den ser ut i Skåne, hur den mångkulturella marknaden ser ut samt 

redogöra för dess köpkraft. Kapitlet avslutas med hur näringslivet behandlar den nya 

befolkningsstrukturen och den föränderliga marknaden. Det finns branscher som är senare 

än andra med mångfaldssatsningar samt ett par exempel på företag och organisationer som 

valt att fokusera på etnisk och kulturell mångfald. 

Kapitel 3 – Länsförsäkringars mångfaldssatsning 

Detta kapitel presenterar befintlig information om Länsförsäkringar, Länsförsäkringar Skå-

nes traineeprogram samt dess slutrapport.  

Kapitel 4 – Metod 

I detta kapitel presenteras uppsatsens tillvägagångssätt för att svara på frågeställningarna 

och därigenom uppfylla syftet med undersökningen. Detta inkluderar hur vi gick till väga 

för att samla in informationen, hur den blev behandlad och eventuella brister med under-

sökningen. 

Kapitel 5 – Teorietiska perspektiv 

Vid vår studie av Länsförsäkringar Skåne presenterar vi här de teorier som har varit ett 

hjälpmedel för oss för att kunna analysera det empiriska material som framkommit under 

undersökningen. 

Kapitel 6 – Empiri 

Detta kapitel kommer att presentera en sammanställning av de genomförda intervjuerna 

med anställda på Länsförsäkringar Skåne uppdelat i olika grupper. Dessa kommer sedan att 

användas som underlag för analysen i följande kapitel. 

Kapitel 7 – Analys 
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I detta kapitel presenteras vår analys av det empiriska material som har sammanställts i vår 

undersökning. En koppling till Länsförsäkringar Skånes slutrapport och det teoretiska 

underlaget kommer att göras för att få en djupare förståelse för mångfaldsrekrytering. 

Kapitel 8 – Slutsats 

Här besvaras frågeställningarna, vi drar en slutsats av vad vi kommit fram till och svarar på 

om syftet med uppsatsen har blivit uppfyllt. Kapitlet avslutas med förslag på fortsatta stu-

dier. 



 

 

8 

 

2 Den mångkulturella marknaden 

Detta kapitel har till avsikt att utförligare beskriva hur befolkningsstrukturen speglas i statistiken och hur 

den ser ut i Skåne, hur den mångkulturella marknaden ser ut samt redogöra för dess köpkraft. Kapitlet 

avslutas med hur näringslivet behandlar den nya befolkningsstrukturen och den föränderliga marknaden. 

Det finns branscher som är senare än andra med mångfaldssatsningar samt ett par exempel på företag och 

organisationer som valt att fokusera på etnisk och kulturell mångfald. 

2.1 Befolkningsstrukturen i Skåne 

Skåne med Malmö i spetsen är ett mångkulturellt län som ständigt utvecklas och växer (Ny-

iStan, 2008). Köpkraften av den mångkulturella kundmarknaden är starkare än vissa tror 

(Alemdar, 2007). Detta kommer närmare att presenteras i följande avsnitt. 

2.1.1 Skåne – en mångkulturell marknad 

Av Sveriges regioner, kan Skåne vara en av de mest mångkulturella. Genom en snabb ut-

veckling har andelen samt antalet personer med utländsk bakgrund ökat varje år. Skåne, 

med främst Malmö och Rosengård i spetsen, har en stor andel invånare med utländsk bak-

grund. Detta framhävs ofta som negativt eftersom media starkt bevakat integrationspro-

blemen samt den höga arbetslösheten bland folk med utländsk bakgrund. Istället för att 

endast se till det negativa bör också bilden av Skånes utveckling kompletteras med en när-

mare syn på den multikulturella köpkraften från denna del av befolkningen. Att se till det 

multikulturella samhällets efterfrågan kan utgöra en drivkraft som ger arbetstillfällen bland 

människor med en annan sorts kompetens gällande kulturer och språk (Alemdar, 2007). 

 
År 2005 hade Skåne en befolkning på 19 procent med utländsk bakgrund, huvuddelen av 

denna grupp, 15 procent var födda utomlands. Detta är en ökning med 2 procentenheter 

jämfört med år 2001, som i siffror betyder att det år 2005 levde drygt 20 000 fler 

utrikesfödda personer i regionen än år 2001. Samtidigt ökade befolkningen med nästan 8 

000 som är födda i Sverige, men som har två utrikesfödda föräldrar. Under denna period 

uppgick den totala befolkningsökningen i Skåne till ca 30 000 personer, vilket innebär att 
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befolkningsökningen i Skåne skulle varit väldigt blygsam utan invandringen (Alemdar, 

2007). 

Malmö hade under samma period också en ökning med 2 procentenheter i andelen 

personer med utländsk bakgrund, till 34,5 procent, varav 26 procent var födda utomlands, 

vilket gör Malmö kommun till en av de mest invandrartäta kommunerna i Sverige. Vi kan 

här göra en jämförelse med riksgenomsnittet på 12,4 procent utrikesfödda samt 16,2 

procent med en utländsk bakgrund. Ofta är det dock så att storstäderna generellt har en 

större andel med utländsk bakgrund än mindre orter (Alemdar, 2007). 

Befolkning 2005 
Utrikes föd-
da 

Pro-
cent 

Utländsk bak-
grund 

Pro-
cent 

Skåne län 172 835 15% 223 099 19% 
Malmö 70 590 26% 93 520 35% 

Tabell 1 - Invandringens utveckling (Alemdar, 2007). 

2.1.2 Ursprungsregioner 

Var människor kommer ifrån har också en betydelse när marknadspotentialen skall räknas 

ut, eftersom människors ursprung påverkar deras konsumtion. I Skåne utgörs den största 

gruppen bland de utrikesfödda av personer från Europa, länder som står utanför EU och 

domineras av personer från forna Jugoslavien, vilka uppgår till drygt 22 000 personer. Det-

ta är människor som invandrat till Sverige innan Jugoslavien splittrades under 1990-talet. 

Efter detta har alla immigranter registrerats på sitt ursprungsland i det forna Jugoslavien. I 

Skåne är en av de största grupperna personer från Bosnien-Herzegovina, vilken uppgick till 

12 000 personer år 2005 (Alemdar, 2007). 

De senaste åren har invandrare från Danmark ökat närmast explosionsartat. Mellan åren 

2001 och 2005 skedde en ökning av antalet danskar med drygt 60 procent i Malmö kom-

mun. Av Sveriges danskar har nästan hälften valt att bo i Skåne. Det finns också en stor 

grupp bestående av polacker, vilken uppgår till 13 000 personer, och motsvarar nästan 30 

procent av alla polacker i Sverige. Även invandringen från Irak har ökat kraftigt från år 

2001 till 2005. Då levde 25 procent fler Irakier i Malmö kommun och i Skåne uppgår anta-

let till nästan 11 000 (Alemdar, 2007). 
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Födelseland Skåne Malmö Kommun 
Jugoslavien 22 314 8 962 
Danmark 19 694 6 497 
Polen 12 940 5 654 
Bosnien-
Herzegovina 12 385 5 502 
Irak 10 802 6 373 

Tabell 2 - Största grupper i Skåne län bland utrikes födda (Alemdar, 2007). 

2.1.3 Den multinationella marknadens köpkraft 

Ser vi till den samlade köpkraften bland de utrikesfödda i Skåne län uppgick den år 2004 till 

nästan 19 miljarder kronor. Samtidigt som köpkraften bland personer födda i Sverige, med 

minst en förälder född i utlandet, uppgår till nästan 8 miljarder kronor. Detta innebär en 

samlad köpkraft på 27 miljarder kronor, det vill säga 18 procent av den totala köpkraften i 

Skåne (Alemdar, 2007). 

Även om den mångkulturella köpkraften är svagare än bland svenskfödda, växer den dub-

belt så snabbt. Under åren 2001 och 2004 växte köpkraften bland utrikesfödda med 28,2 

procent (justerat för inflation) samtidigt som ökningen i köpkraft för svenskfödda var 11,6 

procent. Därefter under åren 2001 och 2005 växte köpkraften hos de utrikes födda med 

33,4 procent samtidigt som köpkraften hos de svenskfödda endast växte med 12, 8 pro-

cent. Vid den senaste mätningen år 2005 uppgick den mångkulturella köpkraften till drygt 

32 miljarder kronor, varav nästan 20 miljarder disponerades av utrikesfödda. Detta innebär 

att när de utrikes födda ökar både i antal och stärker sin ekonomi, ökar också den mångkul-

turella marknadens totala köpkraft (Alemdar, 2007). 

Skåne län – födelsere-
gion Köpkraft 2004 Köpkraft 2005 

Utveckling 
2001-2004 
(%) 

Utveckling 
2001-2005 
(%) 

Samtliga 148 675 400 000 152 522 000 000 13,5% 15,2% 
Sverige 129 917 200 000 132 603 100 000 11,6% 12,8% 
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Sverige med en eller 
två  7 973 001 600 12 507 700 000 -12,5% 43,5% 
utrikes föräldrar         
Utrikes födda 18 757 828 416 19 918 800 000 28,2% 33,4% 

Tabell 3 - Köpkraft uppdelad på födelseregioner (Alemdar, 2007) 

 

När det kommer till skillnaden mellan Malmö kommun och Skåne län så är den stor. De 

utrikesfödda i Malmö har mellan år 2001 och 2004 haft en 46 procentig ökning i köpkraft, 

vilket kan jämföras med den betydligt mer blygsamma utvecklingen på 3,8 procent bland 

svenskfödda (Alemdar, 2007). 

Frågan alla företagare nu behöver ställa sig är vad den växande mångkulturella marknaden 

efterfrågar? I Skåne borde företag fråga sig vilka varumärken som är starka i dessa grupper. 

De bör också se inåt, och fundera på hur deras personalstyrka kan bemöta behoven hos en 

mångkulturell kundkrets som ständigt växer. Casino Cosmopol i Malmö fick för ett par år 

sedan ett integrationspris för sin mångkulturella personal. Detta var till stor del i kommersi-

ellt syfte då många kunder har utländsk härkomst, vilket Casino Cosmopol ville att 

personalen skulle återspegla. Ju fler företag som börjar tänka på detta sätt, desto mer kan de 

integrationsproblem som finns i Skåne idag minska (Alemdar, 2007). 

2.2 Vad händer med den mångkulturella marknaden? 

Eftersom kunskap om att den mångkulturella marknaden har en enorm köpkraft saknas till 

viss del är det lätt att den glöms bort. Det finns en del branscher som inte till fullo har följt 

den förändrade marknaden och som har missat de möjligheter som den erbjuder (Ericson, 

2004), men vi kan även se att de finns andra företag som har valt att fokusera på etnisk och 

kulturell mångfald. 

2.2.1 En del av marknaden som glöms bort? 

Trots att invandrarna står för en stor del av den totala köpkraften är det många företag som 

missat denna stora och snabbt växande konsumentgrupp, vilket visas i en studie utförd av 

konsultföretaget Veritas Communications. De branscher som är sämst på att fånga upp 
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denna grupp är bank- och försäkringsbranschen, bilhandeln, resebranschen och 

telebolagen. Fler företag har börjat upptäcka den växande marknaden bland 

invandrargrupperna, men många företag missar också dem som konsumentgrupp, eftersom 

de använder sig av gamla invanda tankebanor (Ericson, 2004). 

Ofta kan det vara så att företagen utgår ifrån sin hemmiljö, där de sällan kommer i kontakt 

med invandrare och därmed får de dålig kunskap om marknaden. Det är också så att 

många företag är rädda för att göra fel i kontakten med nya konsumenter från främmande 

miljöer, enligt Bijan Fahimi, vd för Veritas Communications, som utfört studien på upp-

drag av näringslivets tankesmedja Timbro. Att just dessa branscher är dåliga menar Hahimi 

är inte förvånande eftersom detta ofta är företag som ger konsumenterna kredit på varor 

och tjänster och att vara kreditvärdig är många gånger svårt som invandrare (Ericson, 

2004). 

Ovanstående studie är den första som är gjord för att undersöka köpkraften hos invandrare 

i Sverige. Enligt Statiska Centralbyrån har en femtedel av landets befolkning utländsk bak-

grund och prognoser visar att andelen kommer att öka till 30 procent fram till 2027. Fahimi 

menar också att det är brådskande för svenska företag att ta tillvara på invandrargruppernas 

köpkraft då det tar tid att ändra försäljningsstrategier och närningslivet riskerar att missa 

flera affärsmöjligheter. Han menar också att eftersom invandrargruppen ständigt ökar, och 

kommer från mer avlägsna länder, måste företag skaffa sig betydligt större kunskaper om 

invandrarna som konsumenter om de vill expandera på nya marknader (Ericson, 2004). 

2.2.2 Näringslivet satsar på mångfald 

Vi kan se att mångfaldssatsningar är ett högaktuellt ämne bara genom att öppna dagstid-

ningarna. De senaste veckorna har vi hittat flera exempel på liknande projekt där männi-

skor med utländsk bakgrund har fått chansen att integreras i företagsvärlden. Ett par ex-

empel i flertalet branscher som setts i tidningarna de senaste veckorna är: 

Polisen i Skåne har ett nytt projekt som kallas Världen i Skåne, vilket handlar om en grupp 

på 25 personer, främst med utomnordisk bakgrund, som under 15 månader ska få jobba 

inom Skånepolisen. Polisens förhoppning är att de ska bli motiverade att satsa på polisyrket 

så att de sedan söker in på Polishögskolan. De ska då inte få någon speciell förtur till 
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utbildningen, men de kan ha större förutsättningar att bli antagna efter att ha jobbat inom 

polisorganisationen en längre tid. Rekryteringen sker genom ett urval på 75 personer som 

Arbetsförmedlingen har satt samman. De medverkande kommer under arbetets gång att 

prova på olika uppgifter inom polisen som att jobba vid polisens kontaktcenter, vid 

kommunikationscentralen, i receptionen eller vid passenheten. Samtidigt kommer 

motsvarande projekt även att ske i Stockholm och Västra Götaland (Skånska Dagbladet, 

2009). 

I mitten av april år 2009 startade också investmentbolaget Rosengård Invest, vilket är ett 

bolag som ska hjälpa invandrare med riskkapital så att de kan starta nya företag. Företagen 

som står bakom Rosengård Invest är Scandinavian Cap, Eon Nordic, Swedbank och Trel-

leborg AB. En av initiativtagarna till företaget, Ljubo Mrnjavac, menar att det är svårare för 

personer med utländsk bakgrund att få riskkapital, eftersom många invandrare inte har en 

akademisk bakgrund. Detta leder till att personer med utländsk bakgrund inte kan presente-

ra sina idéer och företag tillräckligt bra. I västvärlden är det ofta fakta och siffror som gäller 

som underlag för lån och investeringar medan det i många andra länder bygger mycket på 

förtroende (Svensson, 2009). För att få söka riskkapital hos Rosengård Invest, ska du bo 

och vilja etablera verksamheten i Skåne. Det ska också vara någon i företagets ägarkrets 

som ska ha invandrarbakgrund (Ståhl, 2009). Namnet, Rosengård Invest är valt med om-

sorg. Rosengård har en stark laddning och är en metafor för integrationsutmaning i Sverige. 

Företaget vill med denna satsning förse Rosengård med andra värden, som till exempel ent-

reprenörskap. Nu satsar bolaget på Öresundsregionen, men förhoppningen är att växa med 

filialer i Göteborg och Stockholm i framtiden (Nyman, 2009). 

Blatteförmedlingen är också ett intressant bolag med en innovativ inriktning. Blatteför-

medlingen startade år 2006. Sedan dess har intresset för den ökat genom att allt fler företag 

ser att det ligger affärsnytta i mångfaldsrekrytering genom att visa att de är trovärdigt alter-

nativ för de 1,5 miljoner människorna med utländsk bakgrund i Sverige. Med den globala 

marknaden som finns idag är också behovet av att ha kunskap och kompetens om andra 

kulturer stort. (Jernström, 2009). 

Idag finns det över 8 000 arbetssökande i förmedlingens databas, varav cirka 90 procent 

har utomnordiskt ursprung och många av dem är akademiker.  Majoriteten av personerna 
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har redan ett arbete, men har erfarenheter och utbildning från sina hemländer som gör dem 

meriterande till mer kvalificerade tjänster än de har idag. Förmedlingen är inriktad på 

mångfald, men inte mot någon speciell bransch, utan de menar att mångfald är något som 

behövs i alla branscher. Förmedlingen menar också att mångfald inte är något krångligt 

som många kanske tror, utan det handlar bara om att se varje människa utifrån dennes 

kompetens. Ofta kan jobbsökande med utländsk bakgrund ha svårt att lyfta fram sin 

kompetens när de skriver ansökningsbrev och går på intervjuer. Bland annat anses det i 

vissa kulturer fult att framhäva sig själv (Jernström, 2009). 

Förmedlingen hanterar inte enbart rekrytering, utan arbetar också med att driva och debat-

tera mångfaldsfrågor i samhället. Med namnet Blatteförmedlingen vill de sticka ut ur mäng-

den och deklarera ett ställningstagande. De menar inte att blatte har något med hudfärgen 

att göra, utan istället att det är en individ med svenskt eller utländskt ursprung som bor i 

Sverige och har insikter i andra språk, seder och bruk än det traditionellt svenska (Jern-

ström, 2009). 

Equal opportunities (EQC) är också ett företag som satsar på mångfald. Företaget jobbar 

för jämställdhet och mångfald med fokus på kön och etnicitet. Företaget erbjuder jäm-

ställdhetskonsulter och jobbar för tillfället bland annat med att få Räddningstjänsten mer 

jämställd. Grundarna menar att mångfald idag är politisk korrekt, men det är också lönsamt 

för ett företag. Genom att jobba med mångfald, möjliggörs förändringar och möjligheten 

att följa med i utvecklingen. Företaget fick nyligen mottaga Lunds kommuns pris för årets 

nyföretagande, vilket även visar på att den här typen av arbete vinner terräng (Philipson, 

2009). 

Även undersökningar från Länsförsäkringar Skåne visar år 2004 att i vissa invandrartäta 

områden saknar 30-50 procent av invånarna hemförsäkring, vilket kan jämföras med att 

mindre än 15 procent saknar detta av de som är födda i Sverige. För att nå fler kunder med 

invandrarbakgrund håller företaget på med en handlingsplan för att nå marknad. Jan Fock, 

vd för Länsförsäkringar Skåne, menar att det finns myter om att invandrare skulle ha 

väsentligt lägre inkomster än svenskar. Han säger också att företaget tidigare inte gjort 

något för invandrargrupperna. Det har överhuvudtaget inte haft broschyrer eller 

försäkringsvillkor tillgängliga på något annat språk än svenska. Nu ska företaget dock satsa 
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på översättningar till andra språk, samtidigt som fler medarbetare med invandrarbakgrund 

ska anställas, då endast sex procent av Länsförsäkringar Skånes 400 anställda har utländsk 

bakgrund (Wessman, 2004). 

2.3 Sammanfattning 

Befolkningsstrukturen i Sverige, med Skåne i spetsen, har på senaste tiden förändrats, vilket 

kommer konstant att fortsätta utvecklas. Detta gör att näringslivet måste ändra sin inställ-

ning och metoder för att bemöta detta. Olika företag har valt att göra detta på olika sätt 

som kan ses på de tidigare nämnda exemplen.  

Länsförsäkringar Skåne valde att använda sig av en rekrytering av mångfald för att nå nya 

kundgrupper, vilket vi tyckte var intressant att undersöka närmre. Därmed går vi nu in på 

metoden vilket förklarar hur vi genomfört vår undersökning. 
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3 Länsförsäkringars mångfaldssatsning 

Detta kapitel presenterar befintlig information om Länsförsäkringar, Länsförsäkringar Skånes traineepro-

gram samt dess slutrapport.  

3.1 Länsförsäkringar 

Länsförsäkringar är uppbyggt genom 24 lokala och självständiga länsbolag som samverkar 

genom det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB (LFAB). Tillsammans är bolagen Sveriges 

enda kundägda och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp. Detta innebär att en del 

av överskottet går tillbaka till kunderna i form av återbäring. Länsförsäkringar erbjuder 

bank- och försäkringstjänster för både privatpersoner, företagare och lantbrukare (Länsför-

säkringar Skåne, n.d.).  

 

Inom svensk sakförsäkring är bolaget marknadsledande med en andel på cirka 30 procent 

av marknaden. Liv- och pensionsförsäkring utgör cirka 12 procent av marknaden och 

banktjänsterna uppgår till drygt 3 procent. Bolagen är nära kunderna och ger snabbt och 

enkelt personlig service. LFAB är den sammanhållande länken mellan bolagen och dess fi-

nansiella centrum. LFABs uppgift är att skapa goda förutsättningar för länsbolagen att bli 

framgångsrika på sina respektive marknader och att ansvara för länsförsäkringsgruppens 

utveckling (Länsförsäkringar Skåne, n.d.). 

 

Länsförsäkringar Skånes geografiska område innefattar före detta Malmöhus län samt 

kommunerna Båstad, Klippan, Perstorp, Tomelilla, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga i 

före detta Kristianstads län. Deras kontor finns i Helsingborg, Malmö, Lund och Ystad. 

Länsförsäkringar Skånes värdegrund är att vara ”kundägda, lokala, tillgängliga, personliga och en-

gagerade”. Dessa kärnvärden har sedan länge funnits med och utgör en beskrivning på bola-

gets inriktning och utveckling (Länsförsäkringar Skåne, n.d.). Länsförsäkringar Skånes vi-

sion följer även dessa värden och lyder som följande: ”att skapa trygghet för bank- och försäk-

ringstjänster för både företag och privat för boende i Skåne” (Hellberg, 2009-05-05). 
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3.2 Länsförsäkringar Skånes mångfaldssatsning 

Med den mångkulturella marknaden som finns i Sverige och som ständigt växer krävs det 

ett nytänkande bland företag för att få ta del av den marknadspotential som personer med 

utländsk bakgrund och deras företag besitter. Därför startade LFAB ett mångfaldsprojekt 

för att få ökad kunskap om etnisk och kulturell mångfald, att kartlägga attityder samt att ta 

tillvara på de erfarenheter som finns. Länsförsäkringar Skåne valde då att, som ett av flera 

länsbolag, medverka i den interna attitydmätningen som bland annat visade att: 

Många, men inte alla medarbetare är positiva till en satsning på fler medarbetare och/eller 

kunder med utländsk bakgrund. 

Det största hindret mot rekrytering av medarbetare med utländsk bakgrund antas vara 

språksvårigheter. 

Det största hindret för kunder med utländsk bakgrund tros vara en ökad skadefrekvens 

och kommunikationssvårigheter. 

(Månsson, 2007). 

Dock visade erfarenheten i företaget att gällande skadeutfall hade kunder med utländsk 

bakgrund inte någon större skadefrekvens än andra kunder (Länsförsäkringar Skåne, 2008). 

Företaget genomförde en kundundersökning för att se hur invandrargrupper ser på bank 

och försäkring i allmänhet samt på Länsförsäkringar som bolag. I denna undersökning såg 

företaget att: 

Människor med utländsk bakgrund har begränsade kunskaper om bank och försäkring. 

Bland människor med utländsk bakgrund har Länsförsäkringar en svag position. 

Det finns krav på tydlighet och en kundnära muntlig dialog med individuellt anpassade 

förslag och lösningar (Månsson, 2007). 

Även bland företagare med utländsk bakgrund är kunskapen och brukandet av bank- och 

försäkringstjänster låg.  

Invandrare känner inte att några svenska banker eller försäkringsbolag vänder sig direkt 

till dem. 

(Länsförsäkringar Skåne, 2008). 
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Vidare medverkade samtliga chefer på ett seminarium i ämnet ”Att leda mångfald”. Under 

ett styrelseseminarium därpå behandlades sedan mångfaldsfrågor, vilket resulterade i att 

följande avsiktsförklaring gavs: 

”Mångfaldsarbetet är nödvändigt för att kunna fullfölja vår vision och vår affärsidé i en förändrad 

marknad. Därför genomförs mångfaldsarbetet för att: 

 Säkerställa Länsförsäkringar Skånes marknadsposition och ge  förutsättningar för fortsatt 

lönsam affärstillväxt inom samtliga kärnaffärer. 

 Säkerställa att Länsförsäkringar Skånes framtida behov av kvalificerad  arbetskraft kan 

tillgodoses på en arbetsmarknad som präglas av ökande  konkurrens.” 

(Månsson, 2007, s 3). 

Under år 2005 fortsatte sedan frågan till medarbetarnivå, då alla anställda fick ta del av en 

föreläsning om mångfald med föreläsaren Anders Wennerström. Senare under året tog sty-

relsen beslut om att företaget under våren år 2006 skulle starta ett traineeprogram. De skul-

le ta emot ett tiotal traineer som skulle få en bred generalistutbildning inom försäkring, 

skador och bank med tyngdpunkt på privatmarknaden (Månsson, 2007). 

Länsförsäkringars definition av mångfald är inte bara baserat på vilken etniskt härkomst en 

person har, utan är även fokuserad på faktorerna kultur, religion, kön, sexualitet, ålder och 

handikapp (Länsförsäkringar Skåne, 2008). Efter kundundersökningen som företaget 

genomförde framkom det att en stor del av de med utländsk bakgrund i Skåne inte är kun-

der, eftersom det saknas kunskap inom företaget för att kunna attrahera detta segment. 

Med den bakgrunden beslöt de sig för att göra en satsning på etnisk och kulturell mångfald 

(Hellberg, 2009-03-27).   

Företaget ansåg inte att problemet var att Länsförsäkringar Skåne inte hade kunder med ut-

ländsk bakgrund, utan problemet var att de inte hade det i motsvarighet till dess marknads-

andel i övrigt. Företagets mål var inte att bli politiskt inblandade eller att göra det till ett in-

tegrations projekt, utan det var en satsning för att möta marknaden och dess kunders be-

hov (Länsförsäkringar Skåne, 2008). 
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Förändringsarbetet är också något som företaget menar kommer att ta lång tid. 

Beslutsfattandet och genomförandet ställer krav på engagemang och en stark förankring i 

hela bolaget från fullmäktige, styrelse, företagsledning och till samtliga medarbetare. Detta 

är enligt Länsförsäkringar Skåne enda sättet att nå framgång (Länsförsäkringar Skåne, 

2008). 
För att de medarbetare med svensk bakgrund skulle få en chans att känna sig in i situatio-

nen att vara ny i en annan kultur, och hur deras kompetenser kunde användas i en ny miljö 

anordnade företaget en resa för alla medarbetare till Frankrike under våren 2006. Under re-

sans gång delades de in i olika grupper, och fick olika uppdrag de skulle utföra i en ny miljö 

och de fick på så sätt lära sig hur de med hjälp av varandra, deras olika kompetenser och 

samarbete tillsammans kunde lyckas (Hellberg, 2009-03-27). 

3.3 Länsförsäkringar Skånes traineeprogram 

3.3.1 Målsättningar 

Målen för traineeprogrammet var att: 

Säkerställa Länsförsäkringar Skånes marknadsposition. 

Säkerställa bolagets framtida behov av kvalificerad arbetskraft på en arbetsmarknad med 

ständig ökad konkurrens. 

Möta behoven kunderna har. 

Utveckla företagets mångfaldskapacitet. 

Påverka eventuella attityder och fördomar inom Länsförsäkringar Skåne. 

(Månsson, 2007). 

Det affärsmässiga målet med mångfaldssatsningen var att företaget skulle skaffa sig kun-

skap om de olika invandrargrupperna, det vill säga mångkulturell kompetens. Ett led för att 

nå till detta mål var att skaffa sig medarbetare med annan etnisk och kulturell bakgrund 

(Länsförsäkringar Skåne, 2008). 



 

 

20 

 

3.3.2 Rekrytering 

Basen för rekrytering till traineeprogrammet var Arbetsförmedlingen, vars handläggare med 

inriktning på arbetslösa akademiker med icke-nordisk bakgrund försåg företaget med fyrtio 

sökande, med en kravprofil på följande: 

Kvinna eller man. 

25-40 år. 

Eftergymnasialutbildning, företrädesvis inom ekonomi eller juridik. 

Lagarbetare. 

Utomnordisk språklig och kulturell kompetens. 

Serviceminded. 

Utvecklingsbenägen. 

Skapa och fungera i nätverk.  

 (Månsson, 2007). 

Företaget gick igenom 53 ansökningar. Av dessa kallades trettio till intervju och Garuda-

test3. Företaget upplevde att det i vissa fall var svårt att genomföra Garudatest. Detta efter-

som testerna ibland tog väldigt lång tid och oklarheterna kring om de förstått hur och på 

vad de svarat, gjorde att testerna gav mycket spridda reslutat. I komplement till intervju och 

test fick också ett fåtal personer göra ett enkelt läsförståelsetest med inriktning på försäk-

ringstext (Månsson, 2007). 

Länsförsäkringar Skåne genomförde diskussioner om en utbildning för ett antal personer 

inom bolaget som skulle fungera som handledare och mentorer för traineerna. Dock togs 

beslut om att denna utbildning inte skulle genomföras, inte heller skulle kopplingen med 

handledare och mentorer till varje deltagare ske. Anledningen till detta var att företaget inte 

gjort så tidigare med nyanställda och sannolikt inte skulle komma att göra så i framtiden. 

Att göra den med traineegruppen skulle sannolikt innebära att de själva skulle känna sig, 

och av organisationen i övrigt uppfattas som, avvikande och sticka ut på ett oönskat sätt 

(Månsson, 2007). 

                                                 
3 Kommunicerar och utvärderar personliga kompetenser (Garuda – ledarskap och utveckling, n.d.). 
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I juli var samtliga tio tjänster tillsatta och beslut togs om att utbildningen skulle börja i 

slutet av augusti. Gruppen bestod då av tio personer i åldrarna 23-43 år, varav majoriteten 

var mellan 20-30 år med en jämn fördelning mellan båda könen. Gruppen som helhet 

talade 16 språk och representerade kulturgrupper som dominerar i Länsförsäkringar Skånes 

verksamhetsområde (Månsson, 2007). 

3.3.3 Utbildning 

Utbildningen för deltagarna hade som utgångspunkt att vara en bred generalistutbildning 

inom försäkring, skador och bank med tyngdpunkt på privatmarknaden genom att värva 

teori och praktik inom företaget. De första tre veckorna bestod av en bred utbildning och 

information angående försäkringar i allmänhet, Länsförsäkringsgruppen och Länsförsäk-

ringar Skåne (Månsson, 2007). 

Praktiken inom Affärsområde privat bestod av medlyssning på erfarna handläggares kund-

hantering och hantering av försäkringssystemen. Traineegruppen hade även en medarbeta-

re med god erfarenhet som coach, vilken hela tiden fanns närvarande med stöd och råd. I 

december påbörjades utbildning och praktik med inriktning på skadereglering. Efter två 

månader övergick utbilningen till information och praktik på Länsförsäkringar Bank och 

Länshem. Efter drygt sex veckor vidtogs utbildning inom Affärsområde företag. För delta-

gare som ännu inte fått annan tjänst inom bolaget innehöll tiden på Affärsområde företag 

en cirka fem veckor lång praktik. Sist kom turen till Affärsområde lantbruk enligt samma 

modell som Affärsområde företag (Månsson, 2007). 

Under hela utbildningstiden varvades också den interna utbildningen med annan teoretisk 

utbildning, i bland annat juridik och kommunikation, deltagarna var engagerade vid full-

mäktigevalen och besökte även tingsrätten. Deltagarna genomförde även ett projekt i sam-

arbete med företagets kommunikationsavdelning, då det granskade företagets marknadsfö-

ring, Internetsidor, extern och intern kommunikation ur ett mångfaldsperspektiv, och den 

rapport som avslutade projektet gav företaget intressant och nyttig information för det 

framtida marknadsföringsarbetet (Månsson, 2007). 
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3.3.4 Tjänstetillsättningar 

Medverkarna på programmet var från dess början medvetna om att det inte hade skapats 

några tjänster för dem, utan de uppmuntrades att söka de tjänster som under programmets 

gång ledigförklarades. Detta gav som resultat att två deltagare fick tjänst respektive vikariat 

på banken i skiftet november-december 2006, och en deltagare fick ett vikariat på Eko-

nomavdelningen i mitten av december. I mitten av januari år 2007 tillträdde ytterligare fyra 

av deltagarna, två tillsvidaretjänster och två vikariat.  

I januari beslutade också Affärsområde privat att tillsätta ett projekt för att ta reda på via 

vilka kontaktytor och hur företaget på bästa sätt skall bearbeta den kundgrupp som utgörs 

av svenskar med utländsk bakgrund. En av traineeprogrammets medlemmar utsågs att delta 

i projektet som slutredovisades i maj 2007 (Månsson, 2007). 

Tillsättningen av tjänster bland deltagarna innebar en dragkamp mellan teamledarens öns-

kemål att få nyttja nyanställdas krafter och programmets ambition att fortsätta utbilda del-

tagarna. En överrenskommelse skedde mellan utbildningsledaren och teamledarna som ut-

gick ifrån att hänsyn skulle tas till att den anställde behövdes på sin nya arbetsplats och an-

talet praktikdagar reducerades för dessa personer. Trots detta uppstod viss friktion och frå-

gan lyftes till företagsledningen som beslutade att programmet hade rätt att disponera del-

tagarna sex dagar per kalendermånad (Månsson, 2007). 

3.3.5 Deltagarnas syn på programmet4 

Många av deltagarna uttrycker att praktiktiden på Affärsområde privat blev lite seg och ut-

dragen, bland annat på grund av att trycket på avdelningen var relativt litet under septem-

ber-oktober år 2006. Ett förslag är att korta ner praktiktiden inom detta område, och där-

med förkortas hela traineeprogrammet, samtidigt som större krav skulle ställas på deltagar-

na (Månsson, 2007). 

Som en deltagare uttrycker sig i ”Enkät angående traineeprogrammets genomförande inom 

Affärsområde Privat/Innesälj”: 

                                                 
4 Enligt Länsförsäkringar Skånes enkätundersökning (Månsson, 2007). 
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 ”Jag tycker det har gått segt, i en väldig långsam takt ibland. Har man lätt att  lära sig snabbt så 

blir det tråkigt (…) Det blir jobbigt att man sällan har arbetsuppgifter.”  

Medverkarna i programmet efterlyser också fler projektarbeten, individuellt såväl som i 

grupp, med inriktning på hur företaget till exempel kan tillvarata de kompetenser som finns 

inom traineegruppen (Månsson, 2007). 

En källa för slitning inom företaget och traineeprogrammet har varit med traineer som bli-

vit anställda innan programmets slut, också här efterlyses en större tydlighet avseende kon-

sekvenserna av att acceptera en tjänst tidigt i programmet (Månsson, 2007). 

Också här finns tydliga uttryck i ”Enkät angående traineeprogrammets genomförande inom 

Affärsområde Privat/Innesälj”: 

 ”Ärligare och mer omfattande diskussion om jobbmöjligheter” 

Gruppens medlemmar uttrycker också överlag att de blivit mer positivt behandlade allt ef-

tersom utbildningen och praktiken fortskridit, men inte att de från början på något sätt 

möttes av annat än nyfikenhet och vänlighet (Månsson, 2007). 

Detta är också något som flera traineer uttrycker sig om i enkätundersökningen ”Enkät an-

gående traineeprogrammets genomförande inom Affärsområde Privat/Innesälj”: 

”De flesta har varit vänliga och nyfikna på traineegruppen. Så det har inte varit svårt att få kon-

takt med folk.”  

3.3.6 Organisationens syn på programmet5 

Organisationen som helhet har överlag visat sig positiva till både deltagarna, 

traineeprogrammet och den tydliga satsning på mångfald som gjorts. Gör vi en jämförelse 

mellan utfallet och projektmålen, har en majoritet av de som svarat på enkäten om 

mångfaldssatsningen idag en mer positiv syn på den jämfört med när traineeutbildningen 

startade. Målet som går ut på att utveckla bolagets mångfaldskapacitet kan också sägas vara 

uppfyllt (Månsson, 2007).  

                                                 
5 Enligt Länsförsäkringar Skånes enkätundersökning (Månsson, 2007). 
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Majoriteten av deltagarna i enkätundersökningarna bland medarbetare uttryckte att de 

´varken var mer eller mindre positiva´ på frågan ”Har din attityd till företagets 

mångfaldssatsning ändrats efter du kommit i kontakt med deltagarna i traineeskolan och i 

så fall på vilket sätt?”. Dock uttrycktes inga negativa svar i kommentarsfältet, utan många 

gav svar som menade på att de redan från början var positiva till mångfald och 

programmet. Deltagarna i ”Enkät angående traineeprogrammets genomförande – 

medarbetare” gav väldig positiva och klarsynta svar som: 

 ”Klart vi ska ha mångfald.” 

”Jag känner och kände det som självklart att mångfaldssatsningen på något sätt skulle komma. 

Nu känns det ännu mer naturligare, något som dessutom kommer att vara affärsmässigt viktigt.” 

Ett annat av målen för traineeprogrammet var att säkerställa Länsförsäkringar Skånes fram-

tida behov av kvalificerad arbetskraft på en arbetsmarknad som ständigt har en ökande 

konkurrens (Månsson, 2007). 

I detta avseende kan vi säga att resultatet mötte förväntningarna och gav ett positivt resul-

tat. Nio av tio traineer från programmet fick jobb inom Länsförsäkringar Skåne (Länsför-

säkringar Skåne, 2008). Av de gjorda enkätundersökningarna framgår dessutom att samtliga 

säljledare som tillfrågats anser att traineeprogram är ett mycket bra sätt att rekrytera medar-

betare för framtiden, vilket måste uppfattas som att programmet uppfyllt det utsatta målet 

(Månsson, 2007). 

Ett urval av svaren som uttrycks i ”Enkät angående traineeprogrammets genomförande - 

teamleadare/säljledare” lyder som följer: 

”Jag tycker det är positivt och ser det inte som en nödvändighet att de måste ha invandrarbak-

grund. Inte heller behöver de ha en universitetsutbildning.” 

”Vi behöver spegla samhället på ett bättre sätt. Samtidigt får vi också en bättre bild av våra möj-

liga medarbetare.” 

”Tycker verkligen det är en bra metod. Kanske skulle traineen välja  inriktning redan i ett ti-

digt stadium, t ex olika avdelningar anmäler behov.” 
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Av enkätsvaren från övriga medarbetarna inom företaget framgår det att 2/3 av de 

anställda tycker att traineeprogram, oavsett vilken kompetens eller personal som rekryteras, 

är en bra metod för framtida rekrytering (Månsson, 2007). Av dem som valt att 

kommentera frågan i enkäten är däremot en övervägande del väldigt positiva till 

rekryteringssättet, även om val av fokus på den grupp som anställs ses som viktig vilket 

framgår av kommentarer som dessa: 

”Bra både för företaget och för den som rekryteras - de får ju verkligen en  inblick i verk-

samheten och en uppfattning om vad jobbet innebär. Bolaget kan  ju verkligen få den perso-

nal de behöver.” 

 ”Det är så här LF skall rekrytera. Önskar att ´tjänsten´ fanns när jag började.” 

”Dåligt dock att enbart rikta sig till personer med utländsk bakgrund. Traineeskola bra som 

princip.”  

(Månsson, 2007). 

På frågan ”Upplever du att du har haft någon konkret hjälp av någon av deltagarna i din 

kontakt med våra kunder av utländsk bakgrund och i så fall på vilket sätt” i ”Enkät angåen-

de traineeprogrammets genomförande – medarbetare” svarade 3/4 av medarbetarna nej. 

Dock ser vi i kommentarerna att många menar att de inte fått någon hjälp ännu, men att 

det finns som en resurs som kommer vara till användning framöver samtidigt som vi kan se 

att de flesta anser att språkkunskapen är den egenskap de tror gruppen kommer tillföra, 

vilket vi kan se på kommentarer som: 

 ”Har inte funnits en enskild affär eller annat där de kunnat hjälpa till. Kanske framöver?” 

 ”Har inte haft något hittills, men jag ser det som en stor resurs.” 

”Alltid bra med språkkunskapen som gör oss starkare utåt, men även kunskapen om olika 

människors bakgrund, förståelse för olikheter länder  emellan. Man känner sig tryggare (som 

kund) om man möter någon som inte är helsvensk - inbillar jag mig i alla fall - om man är nyin-

flyttat till Sverige.” 

 ”Allmän kulturinformation och hjälp med språkproblem.” 
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När vi däremot ser på svaren som säljledarna givit ”Upplever du att du eller dina 

medarbetare har haft någon konkret hjälp av någon av deltagarna i din kontakt med våra 

kunder med utländsk bakgrund och i så fall på vilket sätt” är svaren delade 50/50, med 

kommentarer som: 

 ”Översättningar av handlingar samt tolkning vid kundbesök.” 

”Jag har t ex Muhamed och Cyprian i kundhallen vilket har varit mycket positivt för de kunder 

som kommit in och själva har invandrarbakgrund.” 

 ”Det kommer jag säkert ha i framtiden.” 

 ”Nej, tyvärr.”  

(Månsson, 2007). 

Även gällande tillsättning av nyanställningar inom organisationen med traineemedlemmar 

och hur detta ska ske, togs upp i enkätundersökningen bland säljledarna, där svaren i majo-

ritet gick ut på att anställda ska gå klart traineeprogrammet innan de får söka jobb inom fö-

retaget. Detta till stor del för att slippa problem i kommunikation som skett mellan säljle-

darna och den ansvarig för traineeprogrammet. Som en säljledare uttrycker sig i enkäten: 

”Jag tycker att det var en miss att man inte gick ut hela utbildningen innan man gick ut och fick 

jobb. Man missar en hel del utbildning om man inte går igenom allt.”  

(Månsson, 2007). 

Staffan Hellberg säger också att traineerna är framtidens arbetskraftsresurs, och att de är ett 

väldigt bra tillskott i bolaget. Satsningen menar han också har gjort att cheferna nu mer tit-

tar på individen och personligheten vid rekrytering av medarbetare, och att slentrianen av 

att alltid anställa ”en likadan” är bruten. (Rosell, 2009) 

3.3.7 Förbättringsområden 

För att undvika den ´dragkamp´ som uppstod mellan programmet och övriga 

organisationen måste en stor tydlighet finnas i vilken del som skall prioriteras av 

medarbetaren. Om längden på programmet kortas ned skulle företaget kunna få en 
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effektivare utbildning samtidigt som företaget skulle kunna låta de chefer som är 

intresserade av att anställa deltagarna vänta till ett visst utsatt datum innan de får tillgång till 

programmets deltagare (Månsson, 2007). 

Med ett tidskortat program om sex-sju månader med tyngdpunkt på Affärsområde privat, 

men med en tidigare och tydligare utbildning och praktik på Affärsområde företag och Af-

färsområde lantbruk, skulle företaget uppnå en större effektivitet och eventuell skulle den 

omtalade “dragkampen” kunna undvikas (Månsson, 2007).  

I och med att den övervägande delen av de tillfrågade inom företaget anser att traineepro-

gram är en bra rekryteringsmetod, kan detta komma att användas igen. Vilka personer som 

det är aktuellt att rekrytera får inventeras mot bakgrund av bland annat framtida pensions-

avgångar (Månsson, 2007). 
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4 Metod 

I detta kapitel presenteras uppsatsens tillvägagångssätt för att svara på frågeställningarna och därigenom 

uppfylla syftet med undersökningen. Detta inkluderar hur vi gick till väga för att samla in informationen, 

hur den blev behandlad och eventuella brister med undersökningen. 

4.1 Inledning  

Vi har undersökt Länsförsäkringar Skånes etniska och kulturella mångfaldssatsning i form 

av ett traineeprogram. Undersökningen har skett genom intervjuer med anställda inom fö-

retaget samt tryckta källor. Intervjuerna utfördes med personer i olika roller. 

4.1.1 En kvalitativ undersökning i form av en fallstudie 

Enligt Lundahl & Skärvad (1999) är en fallstudie ett vanligt alternativ vid genomförandet av 

en kvalitativ studie, vilket har lett till att det nästan beskrivs som en synonym med kvalitativ 

forskning. Vi är dock medvetna om att Bryman & Bell (2005) menar att det inte behöver 

överensstämma, då det även kan kombineras med kvantitativa studier.  

En fallstudie består av en detaljerad och ingående studie av ett enda fall, till exempel en 

grupp, individ eller organisation (Bryman & Bell, 2005). En fallstudie underlättar när fors-

karna vill förstå ett fenomen på djupet genom en empirisk undersökning (Lundahl & Skär-

vad, 1999). En kvalitativ undersökning går ut på att undersöka ett fåtal fall med öppna frå-

gor som kan leda till djupare svar (Saunders, Lewis & Thornhill, 2007). 

Vår uppsats är baserad på en fallstudie som består av intervjuer och en närmare granskning 

av Länsförsäkringar Skåne, och är därför en kvalitativ studie. Vår fallstudie består av ett par 

olika grupper inom Länsförsäkringar Skåne som är berörda av det traineeprogram som 

företaget startade år 2006. Grupperna består av personer som medverkade i programmet 

och är kvar i Länsförsäkringar Skåne, som medverkade i programmet som lämnat för andra 

företag, anställda inom Länsförsäkringar Skåne som rekryterats på annat sätt, samt personer 

med ledande roller inom företaget. Vårt syfte med att genomföra en fallstudie var att 

undersöka med exempel och sedan illustrera om ett traineeprogram innehållande en 

satsning på etnisk och kulturell mångfald är en bra rekryteringsform. Vi använde fallstudien 
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för att se positiva och negativa aspekter med denna form av rekrytering. Eftersom 

Länsförsäkringar Skåne är en del av en stor organisation ansåg vi att en fallstudie var 

passande och gav oss möjligheten att undersöka hur Länsförsäkringar Skåne blev påverkat 

av traineeprogrammet.  

För att ha en grund att stå på och veta vad det var vi ville ha svar på utformade vi ett syfte 

och en frågeställning. Därefter utgick vi ifrån dessa när vi utarbetade frågorna till respektive 

grupp inom företaget. Vi bestämde oss för hur många som skulle ingå i undersökningen 

och vilka aspekter vi ville utforska. Efter att vi utfört de tänka intervjuerna insåg vi att vi 

inte kunde dra några slutsatser utifrån svaren och bestämde då oss för att utöka antalet re-

spondenter. 

4.1.2 Deskriptiv undersökning 

Med en deskriptiv undersökning menas att forskarna vill beskriva ett fenomen (Lundahl & 

Skärvad, 1999). Existerande information samlas in och används i undersökningen och kun-

skap som redan existerar nyttjas för att sedan skapa sig en egen synvinkel. Det som under-

söks är nyckelpersoner, deras aktiviteter och specifika händelser och förändringar (Saun-

ders, Lewis & Thornhill, 2007). 

Den information vi har använt oss av kommer ifrån existerande material, dels som vi har 

fått från företaget genom intervjuer, rapporter och dess hemsida, samt från externa källor 

som tidningsartiklar. För att skapa en förståelse för undersökningen valde vi ut de använda 

teorierna, vilket ledde till vi fick en egen syn på projektet och om det genererade ett förvän-

tat resultat. 

4.1.3 Induktiv och deduktiv undersökning 

Med induktiv undersökning menas att författarna försöker förklara fenomenet genom att 

utveckla en teori och därefter dras slutsatser från empirisk fakta (Saunders, Lewis & 

Thornhill, 2007; Lundahl & Skärvad 1999). Deduktiv undersökning är vanligtvis det mest 

använda sättet att se förhållandet mellan teori och praktik (Bryman & Bell, 2005). Deduktiv 

undersökning innebär att logiska slutsatser dras efter att ha försökt att förutsäga hur teorin 

kan användas. Vanligtvis vid studier inom ekonomi och samhällsvetenskap, brukar 
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forskarna börja med induktion och arbeta vidare med deduktion (Lundahl & Skärvad, 

1999). 

Vi har använt oss av en deduktiv undersökning då vi genom empirisk fakta har skapat oss 

en uppfattning och förståelse för fenomenet att rekrytera mot etnisk mångfald genom ett 

traineeprogram. Därefter har vi analyserat fenomenet med hjälp av valda teorier och sedan 

använt dessa för verktyg för att kunna dra slutsatser från det empiriska materialet.  

4.2 Urval 

Det urval vi har använt oss av används oftast till större del i stora undersökningar och vid 

fallstudier är det oftast inte av lika stor betydelse. Vi har dock valt att använda oss av detta, 

då vi anser att det passar vår studie eftersom vi vill ha tydligt avskilda grupper. När det gäll-

er urval i kvalitativa studier är forskarna ofta tydliga med vilka slags urval som gjorts (Bry-

man & Bell, 2005), vilket även vi har klargjort. 

Förhoppningen för författarna är att få ett representativt urval, det vill säga att på ett pas-

sande sätt spegla populationen (Bryman & Bell, 2005). När forskarna gör ett urval vill de se 

på vad som är det önskvärda resultatet och vad som i praktiken är möjligt och tillgängligt 

(Lundahl & Skärvad, 1999). 

Det finns två huvudinriktningar av urval. Dessa är sannolikhetsurval och icke-

sannolikhetsurval. Med sannolikhetsurvalet vill författarna att stickprovet skall spegla hela 

populationens åsikter och tankar (Lundahl & Skärvad, 1999). Icke-sannolikhetsurval är ur-

val författarna fått fram på andra sätt än genom slumpmässig urvalsteknik, vilket innebär 

att vissa enheter i populationen har en större chans att komma med i urvalet och därmed 

ökar också risken för urvalsfel (Bryman & Bell, 2005). Urvalet på denna uppsats består av 

ett icke-sannolikhetsurval. 

Två exempel på icke-sannolikhetsurval är kvoturval och bekvämlighetsurval. Kvoturval 

används oftast inte vid akademisk samhällsvetenskaplig forskning, utan desto mer i till 

exempel marknadsundersökningar. Det forskarna vill få ut av ett kvoturval är ett stickprov 

som speglar en population med dess indelning i kategorier. En kategori kan bestå av 

exempelvis personer med viss etnisk bakgrund eller kön. När antalet kategorier (kvoter) är 
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valda och specificerade väljs antalet personer ut som skall intervjuas från varje kategori. I 

ett bekvämlighetsurval väljs personer som är tillgängliga för utredaren ut (Bryman & Bell, 

2005). 

Vi har valt att använda oss av en kombination av dessa två urval då vi först och främst 

bestämde vilka kategorier vi ville intervjua. Dessa kategorier blev följande: personer som 

medverkat i traineeprogrammet och som arbetar på Länsförsäkringar Skåne idag, personer 

som medverkade i traineeprogrammet men som arbetar på ett annat bolag idag, personer 

som arbetar på Länsförsäkringar Skåne och som blev rekryterade på annat sätt samt perso-

ner i ledande ställning som var involverade i traineeprogrammet. Valet av individerna inom 

kategorierna blev sedan gjort enligt bekvämlighetsurval, då de var tillgängliga för att ställa 

upp på intervjuerna under uppsatsens gång.  

Vi valde att genomföra intervjuer med anställda inom Länsförsäkringar Skåne i Malmö, ef-

tersom de flesta från programmet arbetar på det kontoret idag, samt eftersom den mång-

kulturella marknaden i särskilt stor utsträckning speglas i Malmö (Alemdar, 2007). Respon-

denterna befann sig i åldrarna 23-30 år. Detta var ett medvetet val eftersom vi tror att detta 

är den ålder som de flesta som söker till traineeprogram befinner sig i. Vi har valt att inter-

vjua personer från affärsområde privat eftersom det är detta område som traineeprogram-

met primärt var inriktat på och det är den avdelning som flest deltagare idag arbetar på.  

4.2.1 Val av teorier 

De valda teorierna har sin utgångspunkt i Blue Ocean Strategy vilket vi ansåg var ett natur-

ligt val efter att ha fått ta del av Staffan Hellbergs introduktion till Länsförsäkringar Skånes 

mångfaldssatsning. Vi började därefter fundera över vilka satsningar ett företag är tvungna 

att göra för att nå en Blue Ocean marknad, vilken tog en början i ökad globalisering där 

ständig förnyelse krävs för att attrahera nya kunder. Därpå följde en diskussion om hur de 

strategiska ändringarna utåt påverkar en organisations inre delar. 

4.3 Intervjuer  

Eftersom vår undersökning till stor del handlade om att ta reda på om traineeprogram är 

ett bra rekryteringssätt föll det sig naturligt för oss att använda oss av intervjuer i 



 

 

32 

 

undersökningen för att få information från den primära källan. Detta gjordes för att vi inte 

bara ville förlita oss på den redan genomförda utvärderingen, samt eftersom en tid har gått 

sedan utvärderingen genomfördes och upplevelser och åsikter kan ha ändrats. 

4.3.1 Intervjuutformning  

Det finns två huvudtyper av intervjuer. Dessa är standardiserade (strukturerade) och icke-

standardiserade (ostrukturerade). Det kan vara svårt att dra gränsen mellan en standardise-

rad och icke-standardiserad intervju. Det pratas då om semistandardiserade (semistrukture-

rade) intervjuer som ger utrymme till att på förhand bestämma frågorna men möjlighet att 

ställa följdfrågor (Lundahl & Skärvad, 1999). 

Vi har använt oss av en semistandardiserad intervju då vi bestämde frågorna på förhand 

inom vissa givna teman beroende på vilken grupp personen tillhörde. Frågorna anpassades 

sedan under intervjuns gång och vi fick möjlighet att styra intervjun genom olika teman. 

Respondenterna gavs samtidigt möjlighet att öppet berätta vad de ansåg var relevant och 

strukturen på intervjun kan därför beskrivas som ett öppet samtal mellan deltagarna. Vi fick 

svar på det vi eftersökte samtidigt som svaren blev utvecklade och skapade förståelse. Ge-

nom det öppna samtalet kunde dold eller osökt information komma fram, vilket kan ha 

haft en relevans för vår analys av företaget.  

4.3.2 Intervjuguide 

Intervjuguiderna till tre av grupperna, det vill säga till medarbetare som medverkat i pro-

grammet, som medverkat och slutat, samt de som rekryterats på annat sätt, var till stor del 

utformade på samma sätt med ett par skilda frågor. Intervjugenomförandet på alla dessa tre 

grupper inleddes med en kort introduktion där vi berättade om oss, vår bakgrund och vad 

undersökningen handlade om. Till följd av detta lärde vi känna varandra bättre och stäm-

ningen och intervjuerna blev förhoppningsvis mer avslappnade och informella, vilket vi 

hoppas gav mer öppna och utfyllande svar (Bryman & Bell, 2005). 

Genomgående för alla tre grupperna var en kort inledande bakgrundsinformation där 

respondenterna fick svara på frågor om vad de visste om Länsförsäkringar innan de 

började där och om de var kunder hos företaget. Frågorna gick sedan över till en personlig 
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karaktär med frågor som var de kom ifrån, när de kom till Sverige (om de var födda i 

utlandet) och vilken utbildning de hade. Därefter följde frågor angående deras rekrytering 

till Länsförsäkringar Skåne, om de hade något jobb när rekryteringen skedde och hur och 

när de kom i kontakt med bolaget. Efter detta följde frågor som rörde deras dagliga arbete 

och om det fanns eventuella skillnader i attityder från kunder med olika bakgrunder. Till 

sist ställdes frågor om deras framtida arbetsplaner.  

Det fanns också en del av intervjun som hade frågor utformade mer specifikt till varje 

grupp. Medverkarna i programmet fick svara på frågor angående dess utformning och utfö-

rande medan de som inte medverkat fick frågor hur de upplevt programmet samt om de 

märkte av några eventuella förändringar i mångfaldstänkandet hos företaget som helhet. 

Deltagarna som medverkat i programmet men slutat, fick motivera varför de valt att lämna 

bolaget. Till intervjuerna med personerna i ledande roller hade vi inga klara frågor, utan 

istället några frågor som dykt upp under uppsatsen gång som öppnade för diskussion. Ut-

ifrån svaren tog samtalen olika riktningar. För utförligare beskrivning av intervjufrågorna se 

bifogade bilagor till denna uppsats.  

4.3.3 Intervjugenomförande  

Vi genomförde personliga intervjuer med det största antalet respondenter som var möjligt. 

Det positiva med en personlig intervju är att det ger möjligheten att läsa av en persons re-

aktioner och kroppsspråk för att skapa sig en uppfattning, om personen i fråga tycker att 

det var en besvärande fråga och sedan lättare kunna ställa följdfrågor. En risk med person-

liga intervjuer är dock att respondenten låter sig påverkas av intervjuarna(Bryman & Bell, 

2005). Detta kan ses som svårt att undgå men genom att utföra intervjun som ett inoffici-

ellt samtal och undvika ledande frågor anser vi att detta inte har utvecklats till ett faktiskt 

problem under våra intervjuer. Vi har haft möjlighet att träffa respondenterna då de befun-

nit sig på ett anträffbart avstånd och intervjuerna har till största delen skett på Länsförsäk-

ringar Skånes kontor i Malmö. Dock har en av intervjuerna blivit skriftligt utförd eftersom 

hon numera är boende och jobbar på annan ort. Intervju på e-mail kan dock ha både posi-

tiva och negativa aspekter, då intervjuaren har gått miste om personliga referenser och upp-

fattningar medan ett ärligare svar kan fås (Bryman & Bell, 2005). 
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Som nämnt ovan, har en semistandardiserad intervju genomförts. Vi förberedde frågorna 

på förhand och lät respondenten svara fritt medan vi ställde uppföljande frågor för att 

utveckla svaret på ett djupare plan. Intervjuerna har genomförts med en respondent 

närvarande och två intervjuare. Enligt Bryman & Bell (2005) är det ovanligt att använda sig 

av mer än en intervjuare. Detta kan dock innebära flera fördelar för forskarna när 

intervjustilen är av ett ostrukturerat slag. Vi har gått till väga så att en har haft huvudansvar 

för intervjun genom att ställa frågorna till respondenten medan den andra har antecknat 

svar och ställt frågor som kommit upp för förtydligande.   

Under intervjun spelade vi in samtalet för att sedan kunna gå tillbaka och ha möjligheten att 

tolka det antecknade svaret från respondenten på rätt sätt (Bryman & Bell, 2005). Även om 

vi har valt att inte ha med intervjuprotokollet i uppsatsen av respekt för de medverkande. 

Inspelningen kom väl till hands när vi behövde komplettera det vi missat vid antecknandet.  

Efter intervjuns genomförande frågade vi respondenterna ville vara anonyma eller medver-

ka med namn. Vissa önskade att vara anonyma, vilket vi har respekterat och valt att göra 

empiriavsnittet utan pseudonymer då man då hade kunnat koppla påstående till vissa iden-

titeter.  

4.4 Källor 

Referenser vi använt oss av är internetkällor, tidskrifts- samt tidningsartiklar, böcker och 

personliga intervjuer. Internetkällorna är främst använda för att få information om projek-

tet och andra projekt samt teorier. Tidningsartiklarna gav även de ett bra stöd gällande and-

ra projekt samt det beskrivna fenomenet. Tidskriftsartiklarna gav oss information om tidi-

gare gjorda studier om mångfaldsprojekt samt lade tillsammans med böckerna en grund för 

teorier och begrepp som vi använt.  

Under intervjuerna fick vi inte bara information och fakta angående traineeprogrammet 

och den etniska och kulturella mångfaldssatsningen, utan även en mer personlig kontakt 

med projektet genom personerna vi intervjuade då vi också fick deras syn på programmet 

samt deras uppfattning. 
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4.4.1 Datainsamlingsteknik 

När insamling av data görs inför en undersökning finns det två olika huvudtyper. Dessa är 

primärdata och sekundärdata (Lundahl & Skärvad, 1999). 

4.4.1.1 Primärdata  

Primärdata innebär att utredaren själv samlar in data (Lundahl & Skärvad, 1999). Uppsatsens 

primärdata består av det underlag vi fått genom intervjuerna. För att få en bakgrundsupp-

fattning av projektet började vi med en intervju med personalchefen Staffan Hellberg för 

att ha en grund att stå på. Av honom fick vi en sammanställning om mångfaldssatsningen 

och om hur processen för att uppnå mångfald inom företaget sett ut.  

Därefter höll vi intervjuer med medarbetare inom företaget för att få en uppfattning om 

deras syn på Länsförsäkringar Skåne, traineeprogrammet och den etniska och kulturella 

mångfalden inom företaget. En andra intervju gjordes till sist med Staffan Hellberg för att 

få svar på frågor som uppstått på vägen. 

4.4.1.2 Sekundärdata 

Sekundärdata är information som har blivit insamlad minst en gång tidigare och som kan 

användas igen för ett nytt syfte (Saunders, Lewis & Thornhill, 2007). En anledning till att 

använda sig av sekundärdata kan vara för att spara pengar och tid. Sekundärdata av hög 

kvalitet gör det onödigt att göra om insamlingen då det redan sammanställts av erfarna 

forskare med kompetens kring ämnet. Detta gör att mer tid kan läggas på analys vilket ger 

möjlighet till att finna en ny tolkning (Bryman & Bell, 2005). 

Uppsatsens sekundärdata består främst av statistisk data som är insamlad före och efter 

projektet. Detta innefattar bland annat fakta om den mångkulturella marknaden och 

befolkningsstrukturen samt efterfrågan på marknaden av en mångfaldssatsning och hur 

många av traineerna som är kvar inom företaget. Detsamma gäller den fakta vi har om 

andra företags liknande projekt. En stor del av sekundärdatan kom ifrån Länsförsäkringar 

Skånes slutrapport som innehöll information om mångfaldssatsningen, traineeprogrammet 

samt enkätundersökningar. Andra sekundärdata kommer ifrån tidnings- och 
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tidsskriftsartiklar, rapporter gällande den mångkulturella marknaden, Skånes 

mångfaldssatsning samt liknande projekt. 

Även om vi fick tillgång till Länsförsäkringar Skånes slutrapport gällande 

traineeprogrammet anser vi att vi har möjlighet till intressanta och nya svar då det gått en 

tid sen traineeprogrammets slut och att vi som utomstående kan få andra svar än företagets 

egna undersökningar. 

4.5 Utvärdering  

Den studie vi har genomfört har haft karaktären av en utvärderande fallstudie. Målet med 

undersökningen är att göra en utvärdering av resultatet för att ha en möjlighet att se vilka 

effekter och följder som uppkommit av de genomförda förändringarna. Utvärderingar kan 

ha olika syfte. Ett syfte kan vara ett problem och korrigerande syfte, (Lundahl & Skärvad, 1999) 

vilket stämmer överrens med vår uppsats då den undersöker den etniska och kulturella 

mångfaldssatsningen utförd av Länsförsäkringar Skåne och det utfall som satsningen gene-

rerade.  

Ett annat syfte, lärande syfte, kan också vara användbart i detta fall då det innebär att under-

sökningen kan ge nya kunskaper om effekter och genomförda insatser som skulle kunna 

förbättras för framtida satsningar (Lundahl & Skärvad, 1999). I vårt fall har vi genom inter-

vjuerna fått tankar och idéer på lärdomar som skulle kunna användas om Länsförsäkringar 

Skåne ska göra en liknande satsning och utforma ännu ett traineeprogram.  

När en utvärdering skall göras är det viktigt att ha klart för sig vad det är som skall 

utvärderas, till vilket syfte och i vems intresse (Lundahl & Skärvad, 1999). Vi vill i vår 

undersökning se om utfallet av traineeprogrammet blev som företaget önskat. Efter att 

intervjuerna var gjorda sammanfattades varje enskild intervju. När alla intervjuer var 

genomförda gjorde vi en sammanställning där intervjuobjekten delades in i olika grupper. 

Det var sedan detta material som låg till underlag tillsammans med Länsförsäkringar Skånes 

slutrapport när analysen genomfördes. För att med hjälp av detta analysera vad som skulle 

kunna göras bättre av Länsförsäkringar Skåne vid en eventuellt ny satsning samt ge andra 

tips och idéer på vad som skall tänkas på vid en liknande satsning. Detta är i vårt, 
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Länsförsäkringar Skånes och andra företags intresse för att se vilka aspekter som behöver 

övervägas en gång extra vid ett eventuellt införande av ett traineeprogram. 

4.6 Metodkritik  

Vid en bedömning av en kvalitativ undersökning är trovärdighet ett grundläggande krav. Tro-

värdighet är indelat i fyra delkriterier, tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och möjlighet att styr-

ka och bekräfta, som alla är viktiga att tillfredställa vid den genomförda undersökningen. Det 

är viktigt att alltid vara medveten om att det finns en del svagheter i en uppsats. Vi lever i 

en verklighet som är socialt konstruerat, vilket vi menar på är att det är omöjligt för perso-

ner och information att vara helt objektiva. Istället är det upp till var och en att ha sin tolk-

ning (Lincoln & Guba, 1985). Vi är dock medvetna om detta och har med vår undersök-

ning försökt att skapa en accepterad tolkning som kan delas av andra. 

4.6.1 Tillförlitlighet 

Vid flera olika beskrivningar av verkligheten är det genom trovärdighet i beskrivningen en 

forskare visar hur pass acceptabel hans arbete är i andra personers ögon. Genom att skapa 

en tillförlitlighet i resultatet innebär det både att forskningen utförts i enlighet med regler 

som finns samt att en rapportering av resultatet sker till deltagare i den sociala verklighet 

som studerats, för att dessa ska bekräfta att forskaren uppfattat verkligheten rätt (Lincoln & 

Guba, 1985). Tillförlitligheten ifrågasätter i vilken utsträckning den funna informationen 

kan användas för undersökningen. Är informationen tillräckligt tillförlitlig för att kunna an-

vändas under undersökningen och kommer den att kunna användas vid andra studier? 

(Saunders, Lewis & Thornhill, 2007). 

För att hålla en är tillräckligt hög tillförlitlighet på information har vi till stor del pratat 

direkt med den primära källan Länsförsäkringar Skåne och dess personal. Vi har även 

genom att skicka uppsatsen för godkännande hos intervjuobjekten, gett dem möjlighet att 

se att den information vi tolkat och analyserat stämmer överrens med verkligheten. Dock 

kan förstahandskällans information också vara lite vinklad eftersom intervjuobjekten kan 

tänkas vilja visa en bra sida av projektet, även om det kanske inte slutat som de hoppats på. 

Men eftersom vi även har fått information från andra källor och pratat med personer från 
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olika perspektiv av projektet anser vi att vi har ett tillräckligt brett underlag för att ha skapat 

oss en egen uppfattning utifrån.  

4.6.2 Överförbarhet 

Kvalitativ forskning innebär ofta en intensiv studie av en grupp eller av individer som har 

vissa gemensamma egenskaper (alltså är det djupet och inte bredden som eftersträvas). Re-

sultat i kvalitativ forskning ska gärna beskrivas genom så kallade ”thick descriptions”. Med 

detta menas att fylliga redogörelser eller täta beskrivningar görs, så att personer som stude-

rar resultatet får en bred bas och har möjlighet att bedöma hur pass resultaten är överförba-

ra till en annan miljö (Lincoln & Guba, 1985). 

Genom att använda intervjuguider med samma teman och olika vinklingar beroende på 

olika personers ställning i förhållande till mångfaldssatsningen anser vi att en överförbarhet 

gällande svaren finns. Djupgående beskrivningar angående företaget, dess mångfaldssats-

ning, våra intervjupersoner och vårt genomförande gör att vi anser att de personer som vill 

överföra resultatet till andra företag och organisationer har stora möjligheter att göra det. 

Dock kan fallstudier vara svåra att applicera och generalisera i andra fall än det studerade, 

men vi tror att det går att se mönster och jämför resultat med andra teorier. 

4.6.3 Pålitlighet 

Forskare måste, för att kunna göra en bedömning av en undersökning, anta ett granskande 

synsätt. Detta betyder att forskaren garanterar att det skapas en fullständig och tillgänglig 

redogörelse av alla faser av forskningsprocessen – det vill säga under problemformulering-

en, val av undersökningspersoner och så vidare. Forskaren kan då till exempel ta hjälp av 

en utomstående part som en kollega för att granska undersökningens och dess metoder 

(Lincoln & Guba, 1985). 

Genom en väl genomgången metoddiskussion med en varaktig handledningsprocess och 

seminarium anser vi att processen för undersökningen varit uppe för diskussion så att 

eventuella felaktigheter har kunnat rättas. 
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Vi anser även att transparensen av genomförandet av studien ökar dess trovärdighet, 

eftersom det bidrar till att läsaren själv kan dra slutsatser till om studiens resultat är 

trovärdiga och tillförlitliga. 

4.6.4 Möjlighet att styrka och bekräfta 

Detta innebär att forskaren, utifrån insikten att det inte går att få någon fullständig objekti-

vitet i forskning, försöker säkerställa att han eller hon agerat i god tro. Läsaren ska av en ut-

redning på ett uppenbart sätt kunna se att forskaren inte medvetet låtit personliga värde-

ringar påverka utförandet och slutsatserna från en undersökning. Detta är viktigt i forsk-

ningsprocessens alla delar, dock främst i tolkningen och analysen, då det är lätt att låta en 

personlig åsikt i en fråga omedvetet styra intrycken (Lincoln & Guba, 1985). 

Genom att två författare till denna uppsats genomgått hela processen, har därmed inte en 

persons personliga åsikter fått återspegla analysen. Dessutom har vi också spelat in de flesta 

intervjuerna, vilket vi tycker kan styrka de påstående vi gör. I det fall inspelning inte har 

skett har det varit på grund av att intervjun skett i en offentlig miljö där ljudnivån varit för 

hög för inspelning.  

Vi hade gärna velat ha statistisk data på antalet kunder före och efter traineeprogrammet, 

men enligt Hellberg (2009) är det inte lagligt att spara denna typ av information i kunddata-

baser. Vi har därför fått förlita oss på den information vi har fått från våra respondenter på 

deras uppfattningar om kundunderlaget. 

4.7 Källkritik 

Vid användandet av sekundärdata är det precis som vid inhämtning av primärdata viktigt 

att ha ett kritiskt förhållningssätt. Källorna till sekundärdata kan vara opartiska, medvetet 

vinklade, ofullständiga och göra tveksamma urval och analyser (Lundahl & Skärvad, 1999). 

Vi har till större delen använt oss av primärkällor och har förlitat oss på den information vi 

har fått direkt från Länsförsäkringar Skåne som deras egna statistiska undersökningar, 

slutrapport om traineeprogrammet och kommentarer och svar på våra frågor. Detta kan 

innebära en risk att dessa källor inte säkert är helt rättvisande, vilket vi är medvetna om och 

har tagit i beaktande under analysen. För att komma runt detta har vi även försökt att hitta 
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andra vägar än att endast prata med de som skapat och medverkat i programmet. Detta har 

också gjorts för att kunna se om informationen från företaget angående programmet 

stämmer med reaktioner och tankar som uppkommit.  

Vi har även till en del använt oss av sekundärkällor, som till exempel en rapport som kon-

sultbyrån Veritas genomfört om den mångkulturella marknaden, utan att veta vilken typ av 

annan information som uppkommit när de genomfört studien och som inte är med i rap-

porten. Vi har även använt oss av en del kortare tidningsartiklar och notiser för att ta del av 

andra projekt gällande mångfald, och kan på så sätt kanske missat viktiga aspekter i dessa 

satsningar.  

4.8 Felkällor 

När en uppsats framställs kan en rad olika problem uppkomma. Några av de vanligaste fe-

len är: Urvalsfel, Bortfall och Bearbetningsfel (Lincoln & Guba, 1985; Statistiska Centralbyrån, 

n.d.). 

4.8.1 Urvalsfel 

Ett urval innebär att författaren har begränsat sig till en viss del av den totala populationen 

för att begränsa det utforskade området. Med urvalsfel menas då att det kan vara fel del av 

populationen som valts ut och att undersökningen därigenom genererar ett missvisande re-

sultat (Lincoln & Guba, 1985). 

Vi valde efter många olika förslag på populationer, såsom andra företag, att fokusera på 

Länsförsäkringar Skåne, då urvalet skulle bli för brett om vi tog med för många olika före-

tag. Vi valde att använda Länsförsäkringar Skåne som ett huvudföretag eftersom idén till 

uppsatsen kom från deras traineeprogram gällande mångfald med personer med rötter i 

olika kulturer och länder. Urvalet av ett fåtal personer från varje grupp kan leda till att vi 

inte får ett resultat som är representativt för hela den valda gruppen. Det kan vara så att re-

spondenterna skiljer sig från de övriga och risken för ett missvisande underlag för analys 

för hela gruppen finns därför. 
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4.8.2 Bortfall 

Detta är en felkälla som inte rör själva processen för urval utan som kan uppstå då vissa 

respondenter vägrar att samarbeta eller inte är tillgängliga för en intervju (Lincoln & Guba, 

1985). Ett bortfallsfel i denna uppsats kan vara att alla från programmet inte blivit 

intervjuade, vilket har uppstått på grund av personliga skäl från deras sida.  Inte heller har 

vi intervjuat anställda från alla avdelningar inom företaget, utan främst anställda från bank 

och sakförsäkring. Detta är dock ett medvetet val eftersom det var främst affärsområde 

privat som programmet inriktade sig på samt där flest personer från programmet fått jobb.   

4.8.3 Bearbetningsfel 

Bearbetningsfel kan uppkomma vid insamlingen av den information som är använd eller 

vid själva bearbetningen av uppsatsen (Statistiska Centralbyrån, n.d.). 

I vårt fall kan vi ha tolkat svaren på intervjuerna på fel sätt och fått en fel vinkel, vilket kan 

ha lett till att vår analys inte blir rättvis gentemot de involverade. Därför var det viktigt att 

kontrollera uppgifterna vi fått så att det inte dök upp några missförstånd, vilket vi anser att 

vi lyckades med.  
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5 Teoretiska perspektiv 

Vid vår studie av Länsförsäkringar Skåne har vi nedan presenterat följande teorier som varit ett hjälpme-

del för oss för att kunna analysera det empiriska material som framkommit under undersökningen. 

Nedan följer de teorier och modeller vi har valt för att undersöka det material vi fått genom 

intervjuerna på Länsförsäkringar Skåne. Vi inleder med en diskussion om den ökade globa-

liseringen i världen, för att övergå till hur företag måste ändra sitt sikte och försöka sikta in 

sig på orörda marknader istället för att stå och stampa på samma plats. För att sikta in sig 

på en ny marknad måste företagen i många fall skapa en ny eller anpassa sin affärsmodell 

för att hitta de faktorer som krävs för att attrahera kunder på de nya marknaderna. Vi 

kommer därför se över vilka faktorer som är viktiga att ha i åtanke vid en ändring i affärs-

modellen. Vi övergår därpå till att diskutera hur en ändring i affärsmodellen i många fall le-

der till att företag också måste göra en ändring inom organisationen, och hur de i så fall ska 

gå till väga för att genomföra en planerad förändring. Vid en förändring inom företaget 

krävs det att de anställda arbetar tillsammans och mot ett gemensamt mål för att föränd-

ringen skall vara hållbar, därför följs avsnittet med en diskussion angående team. Och till 

sist görs en kort sammanfattning som lyfter fram de viktigaste aspekterna i vårt teoriavsnitt. 

Våra teorier är därmed uppdelade i två huvudkategorier som vi kallar “Globalisering och 

strategiska förändringar” och “Organsationsförändring”. Detta eftersom vår studie behand-

lar dels de strategiska förändringar Länsförsäkringar Skåne genomförde samt de föränd-

ringar i organisationen som följde, anser vi att det var passande huvudgrupper med de till-

hörande teorierna som även skapat en naturlig övergång. Med hjälp av dessa teorier kom-

mer vi tillsammans med empirin senare i uppsatsen genomgå en analys för att försöka få en 

klarhet av studien. 

5.1 Globalisering och strategiska förändringar 

Med följd av den ökade globaliseringen runt om i världen, som har haft en stor betydelse 

för tillväxten för många företag, anser vi att detta är ett passande område för vår uppsats. 

Denna globalisering kräver förändringar, bland annat i samhällets sätt att anpassa sig. 

Många företag har idag valt att öka sin kompetens gällande etnisk och kulturell mångfald 

genom att anställa fler personer med en bakgrund som speglar detta. När förståelsen ökar 
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internt i företaget så är det lättare att förstå sina kunder för att kunna erbjuda dem en bättre 

service och den hjälp de behöver (Alemdar, 2007). 

5.1.1 Globalisering 

Tack vare globaliseringen har många företag växt sig starkare i sitt varumärke, men även 

blivit mer sårbara eftersom konkurrensen ökar. För att stärka sin position på marknaden är 

det viktigt att lära känna sina kunder bättre än konkurrenterna samt att skydda sitt intellek-

tuella kapital. Detta görs genom att vara driftig vid försäljning, service, problemlösningar 

och andra aktiviteter som rör kunderna (Slywotsky, Baumgartner, Alberts & Moukanas, 

2006). 

Företagen har ökat sina intressen för bra kundkontakt, då de vill särskilja sig genom delar 

av det traditionella arbetet eftersom globalisering innebär större skillnader i inkomst, upp-

trädande och efterfrågan på de olika marknaderna. Eftersom marknaderna ser olika ut be-

hövs en bredare ansats för att nå kunderna. Även om kunderna söker en skräddarsydd 

tjänst är det farligt att satsa på en för smal produkt, då det finns risk för att gå under. Först 

och främst är det viktigt att se på hur kundsegmentet ser ut för att lättare kunna hitta den 

rätta balansen och en bra produktmix (Slywotsky, Baumgartner, Alberts & Moukanas, 

2006). 

Många företag satsar på att söka efter global arbetskraft för att hitta olika sorters talanger 

och kompetens. För att veta vilken kompetens som efterfrågas är det bra att först se till det 

egna företaget för att veta vilka förändringar som behöver göras gällande anställda samt or-

ganisationens struktur för att uppnå bästa möjliga resultat. Nästa steg är att undersöka hur 

kundaktiviteten ser ut för att se hur bra kontakten mellan företaget och kunderna är. Till 

sist är det bra att se på hur riskhanteringen skall se ut för att så bra som möjligt kunna möta 

de nya riskerna som uppkommer till följd av globaliseringen (Slywotsky, Baumgartner, 

Alberts & Moukanas, 2006). 

Den ökade globaliseringen i världen leder till en ökad spridning av olika kulturer. Idag finns 

inte bara den svenska kulturen i Sverige, utan samhället influeras också av kulturer från 

andra länder överallt i världen. Med en ökad globalisering, sker också bosättningar av olika 

grupper i olika länder, vilket leder till att alla länder får en mångkulturell marknad. I och 
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med detta är det också viktigt att företag försöker se vilka deras kunder är och hur de kan 

nå dem (Alemdar, 2007). 

På grund av den växande internationella marknaden växer även antalet företag som 

konkurrerar mellan länderna, vilket innebär att företag inte bara kan se till sina 

konkurrenter på hemmamarknaden utan att de måste vara redo för uppkommande hot från 

företag i ett flertal olika länder. Detta kan leda till minskad försäljning, fler utmaningar, 

begränsningar, möjligheter och hot orsakat av konkurrenter (Dawson, 2003). Enligt Infosys 

(2006) sätter globalisering och ICT6 press på företag att förnya sitt affärskoncept och 

omstrukturera sig så att företaget passar in på en global marknad. Artikeln menar vidare att 

en konkurrens på en växande internationell marknad kräver att företag måste svara och 

agera mot hot och fånga de möjligheter som dyker upp. Detta kräver att företag ändrar sina 

prioriteter och försöker hitta nya sätt att göra affärer (Infosys, 2006). 

Eftersom det finns så många olika marknader idag med liknande produkter och 

konkurrenter är en satsning på en helt ny och oupptäckt marknad för att göra det möjligt 

att nå till de kunder som inte finns i det befintliga kundsegmentet värd att genomföra. För 

att ge företagen en djupare kunskap hur de uppnår detta är Blue Ocean Strategy ett bra 

verktyg.  

→ En ökad globalisering leder till att företag måste hitta nya kunder för att 
överleva. 

5.1.2 Strategiska förändringar 

Som nämnt ovan är konkurrens ett av huvuddragen på dagens marknad. För att överleva 

på en marknad krävs det att företagens strategier fokuserar på att skapa fördelar i 

förhållande till konkurrenterna. Marknaden är sedd som ett nollsummespel, där ett företags 

förtjänst minskar om ett annat lyckas bättre. Genom att bara fokusera på 

konkurrensstrategier ignorerar företagen en mer lukrativ aspekt av strategi, då den även bör 

                                                 
6 ICT – Information Communication Technology = Information- och kommunikationsteknologi 

(Författarnas översättning).  
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riktas mot en ny orörd marknad där det inte finns några konkurrenter, en så kallad Blue 

Ocean (Kim & Mauborgne, 2005). 

Det finns två typer av marknader, Red Oceans och Blue Oceans. Red Oceans representerar 

existerande marknader, medan Blue Oceans representerar de industrier som inte finns idag. 

På Red Oceans marknader är regler och gränser väl etablerade och alla aktörer är medvetna 

om dem. Konkurrenter försöker här prestera bättre än de andra och därmed öka sin 

marknadsandel. På Blue Oceans marknader är området okänt och kraven skapas av 

företagen själva och det finns goda chanser för hög lönsamhet. Vissa Blue Oceans är 

skapade utan inblandning från existerande branscher, men de flesta uppkommer genom att 

Red Oceans expanderar sina existerande gränser (Kim & Mauborgne, 2005). 

Att skapa Blue Oceans ger en ökning av kundvärdet, samtidigt som företaget kan sänka 

kostnader. Dock följer den kritiska frågan; Hur bryter sig ett företag ut från en Red Ocean 

till en Blue Ocean och gör konkurrens irrelevant, och hur skapar ett företag en Blue Ocean 

och behåller den utan konkurrens? (Kim & Mauborgne, 2005). 

För att skapa ett nytt värde för kunderna, använder vi oss av The four actions framework för att 

utmana en branschs strategiska logik.  

• Utgallring – vilka faktorer företag i en bransch länge konkurrerat med som de nu 

ska avlägsna. Ofta tas dessa för givna, även om de inte längre ger något värde.  

• Reduktion – finns det någon ”över-designad” produkt eller service. Finns det 

någon aspekt som kunderna inte efterfrågar. Ger vi mer än kunderna vill ha utan att 

få någon kostnadsmässig ersättning?  

• Öka – vilka faktorer behöver förstärkas för att öka kundvärdet?  

• Skapa – vilka nya faktorer behöver ett företag skapa för att attrahera kunder?  

När aktörerna använder sig av The four actions framework i en bransch, får de nya idéer 

som kan användas tillsammans med befintliga produkter (Kim & Mauborgne, 2005). 
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Figur 1 Four Actions Framework efter Kim & Mauborgne, 2005, s 114. 

 

När företag har kommit fram till hur de skall förbättra sin kundkontakt och vad de skall 

erbjuda är det dags att göra om affärsmodellen. Affärsmodellen skall sedan kunna användas 

på lång sikt och hjälpa företaget att klara av motgångar. En modell som kommer väl till 

hands i detta fall innehåller fyra olika utmaningar som presenteras i ”The quest for 

resilience”. 

Resilience innebär att en affärsmodell måste göras om för att följa utvecklingen på 

marknaden så att företaget blir motståndskraftigt. Om detta sker ger det företaget en 

kapacitet att hantera en kontinuerlig förändring. För att uppnå något sådant krävs 

nytänkande som tar hänsyn till värderingar och agerande som gynnar innovationen. Idag 

finns det ett så kallat resilience gap, vilket betyder att omvärlden utvecklas snabbare än företag 

utvecklar sin affärsmodell. Det gäller inte bara att hitta en lösning på ett problem utan att 

försöka finna en lösning som är hållbar en längre tid framöver. Därför behöver ett företag 

konstant utveckla sitt sätt att arbeta. För att överleva måste företag ha en kapacitet som gör 

att det kan vara förberett på förändringar så att det är redo när något drastiskt på 

marknaden sker (Hamel & Välinkangas, 2003). 
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För att kunna vara motståndskraftig måste ett företag möta fyra olika utmaningar. Dessa är 

följande: 

• Den kognitiva utmaningen: Företaget måste se vad det är som förändras och 

som kan påverka den nuvarande framgången. Det måste ta sig ur förnekelse, 

nostalgi och arrogans för att kunna blicka framåt. 

• Den strategiska utmaningen: Om företaget vill vara motståndskraftigt så är det 

viktigt med medvetenhet för att kunna skapa andra vägar och strategier. 

• Den politiska utmaningen: Att kunna använda sig av kunskap från tidigare 

modell och föra den vidare i en förbättrad version. På detta sätt skapar företaget en 

bred portfölj och vet vilket kapital och vilken talang som är nödvändig. 

• Den ideologiska utmaningen: Om företaget vill ha ett utmärkande bra sätt att 

arbeta på, måste det tro på sina möjligheter att kunna utföra ett bättre jobb än 

förväntat. 

(Hamel & Välinkangas, 2003). 

Företag som klarar av att förändras och allokera sina resurser kommer att bli mer 

motståndskraftiga och har stora möjligheter att klara av turbulenta tider, samt ha en fördel 

mot sina konkurrenter som inte har den möjligheten (Hamel & Välinkangas, 2003). 

Gapen som finns idag måste jämnas ut, därför är det viktigt att företag inom dessa 

branscher följer den utveckling som sker runt dem genom att finna en affärsmodell som 

håller i sig på lång sikt. 

I samarbete med föregående modell kan företaget skapa en ny affärsmodell. För att skapa 

en ny affärsmodell kan företagen med hjälp av ”The quest for resilience” och ”Reinvent 

your business model” skapa en hållbar affärsidé. ”The quest for resilience” hjälper företaget 

med de strategiska utmaningarna som måste besvaras, medan ”Reinvent your busniess 

model” hjälper företaget med den praktiska kunskapen av byggandet av en affärsidé.  

Genom att se gränserna av vad som finns och vad som behövs förändras, kan företagen 

använda sig av en trestegsplan.  
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• Företaget tänker inte på affärsmodeller, utan tänker istället på vad som krävs för att 

få en kund nöjd genom att uppfylla dess behov.  

• Företaget skapar en blueprint, där det visar hur företaget ska uppfylla behovet och 

samtidigt skapa en vinst genom att gå igenom fyra faktorer (se nedan).  

• Företaget jämför den existerande modellen med behovet som finns. Detta för att se 

hur mycket det måste ändra för att uppnå det önskade resultatet. 

(Johnson, Christensen & Kagermann, 2008). 

En affärsmodell består av fyra faktorer som tillsammans skapar och levererar kundvärde. 

Den viktigaste faktorn är den första, den så kallade Customer value proposition. För att vara ett 

framgångsrikt företag krävs det att i en bestämd situation erbjuda kunderna en lösning på 

de problem de har. När företaget förstår behovet kan det designa sättet det erbjuder 

lösningen på, för att försöka öka kundvärdet. Ju bättre lösningen är i förhållande till 

konkurrenternas, desto nöjdare blir kunden, vilket genererar ett högre customer value 

proposition för företaget (Johnson, Christensen & Kagermann, 2008). 

Den andra faktorn handlar om profit formula, vilket visar på hur företaget ska skapa värde 

för sig själv, samtidigt som det skapar värde för kunderna. Ofta uppfattas intäktsformler 

och affärsmodeller som samma sak, men hur vinsten skapas är endast en del av en 

affärsmodell (Johnson, Christensen & Kagermann, 2008). 

Den tredje faktorn handlar om Key Resources, vilket är tillgångar såsom företagets personal, 

teknologi, produkter, verktyg och varumärken, vilka krävs för att leverera det önskade 

värdet till kunden. Fokus ska här vara på nyckelfunktionerna som skapar kundvärde och i 

vilken mån dessa funktioner interagerar (Johnson, Christensen & Kagermann, 2008). 

Den sista Key Processes är de operationella processer som framgångsrika företag använder för 

att leverera värde till kunderna. Key Processes inkluderar upplärning, utveckling, 

budgetering, tillverkning, planering, försäljning och service (Johnson, Christensen & 

Kagermann, 2008). 

Dessa fyra faktorer utgör grundstenarna för att bygga en affärsmodell. Customer value 

proposition och profit formula visar hur stort värdet är för kunderna och företaget, medan 
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key resources och key processes beskriver hur värdet levereras (Johnson, Christensen & 

Kagermann, 2008).  

 

Figur 2 The elements of a successful business model efter Johnson, Christensen & Kagermann, 2008 s 54 

→ För att hitta nya kunder måste företagen anpassa sin affärsmodell. 

5.2 Organisationsförändring  

När vi pratar om kultur i största allmänhet tänker vi på en delad uppfattning och tankar 

inom en grupp. En organisationskultur fungerar på samma sätt. Den grupp som ett företag 

består av delar traditioner, seder och tankar och gruppen arbetar efter samma värderingar 

och moral. Kulturen kan vara svår att ändra på då gruppen känner sig säker i den gamla 

kulturen och dess arbetssätt. Företagskulturen kan ibland vara svår att förstå för 

utomstående eftersom den oftast inte är nedskriven och synlig (Alvesson & Sveningsson, 

2008). 

När kulturen är klargjord på ett företag och medarbetarna känner sig bekväma kan det 

ibland vara svårt att ändra något i organisationen. Detta måste då ske i en lugnare takt och i 
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mer än ett steg för att förbereda medarbetarna på förändring. Då kommer Lewins 

trestegsmodell väl till hands. 

Det finns olika sätt att se på hur en organisation kan förändras. Lewins trestegs modell för 

att fånga gruppnormer och värderingar i förändringsprojekt ser ut som följer: 

• Upptining  

• Förändring 

• Nedfrysning 

(Alvesson & Sveningsson, 2008; Dawson, 2003). 

Det första steget då organisationskulturen blir upptinad är ett förberedelsestadium där de 

anställda blir inkluderade i förändringsarbetet för att förhindra motstånd när förändringen 

väl sker. Detta innebär att det sker en destabilisering av gruppens normer och värderingar 

och kan innebära aktiviteter som utbildning, projekt samt inspirerande samtal. Detta steg 

innebär att företaget involverar de som utsätts för förändringen genom att påvisa att 

förändringen är nödvändig. Den andra fasen, förändring, behandlar förändringen när 

organisationen förändras och detta leder till ett nytt och accepterat tillstånd. Det sista 

steget, enligt Lewin, är när företaget utför nedfrysningen igen, vilket innebär att företaget 

stabiliserar det nya tillståndet och förhindrar organisationen från att falla tillbaka i det 

tidigare beteendet (Alvesson & Sveningsson, 2008; Dawson, 2003). 

Enligt Child (2005) är idag nedfrysningsfasen av stor vikt då det är i detta skede företaget 

måste arbeta för att se till att den gjorda förändringen blir till norm och inte tappar sin 

betydelse. Därmed är idag detta det viktigaste skedet i Lewins ovanstående modell (Child, 

2005). 

Lewins modell grundar sig i att genom de anställda får ta del av kunskap, engagemang och 

inlärning så att det är det möjligt att minska motståndet till förändringar och att skapa en 

vilja eller ett behov av förändringar. Genom att undvika motstånd från anställda kan 

företagen tjäna mycket, både i tid och i pengar vid genomförda förändringar (Dawson, 

2003). 



 

 

51 

 

→ Vid en ändring av affärsmodellen krävs ofta att en ändring inom organisationen 
sker. 

För att kunna göra alla dessa förändringar i en organisation är det viktigt att alla arbetar 

tillsammans i ett team mot samma mål. Detta behöver nödvändigtvis inte innebära att de 

arbetar på samma plats, utan de är kopplade till varandra på ett eller annat sätt. Om 

personer arbetar i samma organisation och mot ett gemensamt mål är de ett team. Det är 

viktigt att arbetsuppgifterna var och en utför var för sig i ett team är integrerade och 

används till något gemensamt när de är slutförda. Om någon utför en arbetsuppgift på egen 

hand är detta istället ett individuellt arbete (Lind & Skärvad, 1997). 

Personer som är involverade i ett team har alla ett gemensamt ansvar när gäller det färdiga 

resultatet. Detta innebär att ett ”team vinner tillsammans och förlorar tillsammans” (Lind & 

Skärvad, 1997, s 14) . Det skapar också ett mervärde att ingå i ett team eftersom resultatet 

ett team genererar, inkluderar att alla de individuella prestationerna värderas högre. 

Eftersom att ett teams alla individer besitter olika slags kompetenser, kompletterar de 

varandra (Lind & Skärvad, 1997). 

Enligt Alvesson och Sveningsson (2007) används team som ett populärt ledningsverktyg 

för att effektivisera inom organisationen. Detta genom en decentralisering av ansvar samt 

att vissa uppgifter ges till teamen för att åstadkomma en högre flexibilitet. För att uppnå en 

ökad effektivitet krävs det dock att teamet har ett tydligt uppdrag genom att bidra till en 

större helhet (Alvesson & Sveningsson, 2007). 

Team kan dock uppfattas som att det ställer krav på individerna att vara en specifik sort av 

människa, vilket för vissa individer kan uppfattas som ett krav och skapar en otrygghet 

(Alvesson & Sveningsson, 2007). 

Varför behövs då team? För att besvara denna fråga avslutar vi med ett citat: ”Team behövs 

när kunskap, talang, färdighet och förmåga är spridda på flera organisationsmedarbetare och när dessa 

kompetenser kräver gemensamma /integrerade ansträngningar för att uppnå målen.” (Lind & Skärvad, 

1997, s 17). 

Det finns flera typer av team, kännetecken på ett rollkompletterande team är dock att rollerna 

är specialiserade men att rollinnehavarna utöver detta måste vara integrerade med övriga 
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team-medlemmar, och vara beredda att komplettera varandra. Samarbetet där emellan 

åstadkoms genom en tät interaktion och ett flexibelt och improviserat agerande. Behovet 

av interaktion förstärks av att rollinnehavarna är ömsesidigt beroende av varandra (Lind & 

Skärvad, 1997). 

Arbetet i denna typ av team sker parallellt men teamets specifika särprägel är 

“personlighetsintensiv”, team-medlemmarna måste därför ständigt vara beredda att täcka upp 

för varandra och anpassa sig till andra medlemmars personliga styrkor och svagheter, samt 

att stödja och komplettera varandra. Detta leder till att det ställs krav på en ömsesidig 

anpassning och flytande relationer mellan medlemmarna, och det är i verklig mening tal om 

en riktig lagprestation (Lind & Skärvad, 1997). 

Denna typ av team ställer krav på samträning, kommunikations- och anpassningsförmåga 

hos de anställda och ledarskapet i team som dessa bestäms i hög grad av den uppkomna 

situationen och respektive team-medlems personliga styrkor. Vi kan beskriva denna typ av 

team som att de enskilda spelarna bidrar till spelet, men det är laget som presterar. Genom 

kommunikation och ömsesidig anpassning sker samordningen i teamet, och den täta 

interaktionen ställer höga krav på att personkemin stämmer (Lind & Skärvad, 1997). 

För att genomföra en förändring inom organisationen, kan det vara viktigt att veta vilka 

typer av team som finns i företaget, hur de arbetar och vilka egenskaper som är viktiga hos 

medarbetarna. Men hjälp av denna beskrivning av rollkompletterande team, blir det lättare 

att genomföra förändringar. 

Genom att få en ökad förståelse för hur medarbetarna arbetar, och kompletterar varandra, 

kan företaget enklare skapa grupper som kan få maximal effektivitet. Detta kan vi se att 

Länsförsäkringar Skåne försökt genomföra, då de försöker ta in personal med ett annat 

synsätt, som kan komplettera de som redan befinner sig inom organisationen. Detta är 

också användbart vid en rekrytering då företaget vet vilken typ av personer det ska 

efterfråga. 

→ Vid en ändring inom organisationen krävs det att personalen jobbar tillsammans 
och mot samma mål. 
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5.3 Sammanfattning  

→ En ökad globalisering leder till att företag måste hitta nya kunder för att 
överleva. 

Den ökade globaliseringen i världen leder till en ökad spridning av olika kulturer. Idag finns 

inte bara den svenska kulturen i Sverige, utan samhället influeras också av kulturer från 

andra länder överallt i världen. Med en ökad globalisering, sker också bosättningar av olika 

grupper i olika länder, vilket leder till att alla länder får en mångkulturell marknad (Alemdar, 

2007). 

På grund av den växande internationella marknaden växer även antalet företag som 

konkurrerar mellan länderna, vilket innebär att företag inte bara kan se till sina 

konkurrenter på hemmamarknaden utan att de måste vara redo för uppkommande hot från 

företag i ett flertal olika länder (Dawson, 2003).  

En ökad konkurrens på en växande internationell marknad kräver att företag måste svara 

och agera mot hot och fånga de möjligheter som dyker upp. Detta kräver att företag ändrar 

sina prioriteter och försöker hitta nya sätt att göra affärer (Infosys, 2006). 

Först och främst är det viktigt att se på hur kundsegmentet ser ut för att lättare kunna hitta 

den rätta balansen och en bra produktmix (Slywotsky, Baumgartner, Alberts & Moukanas, 

2006). 

→ För att hitta nya kunder måste företagen anpassa sin affärsmodell. 

För att få ny kunder bör företagen rikta sina blickar mot en ny orörd marknad där det inte 

finns några konkurrenter, en så kallad Blue Ocean. På Blue Oceans marknader är området 

okänt och kraven skapas av företagen själva och det finns goda chanser för hög lönsamhet. 

Att skapa Blue Oceans ger en ökning av kundvärdet, samtidigt som företaget kan sänka 

kostnader (Kim & Mauborgne, 2005). 

En affärsmodell måste göras om för att följa utvecklingen på marknaden så att företaget 

blir motståndskraftigt. Om detta sker ger det företaget en kapacitet att hantera en 

kontinuerlig förändring. För att uppnå något sådant krävs nytänkande som tar hänsyn till 

värderingar och agerande som gynnar innovationen. Idag finns det ett så kallat resilience gap, 
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vilket betyder att omvärlden utvecklas snabbare än företag utvecklar sin affärsmodell. Det 

gäller inte bara att hitta en lösning på ett problem utan att försöka finna en lösning som är 

hållbar en längre tid framöver. Därför behöver ett företag konstant utveckla sitt sätt att 

arbeta (Hamel & Välinkangas, 2003). 

I samarbete med föregående modell kan företaget skapa en ny affärsmodell. För att skapa 

en ny affärsmodell kan företagen med hjälp av ”The quest for resilience” och ”Reinvent 

your business model” skapa en hållbar affärsidé. ”The quest for resilience” hjälper företaget 

med de strategiska utmaningarna som måste besvaras, medan ”Reinvent your busniess 

model” hjälper företaget med den praktiska kunskapen av byggandet av en affärsidé. 

Genom att se gränserna av vad som finns och vad som behövs förändras, kan företagen 

skapa en ny affärsmodell (Johnson, Christensen & Kagermann, 2008). 

→ Vid en ändring av affärsmodellen krävs ofta att en ändring inom organisationen 
sker. 

Genom de anställda får ta del av kunskap, engagemang och inlärning så att det är det 

möjligt att minska motståndet till förändringar och att skapa en vilja eller ett behov av 

förändringar. Företag kan genom att undvika motstånd från anställda tjäna mycket, både i 

tid och i pengar vid genomförda förändringar (Dawson, 2003). 

→ Vid en ändring inom organisationen krävs det att personalen jobbar tillsammans 
och mot samma mål. 

För att kunna göra förändringar i en organisation är det viktigt att alla arbetar tillsammans i 

ett team mot samma mål. Detta behöver nödvändigtvis inte innebära att de arbetar på 

samma plats, utan de är kopplade till varandra på ett eller annat sätt. Om personer arbetar i 

samma organisation och mot ett gemensamt mål är de ett team. Personer som är 

involverade i ett team har alla ett gemensamt ansvar när gäller det färdiga resultatet. Detta 

innebär att ett ”team vinner tillsammans och förlorar tillsammans” (Lind & Skärvad, 1997, s 14) . 

Det skapar också ett mervärde att ingå i ett team eftersom resultatet ett team genererar, 

inkluderar att alla de individuella prestationerna värderas högre. Eftersom att ett teams alla 

individer besitter olika slags kompetenser, kompletterar de varandra (Lind & Skärvad, 

1997). 
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6 Empiri  

Detta kapitel kommer att presentera en sammanställning av de genomförda intervjuerna med anställda på 

Länsförsäkringar Skåne uppdelat i olika grupper. Dessa kommer sedan att användas som underlag för 

analysen i följande kapitel. 

6.1 Medarbetare rekryterade genom traineeprogrammet 

Bakgrund  

Innan medverkarna i traineeprogrammet kom i kontakt med Länsförsäkringar Skåne, var 

det inte alla som kände till företaget, det var endast en som hade kunskap om företagets 

försäkringstjänster och som var kund. Personerna ifråga hade inte heller uppmärksammat 

någon reklam eller annan marknadsföring om företaget. Respondenterna som vi hade 

kontakt med har bakgrund från Ghana, Rumänien och Iran. Alla var födda utomlands och 

kom till Sverige när de var i åldrarna sex till elva år under det sena 1980-talet eller tidiga 

1990-talet. 

Utbildningsmässigt är det endast en av respondenterna som inte har högskoleutbildning 

eller motsvarande. Dock var han på väg att söka till en utbildning på Lunds Universitet vid 

samma tidpunkt som traineeprogrammet startade. Men mellan de två olika vägarna, valde 

han att satsa på en karriär på Länsförsäkringar Skåne i första hand, eftersom denna 

möjlighet kanske inte skulle komma igen. De två andra respondenterna har båda en 

utbildning inom företagsekonomi. En av dem har en kandidatexamen i marknadsföring, 

och har studerat både i England och i Frankrike. Den andre har en kandidatexamen i 

marknadsföring och en magisterexamen i entreprenörskap.  

Rekrytering  

Av de tre respondenterna var en studerande som rekryterades till programmet direkt efter 

färdig examen och en var aktiv idrottsman på hög nivå vilket han hade som heltidsjobb. 

Den sista av de tre var ute på arbetsmarknaden, och arbetade inom bank- och 

finanssektorn. Dock fick hon aldrig ett fast jobb, utan fastnade i vikariatfällan och fick 

vikariat efter vikariat men aldrig någon fast anställning.  
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Rekryteringssätten mellan respondenterna skiljde sig åt. En av dem fick genom personliga 

kontakter information av personalchefen om att traineeprogrammet skulle starta och 

uppmuntrades att söka. En andra person sökte först en tjänst på Länsförsäkringar Skåne 

som hon inte fick. Efteråt fick hon höra talas om traineeprogrammet genom personliga 

kontakter, sökte och blev antagen. Den tredje respondenten fick höra talas om 

Länsförsäkringar Skånes traineeprogram genom Arbetsförmedlingen i Malmö. 

Respondenten som tidigare arbetat inom bank- och finanssektorn har märkt en skillnad 

mellan den bank som hon tidigare arbetade på och på Länsförsäkringar Skåne. 

Sakkunskapen är densamma, bank som bank, men känslan och arbetssättet är väldigt olika 

på bankerna. Hon säger nu i efterhand att hon är glad över att hon blev rekryterad genom 

traineeprogrammet, istället för att få den tjänst hon först sökte. Detta eftersom hon 

uppskattade att få se företagets alla olika delar istället för att för att bara få inblick i det 

område hon skulle arbeta med, vilket sker vid rekrytering i vanliga fall.  

Programmet startade i augusti, och i januari fick en av våra respondenter jobb inom 

affärsområdet privat. Efter anställning fick han medverka på all teori inom de olika 

områdena, men när det kom till praktiken fick han tillbringa tiden inom området privat 

istället för på övriga områden. På detta sätt blev programmet individuellt utformat för dem 

som fick jobb tidigt. En av de andra respondenterna fick jobb i december, även hon på 

affärsområde privat. Även om hon fick vara med på teoridelarna, skulle hon ha velat vara 

med mer under hela traineeprogrammet och dess olika delar. Dock var detta är ett val hon 

fick göra då det är svårt att ha ett jobb och samtidigt vara ledig ifrån det flera dagar i veckan 

för att fortsätta utbildningen och få tillbringa tid på andra avdelningar. Det långsiktiga 

målet var dock att göra karriär och därför fick beslutet att tillbringa tiden på det område där 

hon blev anställd vara som det var. Dock anser hon att eftersom Länsförsäkringar Skåne är 

ett någorlunda litet företag finns möjligheten för henne att lära sig mer om andra områden 

genom att fråga sina kolleger och sitta med dem när möjlighet finns. Men för framtida 

program känner hon trots allt att det hade varit en fördel för alla traineer att avsluta 

programmet, och på så sätt få såväl praktisk som teoretisk kunskap om alla områdena. Den 

tredje respondenten var den sista av traineerna som sökte jobb inom företaget, detta gjorde 

hon eftersom hon kände att hon ville avsluta utbildningen, och utforska de olika områdena 

innan hon tog sitt beslut om var hon ville fortsätta sin framtid inom Länsförsäkringar. 
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På frågan om hur stor chans de skulle ha att få det jobb de har idag på Länsförsäkringar 

Skåne utan traineeprogrammet, tror en av respondenterna att han skulle kunna få det, men 

han tror däremot inte att han skulle ha sökt sig till företaget om inte traineeprogrammet 

dykt upp. En annan av dem tror också att hon hade kunnat få ett jobb inom företaget utan 

traineeprogrammet, men att hon hade behövt gå en längre väg för att nå dit hon är idag. 

Dock säger även hon att risken att hon inte hade sökt sig till företaget finns då hon inte 

kände till det så bra tidigare. Den tredje respondenten menade att det var en svår fråga att 

svara på då Länsförsäkringar Skåne är relativt hårda med nyrekryteringar, och det kan vara 

svårt att komma in om personen är ung och har utländskt påbrå (vilket hon tror har ändrats 

under traineeprogrammets gång).  

Traineeprogrammet  

Alla tre respondenterna tyckte att traineeprogrammet var ett bra rekryteringssätt. En av 

dem tyckte dock att programmet var lite för detaljerat i vissa sammanhang, men bra som 

helhet. Även om alla tyckte att traineeprogrammet var ett bra rekryteringssätt, tycker de 

inte att en inriktning mot personer med utländsk bakgrund ska behövas. Som en av 

respondenterna berättar ser de snarare att denna typ av inriktning bara är ett sätt att 

begränsa urvalet. ”Satsningen för mångfald inom Länsförsäkringar var ju för att skapa en efterlikning 

av verkligheten” (Gamalan, 2009-05-06) och för att spegla hur marknaden ser ut, vilket 

respondenten tycker var ett smart drag som låg rätt i tiden, och som företaget dessutom har 

lyckats bra med. 

Att inte vara garanterad jobb genom programmet utan istället söka jobb under tiden, tyckte 

en av respondenterna var bra. Men annars har tjänstetillsättningen varit det område inom 

traineeprogrammet som varit mest omdiskuterad och det fanns även bland våra 

respondenter blandade åsikter gällande detta. 

En av respondenterna tyckte att traineeprogrammet var en möjlighet för honom, och han 

tyckte dessutom att programmet var väldigt attraktivt med tanke på bredden av utbildning 

som de medverkande får. Att han hade en fördel i sin utländska bakgrund var inget han 

tänkte så mycket på. En av de andra har samma inställning, och säger att hon: ”inte brytt sig 

om det utan istället bestämt sig för att göra det bästa av det” (Gamalan, 2009-05-06). 
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Den tredje respondenten menar att det inte kändes jobbigt att bli utvald på grund av sin 

utländska bakgrund utan att hon snarare känt att hon haft fler fördelar på arbetsmarknaden 

på grund av den. Hon menar att det kan ha varit jobbigt att erkänna för vänner, vilket hon 

inte borde känna då andra kommer in på arbetsmarknaden genom familj och 

bekantskapskrets, vilket brukar vara det vanligaste sättet att komma in på arbetsmarknaden. 

I dagsläget funderar hon dock inte så mycket på det och pratar gärna om det. Hon har 

istället valt att se det som en ingång för fler möjliga karriärmöjligheter. ”Att få chansen att 

komma in på arbetsmarknaden får dem flesta förhoppningsvis (…) någon gång men att kunna behålla 

förtroendet och vidareutveckla sig själv och göra nåt vettigt med den chans man får är individuellt och upp 

till varje individ och dess vilja. Sen att vissa får lite flera chanser och har lättare är en annan grej, Vi alla 

hade i stort sett samma förutsättning när vi startade vårt trainee program men dess utfall blivit helt olika, 

jag tycker att många människor med utländsk påbrå ska sluta se det som en negativ sak och försöka se 

möjligheterna i det och när vi väl har gjort det kommer människorna/företaget också göra det” (Tavakoli, 

2009-05-25). Hon anser vidare efter sin uppsats att det är viktigt för företag att finna 

utländsk kompetens och kunna integrera personerna i företaget. Hon anser att personer 

med utländsk bakgrund kommer att vara nyckelspelare i många företag då den 

internationella handeln ökar. 

Dagligt arbete 

Respondenterna pratar gärna gott om Länsförsäkringar till vänner och bekanta och har på 

så sätt även värvat en del kunder till företaget som en av våra respondenter säger ”Det har 

också närmare blivit ett krav, än ett förslag att använda sig av Länsförsäkringar bland vännerna” 

(Gamalan, 2009-05-06). Respondenterna skulle också gärna rekommendera andra att arbeta 

på Länsförsäkringar, som de menar har en positiv syn på mångfald. I helhet är 

Länsförsäkringar stort medan Länsförsäkringar Skåne är litet. Eftersom organisationen har 

en platt utformning och det är lågt i tak är det dessutom lätt att både växa uppåt och åt 

sidan, som en av respondenterna säger ”vill man så går det” (Gamalan, 2009-05-06). Den av 

respondenterna som har arbetat på två av länsbolagen, Skåne och nu Stockholm, anser att 

Länsförsäkringar i sin helhet är en bra arbetsgivare. Hon har märkt av en del skillnader 

mellan länsbolagen, vilket hon tror kan bero på att bolagen är olika stora, och hon menar 

också att för henne var utvecklingsmöjligheterna större i Stockholm. 
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Gällande eventuella skillnader på kunders beteende beroende på olika kulturella bakgrunder 

är det inget som någon av respondenterna märkt något större skillnad på. Istället är det 

större skillnader i beteendet beroende på vilken generation kunderna tillhör, till exempel vill 

den äldre generationen gärna ha en personlig kontakt. Han anser också att varje kund är 

individuell och att inga större generaliseringar mellan olika grupper kan göras. En annan av 

respondenterna anser inte heller att han märkt några tydliga tendenser i beteendet av 

personer med utländsk bakgrund och hon har inte sett några tydliga exempel på att kunder 

med utländsk bakgrund önskar få prata med deltagarna i programmet. Dock menar hon att 

företaget i sin helhet blir mer attraktivt och tillgängligt för sina kunder, däribland de 

utländska, då de ser en mångfald inom personalen.  

När det kommer till ämnet med negativt bemötande på grund av att hon är av utländsk 

härkomst har hon inte stött på detta, snarare är det så att kunderna kan ha skrämts av att 

hon är ung och tjej när det kommer till deras viktiga tjänster, så som pengahantering. Den 

tredje av våra respondenter har känt att hon fått en positiv respons från utländska kunder 

när de träffar henne i kassan då hon kan tänka sig att de känner sig tryggare med henne 

eftersom de lättare kan relatera till produkter och tjänster vid hennes rådgivning. Hon tror 

att ”människor med utländskt påbrå kan känna en viss trygghet med henne som de kanske kan sakna 

hos en svensk” (Tavakoli, 2009-05-12). Hon har dock även känt av att svenska kunder har 

reagerat aningen negativt när de mött henne i kassan, men detta har de sedan glömt bort 

under tiden de pratat med henne.  

Framtida arbetsplaner  

I framtiden anser respondenterna att det är bra att rekrytera med hjälp av traineeprogram, 

även om en inriktning på mångfald inte är ett krav. Även om de flesta i föregående 

traineeprogram hade en akademisk utbildning anser en av respondenterna att detta inte är 

ett måste för att prestera bra inom programmet, utan att även personliga egenskaper är 

viktiga. ”Att man hade utbildning var inte en förutsättning för att man skulle klara sig bra” (Säljare, 

2009-05-04). Men en annan viktig aspekt för framtida rekrytering, menar de, är vid 

anställning av fler unga inom alla delar av företaget, då det idag mest arbetar unga inom 

bank och försäkring. Som en av respondenterna säger: ”rekrytering med mångfald är ett 

alternativ på grupp att rekrytera ifrån, däremot är en annan viktig grupp att ta hänsyn till är den yngre 
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generationen” (Säljare, 2009-05-04). Samtliga instämmer också i att kompetensen är det som 

bör uppmärksammas, inte en specifik faktor. Några av respondenterna kan tänka sig en 

eventuell framtida mångfaldsrekrytering på högre nivå, då de menar att företaget på detta 

sätt aktivt kan styra vilka som ansöker, och på så sätt har möjlighet att påverka den 

framtida gruppdynamiken. Att det finns risk att missa vissa duktiga personer på detta sätt, 

menar en av respondenterna inte är något problem som kan ses: ”att det finns risk för att 

kunnig personal försvinner är inte ett problem då det finns så många kompetenta människor runt om i 

samhället, så kompetensen kommer företaget till godo ändå” (Gamalan, 2009-05-05). Men även om 

syftet med detta projekt är att öka mångfalden, och försöka attrahera fler kunder kan vi 

även se att fördomarna mot att anställa invandrare även finns bland medverkarna själva, en 

av respondenterna beskriver detta med exemplet att även om 30 procent av kunderna har 

utländsk bakgrund, så kan det hända att det ringer en viktig kund till person med 

chefsposition som har viss brytning vilket kan leda till att förtroendet minskar och företaget 

på så sätt förlorar kunden.  

De som fortfarande är anställda inom Länsförsäkringar Skåne trivs väldigt bra men vill 

samtidigt ständigt utvecklas, ställas inför nya utmaningar och få lära sig nya saker. Så för att 

stanna inom företaget är detta något Länsförsäkringar Skåne måste erbjuda, vilket alla 

respondenterna idag känner att de gör.  

Byte av arbetsplats 

Respondenten som gick över till ett annat länsbolag gjorde detta dels av personliga skäl, 

samt för att hon ansåg att utvecklingsmöjligheterna var större och att hon fick en bättre 

tjänst i Stockholm. Om hon hade fått samma möjlighet på Länsförsäkringar Skåne hade 

hon förmodligen stannat där längre. Hon trivs dock väldigt bra med Länsförsäkringar som 

arbetsgivare och flyttade till Stockholm i januari år 2008. Som helhet tycker hon att 

programmet var väldigt bra, dock anser hon att företaget skulle tjäna mer på att försöka ta 

till vara på kompetensen som finns bland medarbetarna till större grad efter programmets 

avslut. Dock menar hon att för att få en chans att komma igång med karriären har 

traineeprogrammet varit till enorm hjälp. 

En sista kommentar angående projektet som en av respondenterna gav under intervjun och 

som sammanfattar företagets syfte väldigt bra var ”Det är ingen stormning på utländska kunder 
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efter programmet, men kunderna får ett annat förtroende för bolaget, både bland svenska och utländska 

kunder” (Säljare, 2009-05-04).  

6.2 Medarbetare rekryterade utan traineeprogrammet 

Bakgrund  

En av respondenterna tyckte, innan anställningen på företaget, att Länsförsäkringar Skåne 

hade ett starkt varumärke och att det verkade vara en intressant arbetsgivare. Han var inte 

kund innan han började, vilket nu har ändrats. Den andre visste endast att bolaget hade 

billiga försäkringar, eftersom han hade sin bilförsäkring i Länsförsäkringar.  

Båda respondenterna är födda i Sverige, är mellan 20-30 år och har endast 

gymnasieutbildning. Båda har dock tidigare arbetslivserfarenhet. Till exempel har den ena 

haft en rad olika tjänster, såsom fastighetsskötare och försäljare. Företag han tidigare 

arbetat på är Trygg Hansa, Tele2 och Connecting Sweden. 

Rekrytering  

Den ena började sin anställning inom affärsområde privat i januari år 2008. Under hans 

första period inom företaget fick han en rundvandring och gick en utbildning angående 

systemen som används inom området. Inom detta område har han sedan bytt 

arbetsuppgifter sedan dess och arbetat inom olika områden på företaget. Den andra 

respondenten började sin karriär inom Länsförsäkringar på ett annat länsbolag år 2004 där 

han fick jobb genom en kompis, som tipsade honom om en rekryteringskväll. Där fick de 

genomgå olika stationer, och under kvällen var cirka 50 personer, varav tio fick jobb på 

bolaget. Under år 2005 gick han därefter till Länsförsäkringar Skåne. Vid anställning fick 

han en introduktion till företaget och därefter fick han en djupare utbildning inom privat 

försäljning där han skulle arbeta. Även den anställde har under sin tid på företaget växlat 

mellan olika arbetsområden.  

Respondenterna som rekryterats på ett traditionellt sätt tycker inte att traineeprogrammet 

var en bra rekryteringsmetod. De säger att det var ett intressant försök men inte att det är 

rätt sätt. En väg som denna för rekrytering inte anses vara behövlig. Att det inte är ett bra 

sätt tycker respondenterna kan ses genom att det är många av de som deltog i 
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traineeprogrammet som har försvunnit från företaget och det är få som är kvar idag. Dock 

tycker de att det var en bra chans för dem som ingick i programmet för att komma in i 

företaget. En av respondenterna tyckte att rekryteringen med traineeprogrammet var 

mindre bra, både gällandet traineeprogrammet som sådant och inriktningen på mångfald 

som grupp. Han anser att företaget inte ska behöva tänka på var en person kommer ifrån 

utan se till dess kompetens.    

Dagligt arbete 

Sedan anställningen i bolaget menar respondenterna att det finns ett ökat intresse bland 

bekantskapskretsen när det gäller försäkringar och bank. Folk i vänskapskretsen är nyfikna, 

diskuterar gärna Länsförsäkringars utveckling och de har också lyckats värva vänner till 

bolaget.  

Gällande skillnaden i agerande mellan kunder med svensk och utländsk bakgrund svarade 

en av respondenterna att han inte märkt av något sådant. Dock menar en annan av våra 

respondenter att en skillnad mellan dessa grupper skulle kunna vara att de med utländsk 

bakgrund tror att vissa problem kan vara lättare att lösa än vad de är i verkligheten, detta 

kanske då det möjligtvis är så i deras hemland. Den andra respondenten menar att en 

skillnad mellan kunder med svensk bakgrund och utländsk bakgrund är att de med utländsk 

bakgrund ofta inte riktigt vet vad för krav som ställs för att exempelvis få lån, det vill säga 

att de har större okunskap om området.  

”Man märker också att fler utländska kunder vill prata med dem som är utländska. Exempelvis Hava 

som är kosovoalban, vill de som är kosovoalbaner prata med. De som har mörk hudfärg, vill gärna prata 

med Cyprian och hälsar ofta på honom när de ska göra andra saker som till exempel besök på banken” 

(Nilsson, 2009-05-04). 

Mångfaldssatsning 

När det gäller mångfaldssatsningen som i helhet, upplever han inte att det är någon större 

förändring angående mångfald på företaget innan och efter traineeprogrammet. ”När det 

gäller mångfaldtänkandet inom Länsförsäkringar tycker han det enda sätt detta uppmärksammats för de 

övriga anställda är genom själva programmet” (Nilsson, 2009-05-04). Den av respondenterna som 
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började år 2008 säger att även om programmet startade året innan, när han själv sökte jobb, 

har han inte hört talas traineeprogrammet förrän han själv började på företaget. 

Traineeprogrammets upplägg med att deltagarna på programmet är ute på flera olika 

områden är förvirrande säger en av respondenterna. Han tycker istället det är bättre med 

den typen av introduktion och utbildning som han fick, det vill säga en specialisering på det 

område anställningen gäller. Dock tror båda att det kan det vara enklare att fastna inom ett 

område, om personen bara är utbildad inom det. Det vill säga att de tror att det kan vara 

enklare att flytta mellan avdelningar om man är utbildad inom flera områden. Dock går det 

att byta från ett område till ett annat ändå, vilket båda gjort. Anledningen till att de bytt 

mellan olika arbetsområden var att de kände att de kunde det de arbetade med och 

behövde nya utmaningar.  

Ingen av dem anser sig vara orättvist behandlad av att de utvalda i traineeprogrammet kom 

in på grund av att de hade en utländsk bakgrund. En av respondenterna menar att han inte 

tyckte att det var orättvist att han inte fått chansen att få gå traineeprogrammet eftersom att 

han känner sig trygg i sin position och att han har fått chansen att testa på flera områden i 

alla fall.  

När det gäller en mångfaldssatsning på högre nivå anser den ena respondenten ännu en 

gång att företaget inte ska behöva tänka på var en person kommer ifrån utan se till 

kompetensen. Detta gäller även om Länsförsäkringar skulle rekrytera på högre nivåer. Den 

andra säger att gällande mångfald på högre nivå, är det principen rätt person på rätt plats som 

bör gälla. 

Framtida arbetsplaner  

Respondenterna säger att de trivs väldigt bra på Länsförsäkringar Skåne och att de ser sig 

själva där kommande år. Då en av dem arbetat på Trygg Hansa tidigare passade vi på att 

fråga om han kände av några skillnader på dem och på Länsförsäkringar Skåne. Som svar 

fick vi att det inte var några större skillnader. Den största var att på Trygg Hansa hade han 

inte personliga besök utan skötte arbetet med kunderna via telefon, vilket kunde upplevas 

som ett problem då det ibland kan vara svårt att förklara lösningar för någon som inte kan 

språket så väl över telefon. I dessa fall är det bättre med personliga möten vilket kunderna 
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på Länsförsäkringar Skåne ser som mycket positivt. Som avslutning säger han ”jag anser att 

det är en bra blandning på kollegorna, både gällande ålder, kön och den etniska och kulturella 

mångfalden” (Säljare, 2009-05-05). 

6.3 Personer i styrande roller inom Länsförsäkringar Skåne 

I detta avsnitt kommer vi att sammanställa de intervjusvar vi fått ifrån personalchefen på 

Länsförsäkringar Skåne samt från en av teamledarna inom företaget. 

6.3.1 Personalchefen 

LFAB började år 2004 att diskutera framtidsfrågor för att hitta en långsiktig strategi då de 

såg invandrare som en möjlig källa till arbetskraft för att öka sitt kundsegment och 

marknadsandelarna genom att ”medarbetarna skall spegla kunderna” samt öka den kulturella 

mångfalden inom företaget. Även Gary Baker7 var med och diskuterade olika förslag. Efter 

detta utarbetades en strategi om hur rekryteringen skulle gå till. Företaget fick idén till ett 

traineeprogram i Danmark där ett försäkringsbolag använde sig av ett traineeprogram och 

det blev bestämt att göra på samma sätt. 

Länsförsäkringar Skånes vision är att skapa ”Trygghet för bank- och försäkringstjänster för både 

företag och privat för boende i Skåne”. Att jobba med alla för en växande framtid är en viktig del 

för att uppnå detta.  

Enligt personalchefen har företaget inte stött på några negativa effekter efter 

strategiförändringen, vilket visar på att projektet blivit väl bemött av majoriteten inom 

företaget. Om det har dykt upp någon negativ kommentar om projektet så tror 

personalchefen att det beror på okunskap i ämnet och oerfarenhet. Syftet med 

mångfaldssatsningen var att öka kommunikationen mellan svenskar och invandrare. 

                                                 
7 Gary Baker – Strategikonsult med bakgrund från både internationella och Svenska företag. Talar bland 

annat om affärsmöjligheter på en mångkulturell marknad samt hur vinnande lagande med utgångspunkt 

från mångfald och mångkulturella arbetsplatser skapas (Talarforum, n.d.) 
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För att nå ut till nya kunderna och göra dem medvetna om deras nya satsning så 

marknadsförde företaget sig genom besök hos invandrarföreningar i samarbete med 

Malmö Stad. Länsförsäkringar Skåne visste inte själva hur de skulle marknadsföra sig till 

invandrargrupperna då de inte fann ett sätt att uttrycka sig med rätta ord. På grund av detta 

blev marknadsföringen begränsad i medier och liknande, men företaget strävar efter att bli 

bättre på detta. 

Personalchefen anser att de nya medarbetarna från traineeprogrammet har attraherat nya 

kunder, vilket också var företagets mål. Kunderna uppskattar att kunna prata med någon 

som kanske kommer från samma land som de.  

Länsförsäkringar Skåne har eventuella planer på att utarbeta ännu ett traineeprogram. Om 

så blir fallet kommer företaget att korta ner tiden och göra det mer intensivt och kanske till 

och med att avgränsa det, så att de får en inriktning istället för att testa på lite av varje. 

Behovet av fler medarbetare finns fortfarande kvar och de ser mångfaldssatsning som ett 

bra sätt som rekrytering. Om de ska införa en ny satsning så kommer de möjligtvis att 

samarbeta med Blatteförmedlingen. 

Länsförsäkringar Skåne har även märkt att fler företag inom olika branscher också har 

arbetat på detta sätt. Kanske inte alltid genom ett traineeprogram, men mot mångfald. 

Exempel på företag och organisationer är SKANSKA, MINE, Malmö Stad, Svenskt 

Näringsliv och Skatteverket. Ett stort antal företag ser mångfald som en strategisk fråga i 

största allmänhet tror personalchefen. 

Angående rekrytering på högre nivå så ansåg personalchefen att Länsförsäkringar Skåne 

rekryterar chefer internt då det skall finnas en möjlighet för personalen inom företaget att 

kunna ha en chans att utvecklas och föra vidare den företagskulturen. ”Men självklart har alla 

chansen här, även de som kommit in genom traineeprogrammet eftersom de förhoppningsvis växer inom 

företaget. Mycket av utvecklingen är stor bland unga och de provar gärna på olika delar av företaget” 

(Hellberg, 2009-05-05). Att synas ute bland unga är bra då Länsförsäkringar Skåne önskar 

ge en positiv bild av företaget som leder till en ökad efterfrågan på arbete inom företaget. 

Personalchefen tror att de som valt att lämna företaget har gjort det för att de är väldigt 

utvecklingsorienterade och söker mer utmaning än vad som erbjuds för tillfället erbjuds på 
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Länsförsäkringar Skåne. Detta kan även leda till att de väljer andra länsbolag som kanske 

har andra tjänster än Länsförsäkringar Skåne.  

6.3.2 Säljledaren  

Säljledaren vi pratade med tycker att traineeprogrammet var fel sätt att rekrytera på då 

programmet inte var fullt utarbetat, vilket ledde till att dagarna var svåra att fylla i vissa fall. 

Om det skulle göras om igen så hade det behövts mer planering och en mer konkret 

målsättning. Många avbröt sin traineeperiod då de fick jobb inom företaget, vilket han 

menar inte bör vara möjligt. Det skulle vara bättre att deltagarna först avslutar programmet 

och sedan har chansen att bli anställda. En provanställning/vikarieanställning skulle då vara 

det optimala för att se så att de som fick en anställning passade bra in på företaget och sin 

nya position. Kanske skulle en annan plats inom företaget passa bättre. 

Eftersom traineeprogrammet innehöll en hel del teoretiska delar så saknades det pratiska 

för att testa dem lite mer i rollen som rådgivare. Risktänkande tar ibland tid att utveckla och 

skulle vara passande att göras om de skulle få mer praktik, vilket även skulle erbjuda en 

större konkurrensfördel. 

Att bli anställd på grund av ursprung anser säljchefen är fel då han anser att kompetensen 

är första prioritet. Länsförsäkringar Skåne har även en pool och RUT8, som anställt en del 

medarbetare som de vill satsa på och som borde ha en chans att få samma utbildning som 

de i traineeprogrammet och med samma möjlighet till anställning efteråt. 

                                                 
8 Pool och RUT är arbetsgrupper inom Länsförsäkringar Skåne baserat på timanställning (författarnas 

förtydligande). 
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7 Analys 

I detta kapitel presenteras vår analys av det empiriska material som har sammanställts genom vår 

undersökning. En koppling till Länsförsäkringar Skånes slutrapport och det teoretiska underlaget 

kommer att göras för att få en djupare förståelse för mångfaldsrekrytering. Sist i kapitlet presenteras 

avslutande kommentarer. 

Efter att ha tagit del av Länsförsäkringar Skånes slutrapport om traineeprogrammet och 

haft möjligheten att träffa flera av de involverade i programmet och övriga anställda på 

företaget, så har vi kunnat skapa oss en egen uppfattning av den etniska och kulturella 

mångfaldssatsning som genomförts i företaget.  

7.1 Globalisering och strategiska förändringar 

Eftersom globaliseringen och arbetskraftsutbytet i världen ökar, så måste företagen anpassa 

sig till detta. Sverige, precis som andra länder, har en ständigt växande mångkulturell 

marknad. I Sverige är Skåne ett av de län med störst andel invånare med utländsk bakgrund 

(Statistiska centralbyrån, 2008). Till exempel i Malmö består invånarna av människor från 

cirka 170 länder (NyiStan, 2008). Detta tycker vi starkt visar på att företag inte längre kan 

använda sig av gamla vanor, utan måste anpassa sig till förändringar som sker för att nå ut 

till den mångkulturella marknaden. En del företag har möjligtvis svårt att acceptera detta 

och vill inte förändras då de går på invanda rutiner (Alemdar, 2007).  

Precis som en av respondenterna påpekade är det inte bara en växande grupp med utländsk 

bakgrund på den svenska marknaden som leder till ett ökat behov av mångfaldsrekrytering, 

utan även en ökad internationell handel. Hon anser, precis som oss, att medarbetare med 

utländsk bakgrund får ökad betydelse inom företag eftersom de har en individuell 

kompetens (Tavakoli, 2009-05-25). 

Idag finns det ett så kallat resilience gap, vilket innebär att omvärlden utvecklas fortare än 

företagen gör. Detta medför att ett företags affärsmodell måste göras om för att möta 

utvecklingen på marknaden. Lösningen skall inte bara vara på kort sikt utan skall även 

kunna användas under en längre period. Därför är det viktigt att företag ständigt 

uppdaterar och följer upp sitt sätt att arbetet så att de klarar av marknadsutveckling. De 
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utmaningar som bör genomgås av företag som skall arbeta om sin affärsmodell består av 

kognitiva, strategiska, politiska och ideologiska (Hamel & Välinkangas, 2003). 

För att företag skall lyckas möta den ständigt växande mångkulturella marknaden i Skåne, 

måste de anpassa sig till förändringar som sker. Detta eftersom köpkraften på den 

mångkulturella marknaden utgör en stor andel av den totala köpkraften och ständigt växer. 

Om företag anpassar sig så att de attraherar gruppen med utländsk bakgrund, har företagen 

en större chans att överleva och expandera på lång sikt eftersom denna kundgrupp står för 

en del av marknaden samt kräver ökad uppmärksamhet (Alemdar, 2007). Vi anser att en 

förändring som Länsförsäkringar Skåne har genomgått uppmärksammat det ökade behov 

grupper med utländsk bakgrund önskar, såsom personer som kan förstå dem gällande 

språk och kultur. De har utvärderat vad det är som saknas och vad som måste förändras 

för att de skall kunna möta en ännu ljusare framtid på marknaden. De insåg att de inte 

mötte alla önskade kundsegmenten och beslöt sig därför för att utforma ett traineeprogram 

för att försöka nå dessa grupper. För att bli konkurrenskraftiga på marknaden så har 

Länsförsäkringar Skåne strävat efter en ökad förståelse och kompetens för den 

mångkulturella marknaden för att kunna erbjuda vad de önskade kunderna tidigare har 

ansett sig saknat. Vi tror att även om beslutet till satsningen kom från en högre nivå i 

företaget, så har även kunskapen från de befintliga anställda kommit väl till hands i 

mångfaldssatsningen, genom att de ställt upp som utbildningsledare och undervisat de 

nyanställda inom deras specialområde. Dessutom tror vi också att de lärt sig nya saker 

genom utbytet med de nya medarbetarna.  

Enligt Ericson (2004) är bank- och försäkringssektorn en av de branscher som har svårast 

att nå ut till den gruppen med kunder med utländsk bakgrund. Detta eftersom de anses 

vara konservativa och går efter gamla invanda mönster. Därför tror vi att Länsförsäkringar 

Skånes satsning kom rätt i tiden vilket gav dem en möjlighet att nå ut till det kundsegment 

som, för att nämna ett exempel, till stor del saknar hemförsäkring. Vi tror att 

Länsförsäkringar Skåne kan ha lättare att göra en strategisk förändring som denna är sina 

konkurrenter. Detta eftersom det är ett mindre företag som har en mindre komplicerad 

struktur vilken är mer horisontell än vertikal.  
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Länsförsäkringar Skåne utarbetade ett traineeprogram med fokus på etnisk och kulturell 

mångfald, vilket vi anser vara rätt i tiden med tanke på hur Skånes kundmarknad ser ut 

idag. Vi anser dock inte att den nya satsningen är för smal och att företaget kan nå ut till ett 

brett kundsegment med hjälp av den nya mångfald Länsförsäkringar Skåne har inom 

företaget i form av fler språk och en förbättrad kulturförståelse än innan. Vi anser att i och 

med denna satsning så har företagets kompetens breddats och de har nu möjlighet att 

utarbeta en riskhantering så att de är redo när nya utmaningar dyker upp. 

Vid en strategisk förändring är det viktigt att ha en stabil grund att stå på när byggandet av 

en ny affärsmodell skall genomföras på ett smidigt sätt. En modell som bygger på detta är 

”Reinvent your business model”, som går ut på att företag måste försöka förstå sig på sin 

kund och vad de behöver göra för att göra kunden nöjd. Detta innebär att företaget måste 

utarbeta en plan på hur de skall uppfylla behovet och sedan jämföra den nya modellen med 

den befintliga för att se vad som måste förändras för att nå det önskade resultatet (Johnson, 

Christensen & Kagermann, 2008). En affärsmodell består av fyra faktorer som tillsammans 

skapar och levererar kundvärde. Den viktigaste i detta fall är den så kallade Customer value 

proposition, som sedan följs av Profit formula, Key resources och Key processes (Johnson, 

Christensen & Kagermann, 2008). 

Länsförsäkringar Skåne har ändrat sin Customer value proposition från att se vad de 

befintliga kunderna önskar till vad marknaden som helhet behöver. Eftersom en stor del av 

företagets icke-befintliga kunder med utländsk bakgrund tidigare inte hade någon 

hemförsäkring, är Länsförsäkringar Skånes avsikt att få dem att inse värdet av tjänster som 

dessa. Länsförsäkringar Skånes nya Customer value proposition är därför att erbjuda värde 

för alla kunder, oavsett bakgrund.  

Profit formula innebär att skapa ett värde skapas för företaget, samt för kunderna. I detta 

fall vill Länsförsäkringar Skåne bredda sin kundgrupp. Parallellt är detta tjänster kunderna 

har användning för, samtidigt som en utökad kundkrets ökar vinsten för Länsförsäkringar 

Skåne. 

Frågan på företaget har sedan varit; Hur ska vi nå ut till denna önskade kundgrupp? De 

kom fram till att de var tvungna att spegla den önskade marknaden i organisationen för att 

lättare nå ut till grupperna, vilket innebar att en rekrytering för att öka den etniska och 
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kulturella mångfalden inom företaget genomfördes. Detta eftersom Länsförsäkringar Skåne 

till största delen erbjuder servicetjänster, vilka personalen levererar. En annan nyckeltillgång 

som Länsförsäkringar Skåne har utvecklat är varumärket. De har genom föreläsningar i 

olika föreningar spridit kunskap om sina tjänster och vad de kan hjälpa till med. På så sätt 

har de stärkt sitt varumärke genom att koppla samman det med ytterligare kompetens som 

möter den efterfrågan de anser finns. Länsförsäkringar Skåne har även visat sig vara 

intresserade av att finnas där för de som söker extra kunskap i form av till exempel 

språkkunskap, vilket finns hos de nyrekryterade med mångkulturell bakgrund. 

Användandet av Key processes blev först och främst utfört på ledningsnivå där cheferna 

blev informerade om de förändringar som skulle göras. Därefter fick personalen medverka 

i seminarier om mångfald för att få upp ögonen för problematiken och innebörden av 

mångfald och att styra den. Deltagarna i traineeprogrammet fick sedan lära sig att utveckla 

den kunskap befintliga medarbetare hade samt att de hade annan kunskap om till exempel 

andra kulturer och språk, vilket kan ge dem fördel vid besök av kunder med utländsk 

bakgrund. Vid utvecklandet av en ny affärsmodell har Länsförsäkringar Skåne gått från den 

befintliga marknaden för att hitta en lösning på hur de skall få en ökad kundstock. 

Förut kunde vi hitta Länsförsäkringar Skåne på en Red Ocean marknad där även de andra 

bank- och försäkringsbolagen fanns. Länsförsäkringar Skåne har nu börjat leta sig in på en 

Blue Ocean marknad genom att ha utvecklat sin affärsidé för att nå ut till den del av 

kundmarknaden som inte använder sig av bank- och försäkringstjänster, med inriktning på 

personer med utländsk bakgrund. Detta har de gjort genom att erbjuda något extra utöver 

det klassiska utbudet. Detta i form av kunskap, såsom språkkunskap, från medarbetare med 

mångkulturell bakgrund.  

För att kunna skapa en ny strategi för att nå ut till den önskade kundgruppen kommer The 

four actions framework väl till hands. Modellen innebär att företaget svarar på fyra frågor för 

att komma fram till vilka faktorer som behöver tas bort, minskas, ökas och skapas för att 

nå till det utsatta målet (Kim & Mauborgne, 2005). 

Det är svårt att säga vilka faktorer Länsförsäkringar Skåne har tagit bort eftersom det till 

största delen har fokuserat på att lägga till den kompetens det ansett sig ha saknat. 

Länsförsäkringar Skåne har däremot reducerat delar av rekryteringen som innehöll 
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nyrekrytering av ’en likadan’ och fokuserar nu istället mer på personligheten och individen i 

sig. Vilket vi tror är en fördel för företaget, eftersom de nu fått upp ögonen för att bara för 

att personen inte är likadan som du själv, innebär inte det att individen fortfarande kan 

tillföra företaget kompetenser i en annan form. Gällande faktorn ”ökning”, innefattar detta 

en ökad kompetens inom företaget med hjälp av en större variation på de anställda, och på 

så sätt också en bredare kunskapsnivå. Personalstyrkan på Länsförsäkringar Skåne har nu 

en större variation av olika kulturella bakgrunder, åldrar och kön. Detta gör att förståelse 

och kunskap parallellt har ökat. Den faktor som Länsförsäkringar Skåne har skapat är 

medvetenhet. Medvetenhet är bland annat skapad genom att Länsförsäkringar Skåne har 

hållit föreläsningar i föreningar för att attrahera nya kunder som inte kände till 

Länsförsäkringar Skåne. De har på så sätt kunnat nå ut till många av de som tidigare inte 

hade någon hemförsäkring.  

Med tanke på att de responderande vi pratade med på Länsförsäkringar Skåne, som blev 

rekryterade genom traineeprogrammet, inte hade någon stor kunskap om företaget innan 

de antogs, så anser vi att detta speglar den kundundersökning som gjordes inför 

programmet, då resultatet visade att större delen av de med utländsk bakgrund inte kände 

till bolaget. Vi anser därför att företaget gjorde rätt i en satsning som denna. Vi tror även 

att de har kunnat få en ökad kundkrets på grund av word of mouth genom traineedeltagarna. 

7.2 Organisationen  

Innan traineeprogrammet hade Länsförsäkringar Skåne främst anställda med svensk 

bakgrund och därför en gemensam kultur som personalen lättare bör känna sig bekväma 

med, eftersom de har liknande synsätt och värderingar.  

När en organisation skall förändras sker det oftast i olika steg. Enligt Lewin (Dawson, 

2003) så sker detta i tre steg i form av upptining, förändring och nedfrysning. Detta innebär 

att anställda först och främst blir informerade om att förändringen kommer att ske så att de 

är förberedda. När förändringen sedan är gjord stabiliseras det nya tillståndet och den nya 

organisationskulturen är formad. Denna modell passar bra för att skapa ett engagemang 

från de involverade och för att skapa en vilja och ett behov av förändring.  
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Vi anser att Länsförsäkringar Skåne genomgick denna process. Första steget med upptining 

gjordes då de informerade medarbetarna om mångfald genom ett seminarium. Därefter fick 

medarbetarna åka på resan till Franrike där de alla fick känna på hur det är att vara van vid 

en kultur men slängas in i en ny, och utföra uppgifter där. Detta användes för att de skulle 

förstå hur personer med annan bakgrund kan se och utföra saker på ett annat sätt än de 

själv. De lärde sig också att med hjälp av varandra och sina olika kompetenser kan de lyckas 

som grupp, vilket har samband med teambildandet Länsförsäkringar vill uppnå. Detta 

genom att låta personer med olika bakgrund och kompetenser arbeta tillsammans och 

uppnå ett resultat de inte kunnat göra på egen hand.  

Därpå följde det andra steget i processen när Länsförsäkringar Skåne genomförde 

mångfaldssatsningen med att traineeprogrammet sattes in. Detta har hela tiden varit synligt 

och medarbetarna har varit medvetna om detta, bland annat genom intranätet och genom 

att samtala med traineerna på exempelvis kafferaster. Till sist genomfördes nedfrysningen 

igen, vilket innebar att företaget ska tycka att det är en naturlig utveckling att ta in personer 

med utländsk bakgrund, vilket vi också tycker de lyckats bra med. Personalen har i 

enkätundersökningen skrivit att de är positiva till mångfaldssatsningen efteråt och 

rekryteringen av personer som är ”likadana” sker inte längre utan det är istället 

personligheten och individen som styr.  

Enligt slutrapporten mötte Länsförsäkringar Skåne inget motstånd i företaget och 

programmet kunde genomgås med hjälp av medarbetare, säljledare och ledningens stöd. 

Det som dock kan ses som en form av misslyckande är att personalen inte reflekterat över 

att det som helhet var en etnisk och kulturell mångfaldssatsning utan de menar att 

traineeprogrammet var satsningen, ”När det gäller mångfaldtänkandet inom Länsförsäkringar 

tycker han det enda sätt detta uppmärksammats för de övriga anställda är genom själva programmet” 

(Nilsson, 2009-05-04). Dock behöver kanske inte detta vara något negativt eftersom 

traineeprogrammet ändå verkan ha grund i den form av acceptans av olikheter som 

uppkommit genom programmet. Den nya kulturen är nu stabiliserad och rekrytering med 

inriktning på mångfald fortsätter i det dagliga arbetet. 

När förändringen genomfördes skedde en ökning av etnisk och kulturell mångfald, vilket 

ledde till en ändrad organisationskultur på Länsförsäkringar Skåne. Vi tror att andra 
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beteenden och rutiner kom fram tack vare influenser från de nya medarbetarna och att alla 

behövde anpassa sig till varandras bakgrund och värderingar. Tack vare att medarbetarna 

var öppna för förändringar och nya sätt att arbeta på och tog emot deltagarna från 

traineeprogrammet med en positiv inställning, så var det lättare att förändra 

organisationskulturen.  

För att satsningen skall vara lyckad så måste företaget fullt ut tro på den nya idén, vilket vi 

anser att Länsförsäkringar Skåne gjort med tanke på att de genomförde den till fullo. Som 

kan ses i avsiktsförklaringen menar företaget att detta inte är något som kan genomföras på 

högre nivåer, utan något som måste genomsyra hela företaget. Vi anser att Länsförsäkringar 

Skåne hade en god avsikt, men inte nått ända fram. För att få med hela företaget i ett 

framtida traineeprogram bör det klargöras vilken grupp som skall rekryteras, fler personer 

bör involveras i rekryteringsarbetet samt att personer som tidigare rekryterats genom 

traineeprogrammet tillåts att föreläsa om sina upplevelser. Länsförsäkringar Skåne måste 

även lyssna på förslag till förbättringar. Ännu en viktig sak är att Länsförsäkringar Skåne 

bör bättre ta tillvara på den kompetens som traineeprogrammet skapar genom att lyssna på 

deltagarna i traineegruppen, så att företaget på bästa sätt kan använda sig av den kunskap 

de deltagarna besitter.  

I organisationer har team på senaste tiden fått en mer framträdande roll, då det blivit 

viktigare att arbeta tillsammans och inte bara individuellt. Team kan sättas samman på olika 

sätt och i vår undersökning anser vi att rollkompletterande team är passande med tanke på 

hur Länsförsäkringar Skånes organisation ser ut. Organisationen är uppdelad på olika 

avdelningar där personalen är specialiserad inom olika område och därmed kompletterar 

varandra. Samtidigt är de beroende av varandra och är därför hjälpsamma och täcker upp 

för varandra, vilket kräver ömsesidig anpassning, då det är en personlighetsintensiv typ av team. 

I denna typ av team är det viktigt att teammedlemmarna stöttar varandra och ständigt är 

beredda på att anpassa sig till varandras styrkor och svagheter vilket genererar ett bra 

lagarbete (Lind & Skärvad, 1997).  

Eftersom Länsförsäkringar Skåne har genomgått en stor förändring gällande både 

organisationskultur och teamuppbyggande vilket inkluderar medarbetare med olika 

bakgrunder som måste anpassa sig till varandra anser vi att den personlighetsintensiva 
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typen av team passar in i detta sammanhang. De befintliga medarbetarna fick till uppgift att 

ta hand om deltagarna i traineeprogrammet och alla blev uppmuntrade till att arbeta som 

ett lag och att finnas till hands och dra nytta av varandra. Detta har även fortlöpt då 

deltagarna från som är kvar på företaget har hjälpt sina kollegor med frågor från utländska 

kunder samt av översättningar av olika dokument. Vi har sett tydliga tecken på att 

samarbete och stöttning av varandra sker på Länsförsäkringar Skåne, vilket är bra eftersom 

detta var ett av målen med traineeprogrammet. 

Det är även viktigt att alla förstår och känner till de gemensamma strategierna och målen, 

vilket vi anser, efter våra intervjuer och analys av slutrapporten, att de anställda på 

Länsförsäkringar Skåne gör. 

7.3 Traineeprogrammet  

Vi har förstått att de som var anställda på Länsförsäkringar Skåne hade en positiv 

inställning till att införa traineeprogrammet. De ansåg att språkkunskapen skulle vara det 

största hindret, vilket vi anser inte vara så stort, då vi tror att traineeprogrammet skulle ge 

dem en chans att utveckla bland annat det svenska språket. Dessutom utfördes 

läsförståelsetest vid rekryteringen av deltagarna så att de som behövde extra stöd kunde få 

detta. Dock så var det ingen i gruppen som behövde det denna gång. De rekryterade 

personerna kunde tillsammans tala 16 språk och har därför kunnat tillfredställa behovet av 

språkkunskaper bland kunderna (Månsson, 2007).  

Vid rekrytering var det ingen av medverkarna i programmet som tyckte att det kändes 

konstigt att de blev rekryterade på grund av sin utländska bakgrund, istället såg de positivt 

på att de fick en chans. En av respondenterna har snarare känt att hon har haft en fördel av 

sin bakgrund jämfört med sina vänner med svensk bakgrund och samma utbildning. 

Respondenterna menade på att de hade fått en bra möjlighet och som en av dem nämnde, 

att det ofta är andra som får chans att komma in på ett företag genom andra kontakter. 

Innan vi började med intervjuerna trodde vi att vi skulle få andra svar, så som en negativ 

inställning från de som inte medverkat i programmet samt en positiv inställning från de 

som medverkat. Vi trodde att det skulle finnas en känsla av skam bland traineedeltagarna 

för att de blev invalda först och främst på grund av sin bakgrund, istället för enbart på 
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grund av deras kompetens och blev därför positivt överraskade när de istället sett det som 

möjligheten. Detta visar på att samhället ser en mångfaldssatsning som ett naturligt steg i 

utvecklingen, vilket vi tycker visar på att Länsförsäkringar Skåne har genomfört en 

mångfaldsrekrytering med rätt profil. Eftersom det var många sökande och intervjuade, 

blev deltagarna utvalda på grund av sin kompetens, då gallringen var hård.  

Eftersom deltagarna hade chansen att söka lediga tjänster under programmets tid, ledde 

detta till att önskemål om fortsatt utbildning från traineeprogrammets ansvariga inte 

genomfördes av alla, utan att de som fick jobb medverkade endast vid de teoretiska 

tillfällena. Kompromisser inom företaget utarbetades och programmet fick rätten att 

disponera medarbetarna under ett visst antal dagar i månaden för att genomgå en del av 

den teori och praktik som innefattades i programmet. Av denna anledning förlorade 

företaget till viss del både tid och pengar eftersom traineeprogrammets utformning för tio 

traineer under tio månader övergick till att bli individuellt utformade program. Innebörden 

av detta slutade med en förlust för både deltagarna själva samt för avdelningarna de 

anställts.  

Respondenterna var nöjda med att ha fått jobb under tiden de var med i 

traineeprogrammet, men en saknade den utbildning hon därför missade. En av 

respondenterna fick inte jobb förrän i slutet på utbildningen och har därför fått ut det av 

programmet som från början var tänkt. Vi vet inte om detta var ett medvetet val då det var 

denna intervju som utfördes över e-mail. Vi har därför kommit fram till att intervjuer med 

öppna frågor är bäst att hålla i personliga möten eftersom det då är lättare att ställa 

uppföljningsfrågor. Även om svaren i e-mail intervjun var utvecklade i skriftlig form så vet 

vi inte vad för andra svar vi kunnat få, och om vi möjligtvis missade chansen till att kunna 

ställa fler följdfrågor. 

Nu i efterhand anser både deltagarna och de responderande säljledarna i enkäten, att 

tjänstetillsättningen skall vara mer i fokus inför ett eventuellt nytt traineeprogram. Även 

den säljledare vi pratade med menar att detta är viktigt och något som skulle behöva 

arbetas om ifall en liknande rekryteringsprocess skall genomföras. Vi anser att 

traineedeltagare skall fortsätta på traineeprogrammet under den utsatta tiden och att det är 

viktigt för företaget att tydliggöra detta. Företaget riskerar annars att förlora för mycket 
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pengar och tid på att skapa ett traineeprogram som inte sedan används till fullo. Av vad vi 

har märkt så är stämningen fortfarande god idag mellan alla som samverkat med 

programmet och någon irritation för att vissa avbröt utbildningen kunde vi inte se. 

Programmet var en ny satsning, förmodligen inte fullt utarbetad och då kan problem som 

dessa kan dyka upp, och vad som kan ses av slutrapporten kommer företaget dra lärdom 

vid utarbetandet av ett nytt traineeprogram. 

Det var inte bara ovanstående som ansågs vara ett problem. Precis som slutrapporten visar, 

tyckte de flesta deltagarna att tiden för traineeprogrammet var för lång då dagarna inte gick 

att fylla med uppgifter. Det är också den uppfattning vi fått genom respondenterna, med 

något undantag. Detta höll även den responderande säljchefen med om. Deltagarna i 

programmet tyckte att det var lite för detaljerat i vissa sammanhang, vilket hade kunnat 

undvikas om programmet hade kortats ner. Slutrapporten visar att Länsförsäkringar Skåne 

anser att det var lågt tryck på privatavdelningarna i början av programmet. Dock tycker vi 

att företaget kunde ha använt tiden till annan form av utbildning såsom egna individuella 

projekt som kunde ha presenteras i traineeprogrammets slut. Detta överensstämmer med 

det som önskades av en del av deltagarna, då mer praktik och projektarbeten har 

efterfrågats där företaget har möjlighet att ta tillvara på den kompetens som traineegruppen 

innehar.  

Enligt enkätundersökningarna bland medarbetare utanför programmet och säljledarna som 

presenteras i Länsförsäkringar Skånes slutrapporter, var samtliga positivt inställda till 

traineeprogrammet som rekryteringsmetod, oavsett vilken kompetens eller personal som 

efterfrågas. Dock menar respondenterna utanför programmet som vi talat med, att det var 

mindre bra, eftersom flera av de medverkande idag har lämnat företaget. På frågan om de 

tyckte att det var orättvist att de inte fått chansen, svarade de att de inte ansåg att det var på 

det sättet. Till viss del tror vi att det kan finnas en underliggande avundsjuka på att de inte 

fick chansen. Detta eftersom att det under intervjun med personalchefen Staffan Hellberg 

visade sig att det har det framkommit ett flertal önskemål från personalen och att svaren på 

enkätundersökningen uttrycker en vilja att vara med på ett program av denna typ som till 

exempel; ”Det är så här LF skall rekrytera. Önskar att ’tjänsten’ fanns när jag började”. 

Respondenterna utanför programmet tycker dock att det var ett bra sätt för de 

medverkande att komma in i företaget. I det stora hela var organisationsledningen nöjd 
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med sättet för rekrytering och att ha krav på akademisk- eller invandrarbakgrund menar de 

inte är en nödvändighet. En anledning till detta tror vi kan vara, precis som även en av 

respondenterna poängterade, att personer som hade akademisk bakgrund inte hade bättre 

förutsättningar att lyckas bra på programmet, utan att det till stor del även är de personliga 

egenskaperna som är avgörande. Den rekryteringsprofil som företaget använde sig av 

innehöll krav på att de sökande skall ha akademisk bakgrund inom ekonomi eller juridik. 

Enligt vår studie visade det sig att de flesta hade det, dock inte alla. När vi sedan gjorde en 

jämförelse med medarbetare som rekryterats på annat sätt, visade det sig att ingen av dessa 

hade en akademisk bakgrund. Frågan är varför företaget inte har samma tydliga 

rekryteringskrav gällande alla tjänster. Vi lämnar denna fråga öppen för Länsförsäkringar 

Skåne att fundera över inför kommande rekryteringsprocesser. Eftersom den tidigare 

enkätundersökningen och vår studie visar att respondenterna inte tycker att det är viktigt 

med akademisk bakgrund för att genomgå traineeprogrammet med gott resultat, kan vi 

anse att det inte ska behöva vara ett krav på ett kommande traineeprogram. 

Vi anser att traineeprogrammet var ett bra rekryteringssätt för att få organisationen att 

spegla hur det ser ut i samhället och vi tycker det gav programdeltagarna chansen att på ett 

bra sätt komma in på företaget, och även för vissa att komma in på arbetsmarknaden. Vi 

tror att det genom en satsning på mångfald och införandet av traineeprogrammet har skett 

en ökning av medvetenhet bland anställda på Länsförsäkringar Skåne och att 

mångfaldsrekrytering kommer att fortsätta, dock inte nödvändigtvis bara gällande etnisk 

och kulturell bakgrund. Ibland behövs det en chansning för att få igång något bra, vilket vi 

tror att detta traineeprogram har varit.  

När medarbetarna fick frågan om de haft någon hjälp av de medverkande i programmet vid 

kontakt med kunder med utländsk bakgrund svarade majoriteten nej. De anser dock att det 

kan vara en resurs framöver och att språkkunskaperna är bra att ha tillgängliga. 

Respondenterna, som inte varit med i programmet, säger dock att de har märkt av att 

kunderna med utländsk bakgrund ibland kan söka sig till deltagarna i programmet för att 

känna sig mer bekväma. Detta är däremot inte något deltagarna i traineeprogrammet tänkt 

på enligt enkätundersökningen, vilket vi tror har att göra med att de inte vet hur det var 

innan och därför inte kan se skillnaden, samt att de är vana vid en mer öppen dialog 

sinsemellan.  
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Säljledarnas enkät som visas i Länsförsäkringar Skånes slutrapport visar dock på att 

medarbetarna har haft stor hjälp av deltagarna från programmet som hjälpt till vid 

språköversättningar och kundmottagande, då de fått positiv respons från kunder med 

utländsk bakgrund. Anledningen till att dessa två svar skiljer sig åt, tror vi kan vara på 

grund av att frågorna i medarbetarenkäten riktar sig till individen medan frågorna till 

säljledarna riktar sig dels till den personen men även till teamet som helhet. Det kan vara så 

att varje individ tror att de inte själva har haft någon hjälp, men att någon annan har haft 

användning av deltagarna i programmet. Alltså kan betydelsen av mångfaldssatsningen vara 

mer i form av motivationskraft än konkret hjälp. Där av kan säljledarna svara på ett annat 

sätt eftersom de svarar för hela teamet samt har en mer övergripande syn än medarbetarna 

på individuell nivå.  

7.4 Kunder  

Om vi ser på skillnaden mellan deltagarna från traineeprogrammet och på de övriga 

medarbetarna är det skillnad i svar på frågan angående vad kunder med mångkulturell 

bakgrund har för beteende. Deltagarna från programmet ansåg sig inte märkt av någon 

större skillnad mellan grupperna, medan de övriga tyckte att utländska kunder gärna 

pratade med den mångkulturella personalen, och de tror att de känner en samhörighet med 

dessa. Ett exempel på detta är en av respondenterna som rekryterats utanför programmet 

som säger att ”Man märker också att fler utländska kunder vill prata med dem som är utländska. 

Exempelvis Hava som är kosovoalban, vill de som är kosovoalbaner prata med. De som har mörk 

hudfärg, vill gärna prata med Cyprian och hälsar ofta på honom när de ska göra andra saker som till 

exempel besök på banken” (Nilsson, 2009-05-04). Vi tror att skillnaderna i svar mellan de som 

var med i programmet och de som inte var med i programmet kan skilja sig åt beroende på 

att deltagarna från programmet är vana vid den sociala aspekt och öppenhet som 

mångkulturella kunder visar när de är inne på kontoret och de är inte medvetna om att 

kunderna kanske hellre vänder sig till dem än till andra anställda när de har några ärenden. 

De med svensk bakgrund får ofta höra att kunderna hellre tar det med den eller den, och 

på så sätt är medvetna om att vissa kunder hellre pratar med de med utländsk bakgrund än 

med dem själv.  
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Precis som de flesta av respondenterna anser sig vara medvetna om och som slutrapporten 

tydliggör, föredrar kunderna med utländsk bakgrund personliga möten när de sköter sina 

bank- och försäkringstjänster. Vi tror därför att Länsförsäkringar Skåne kan ha en fördel av 

att ha personer med utländsk bakgrund på positioner där de har kundkontakt. Även om 

kunderna träffar en svensk medarbetare, kan en varierad medarbetarstab leda till att 

förtroendet ökar för företaget som helhet då de ser att förtaget är mångkulturellt. 

Enligt respondenterna vi talat med hade majoriteten av dem inte någon direkt kunskap om 

Länsförsäkringar i allmänhet, vilket vi även tror speglar den övriga befolkningens kunskap. 

Vissa av medverkarna i programmet tror att de inte skulle ha sökt sig till Länsförsäkringar 

om de inte kommit in på traineeprogrammet eller blivit informerade genom personliga 

kontakter. Vi anser att detta tyder på att Länsförsäkringar bör satsa mer på marknadsföring 

för att fler skall få upp ögonen för företaget och visa större intresse. I och med att 

respondenterna som medverkat i programmet svarade att de hade värvat en del kunder 

bland vänner och bekanta anser vi att Länsförsäkringar Skåne genom traineeprogrammet 

lockat en del kunder de inte skulle kunnat nå på annat sätt än genom rekrytering av 

personer med utländsk bakgrund.  

7.5 Avslutande kommentarer 

Även om respondenterna inte anser att det är någon större skillnad på personer med 

svensk eller utländsk bakgrund, har vi vid vår kontakt med respondenterna märkt av en 

skillnad i beteendet. Ett exempel på detta är skiftande typ av svar vid e-mail kontakt. 

Även om Länsförsäkringar Skåne anser att mångfald innebär mer än etnisk och kulturell, 

kan det ha varit en enkel utväg att göra en satsning på detta, även om företaget anser att det 

inte hade en politisk ståndpunkt. En satsning på personer med en homosexuell läggning 

kan vara svårare att försvara även om detta kundsegment kan tillräckligt stort för att 

behöva specifik riktad satsning på. Är det inte lika politiskt korrekt eller är detta endast ett 

strategiskt val? Vi anser att det var ett strategiskt val att fokusera på etnisk och kulturell 

mångfald, då det till exempel är mer accepterat av samhället än vad specialbehandling av 

personer med homosexuell läggning är, samt att den mångkulturella kundmarknaden 
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besitter en dokumenterad konstant ökande köpkraft, vilket vi inte finns gällande sexuell 

läggning. 

Eftersom en av respondenterna visar en medvetenhet om fördomar mot invandrare på 

förtroendeingivande poster inom företaget, ställer vi oss frågan om det fortfarande finns 

fördomar mot invandrare inom denna grupp av traineer, hur ser då attityderna i så fall ut i 

det övriga samhället?  
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8 Slutsats 

Här besvaras frågeställningarna, vi drar en slutsats av vad vi kommit fram till och svarar på om syftet med 

uppsatsen har blivit uppfyllt. Kapitlet avslutas med förslag på fortsatta studier. 

8.1 Sammanfattande slutsats 

Syftet med vår studie är att närmare undersöka hur traineeprogrammet påverkade den etniska och 

kulturella mångfalden inom Länsförsäkringar Skåne samt om det genererade det önskade resultatet9. Med 

hjälp av detta vill vi analysera vad som skulle kunna göras bättre av Länsförsäkringar Skåne 

vid en eventuell ny satsning. 

8.1.1 Hur påverkade traineeprogrammet den etniska och kulturella 

mångfalden inom Länsförsäkringar Skåne och genererades det önskade 

resultatet? 

Vi anser att utfallet av Länsförsäkringar Skånes mångfaldssatsning till stora delar är positivt. 

Gällande målsättningen att säkerställa bolagets marknadsposition och att möta de behov 

kunderna har, tror vi bolaget har lyckats väl. Vi tror att fler grupper har fått upp ögonen för 

Länsförsäkringar Skåne som bolag tack vare att personal från andra kundgrupper än de 

traditionellt svenska rekryterats. Detta kan vi tyvärr inte bevisa med hjälp av ett statistiskt 

underlag, då det inte är tillåtet att märka vilken bakgrund kunder har i databaser, utan våra 

slutsatser baserar sig på vad våra respondenter har svarat. Med svar som ”Det är ingen 

stormning på utländska kunder efter programmet, men kunderna får ett annat förtroende för bolaget, både 

bland svenska och utländska kunder” (Säljare, 2009-05-04) anser vi att företagets 

mångfaldsrekrytering har hjälp företaget att attrahera delar av den önskade mångkulturella 

kundmarknaden som de tidigare inte nått ut till.  

                                                 
9 Med det önskade resultatet menas då företagets målsättningar vilka är: att säkerställa bolagets 

marknadsposition och behov av kvalificerad arbetskraft, samt att utveckla företagets mångfaldskapacitet för 

att möta de behov kunderna har och till sist påverka eventuella attityder och fördomar inom 

Länsförsäkringar Skåne (Månsson, 2007). 
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Vi anser också att det skulle vara svårt att som bolag lyckas att locka kunder till företaget 

utan att skapa förtroende med hjälp av att ha en medarbetarstab som speglar 

befolkningsstrukturen på den marknad som företaget arbetar på. Detta uttrycker också en 

av våra respondenter, som tror att kunder med utländsk bakgrund kan ha ett ökat 

förtroende för henne, eftersom hon har liknande utseende ”människor med utländskt påbrå 

kan känna en viss trygghet med henne som de kanske kan sakna hos en svensk” (Tavakoli, 2009-05-

12). Visserligen tror vi att Länsförsäkringar Skåne kan uppnå en mångkulturell 

personalstyrka utan att använda sig av ett traineeprogram, utan istället genom att enbart 

använda sig av traditionella rekryteringsmetoder. Vi tror dock att det var en bra start på 

mångfaldssatsningen att börja med ett traineeprogram eftersom det annars skulle ta för lång 

tid att uppnå samma andel av mångfald bland personalen genom enbart traditionella 

rekryteringsmetoder. Som en av respondenterna menar ”Satsningen för mångfald inom 

Länsförsäkringar var ju för att skapa en efterlikning av verkligheten” (Gamalan, 2009-05-06), och 

med en andel anställda med utländsk bakgrund på sex procent, tror vi att en storsatsning 

behövdes för att påverka attityderna inom företaget. Sammanfattningsvis tror vi att utan 

traineeprogrammet och genom enbart traditionella rekryteringsmetoder skulle det vara 

svårt att uppnå samma andel anställda med utländsk bakgrund. Detta skulle innebära att de 

inte skulle få samma mängd av ökat förtroende från kunder och därmed skulle de inte nå 

det önskade kundsegment lika snabbt som Länsförsäkringar Skåne nu gjort. 

Vi anser även att Länsförsäkringar Skånes traineeprogram genererade det önskade resultatet 

angående målet att säkerställa bolagets behov av kvalificerad arbetskraft samt att utveckla 

företagets mångfaldskapacitet. Efter programmets slut, fick nio av tio traineer jobb inom 

företaget. Även om några av traineerna försvunnit från Länsförsäkringar Skåne, har vissa 

gått till andra länsbolag, som en av våra respondenter, vilket leder till att kompetensen ändå 

kommer Länförsäkringar som helhet till godo. Sedan traineepogrammet har det även gjorts 

ett flertal nya rekryteringar av personer med skiftande bakgrund, vilket kanske inte hade 

gjorts om företaget inte hade fått upp ögonen för att rekrytera andra personer än sådana 

som är likadana som en själv, vilket i tidigare skeden i hög grad användes. Satsningen har 

även resulterat i att företaget har fortsatt med mångfaldsrekrytering och fått upp ögonen 

för att det okända inte behöver vara något negativt, då personer med olika bakgrund kan 
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tillföra diversifierad kunskap. Nu fokuserar företaget istället på individen och dess 

individuella kunskap.  

Med hjälp av mångfaldssatsningen har företaget även sett till att övriga medarbetare fått en 

ökad medvetenhet för mångfald och vilka fördelar det kan erbjuda. Som vi kan se idag, ett 

par år efter att programmet genomfördes, har de forna traineerna smält in bland de tidigare 

medarbetarna och de arbetar nu tillsammans som ett team. Vilket gör att vi kan påstå att 

målsättning med att förändra eventuella attityder och fördomar inom bolaget kan vara 

uppfyllt. Samtidigt som företagets behov av kvalificerad arbetskraft har tillgodosetts, har 

traineeprogrammets deltagare hjälpt Länsförsäkringar Skåne att säkerställa sin 

marknadsposition genom att de kan möta det behov kunderna har, som till exempel ökade 

språkkunskaper.  

Med hjälp av de kunskaper om den mångkulturella marknaden som Länsförsäkringar Skåne 

fått, genom kundundersökningar och från medverkande i traineeprogrammet, anser vi att 

de i större utsträckning kan ta tillvara på dessa kompetenser. Detta kan göras bland annat i 

form av att utveckla andra typer av marknadsföring för framtiden. Länsförsäkringar Skåne 

har tidigare till stor del använt sig av metoden word of mouth vid marknadsföring, men för att 

nå ut till en större mängd människor anser vi att det krävs information från flera olika håll 

såsom tv, skrivna medier och besök på universitet. I samband med mångfaldssatsningen 

har Länsförsäkringar Skåne varit ute i föreningar och marknadsfört sig själva och sin nya 

satsning och på så sätt även där nått ut till en del av det önskade kundsegmentet. Vi anser 

dock att de anställdas word of mouth är ett av de mest framträdande outtalade syfte med 

traineeprogrammet då de anställda på grund av trivsel, nöjdhet och goda kunskaper om 

företaget och dess tjänster, talar väl om det till vänner och bekanta och på så sätt värvar fler 

kunder. Detta bygger vi på att alla våra respondenter menar att de lockat familj och vänner 

till företaget genom att berätta om det på sin fritid, ett exempel på detta är en av våra 

respondenter som svarat att ”Det har också närmare blivit ett krav, än ett förslag att använda sig av 

Länsförsäkringar bland vännerna” (Gamalan, 2009-05-06). 

Alltså anser vi att Länsförsäkringar Skånes etniska och kulturella mångfald har ökat genom 

traineeprogrammet, detta har också lett till att en ökad rekrytering av människor med en 

annan bakgrund än rekryteraren själv, vilket vi anser kommer att leda till att en ännu större 
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andel av mångfald kommer att uppnås de kommande åren. Vidare anser vi också att 

företaget genom traineeprogrammet uppnått det önskade resultatet med 

traineeprogrammet vilket kan ses i de föregående styckena, och vi ska därmed försöka 

använda dessa svar för att ge några alternativ på vad företaget kan försöka göra bätte vid ett 

eventuellt nytt traineeprogram. 

8.1.2 Vad skulle kunna göras bättre av Länsförsäkringar Skåne vid en 

eventuell ny satsning? 

Vi anser vidare att Länsförsäkringar Skåne skall göra en bättre uppföljning av traineerna 

efter programmets slut för att inte riskera att de skall känna sig mindre belåtna och 

försvinna till andra bolag. Detta på grund av att ett traineeprogram kostar mycket tid och 

pengar och att företaget därför borde ha ett större intresse i att behålla den nyfunna 

kompetensen inom företaget och vidareutveckla den. Detta menar vi särskilt vore av 

intresse för företaget då det framkommer i intervjun med Hellberg (2009-05-05), att de gör 

en rekrytering av chefer internt, och det inte är otänkbart att de som kommit in genom 

traineeprogrammet en gång blir de chefer som eftersöks. ”Självklart har alla chansen här, även 

de som kommit in genom traineeprogrammet eftersom de förhoppningsvis växer inom företaget. Mycket av 

utvecklingen är stor bland unga och de provar gärna på olika delar av företaget” (Hellberg, 2009-05-

05). 

Vi kan även tycka att traineeprogram kan vara ett bra sätt för framtida rekrytering av 

kompetent personal. Detta eftersom medarbetare kommer in och får en djupare 

introduktion av områden företaget erbjuder, vilket leder till att företaget får välutbildade 

medarbetare när de väl blir anställda. Samtidigt får företaget en möjlighet att lära känna och 

utvärdera deltagarna under tiden för att se vilka som har personligheten och kompetensen 

för att passa företaget och dess kultur. Dock håller vi med säljledarna om att krav på 

mångkulturell- och akademisk bakgrund hos traineerna inte är en nödvändighet. Detta 

menar också en av respondenterna som säger ”att man hade utbildning var inte en förutsättning 

för att man skulle klara sig bra” (Säljare, 2009-05-04). Dessutom tror vi att traineeprogrammet 

bör fullföljas innan deltagarna har möjlighet att söka tjänster eftersom den dragkamp 

mellan säljledare och de utbildningsansvariga som uppstod under detta traineeprogram i 

såfall högre grad kan undvikas.  
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En möjlig inriktning för ett nytt traineeprogram kan vara fokus på unga personer, då flera 

av respondenterna beskrivit att där är en hög medelålder på vissa avdelningar inom 

företaget, som en respondent säger: ”rekrytering med mångfald är ett alternativ på grupp att 

rekrytera ifrån, däremot är en annan viktig grupp att ta hänsyn till är den yngre generationen” (Säljare, 

2009-05-04).  Ett traineeprogram ger möjlighet att komma in i företaget och skaffa sig ny 

kunskap. När det sedan är dags för den äldre generationen att gå i pension, är det bra att ha 

ersättande kompetens på plats.  

Vi tror också att ökad mångfald genom etnisk och kulturell fokus kan vara mer politiskt 

accepterat jämfört med andra mångfaldsgrupper. Till exempel kan en mångfaldssatsning 

som är inriktad på social tillhörighet eller sexuell läggning vara betydligt svårare att försvara 

som val, vilket är en ytterligare mångfaldsaspekt som styr och varierar val av målgrupp i ett 

kommande traineeprogram. Men att ha någon form av inriktning tycker våra respondenter 

är klokt, och är ett sätt att själva styra hur gruppdynamiken ser ut. Hon menar också ”Att 

det finns risk att kunnig personal försvinner är inte är något problem då det finns så många kompetenta 

människor runt om i samhället, så kompetensen kommer företaget till godo ändå” (Gamalan, 2009-05-

06). 

Slutligen anser vi att Länsförsäkringar Skåne gjorde ett strategiskt viktigt val och 

genomförde detta traineeprogram i rätt tid. Även om det alltid finns saker att förbättra, tror 

vi att företaget, som ett av det första i sin bransch, fick ett viktigt försprång genom denna 

satsning. Vi tror också att även om andra satsningar på mångfald görs inom många företag 

betyder inte detta att ytterligare företag inte kan göra det. Med en såpass stor del av 

marknaden som har utländsk bakgrund, tror vi att utan en satsning i riktning mot denna 

del, har många företag svårt att överleva. 

8.2 Förslag på fortsatt forskning  

Då en uppsats på denna nivå har en begränsad tid har vi inte kunnat utveckla studien i den 

mån vi önskat. Här presenteras därför några förslag på vidare forskning inom ämnet.  

 Ett alternativ kan vara att göra en bredare undersökning med fler av de medverkande i 

traineeprogrammet samt övriga anställda på Länsförsäkringar Skåne. Detta eftersom det 
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gått ett par år sedan tidigare gjord undersökning samt att antalet medverkande i vår studie 

kan vara för få för att få ett resultat som är möjligt att generalisera på företaget som helhet.  

 Se om det är möjligt att utföra ett traineeprogram som rekryteringsmetod med inriktning 

på andra mångfaldsgrupper. 

 En av avsikterna med traineeprogrammet var att nå ut till ett nytt kundsegment. Detta 

kan inte mätas i databaser på grund av lagar och för att se i hur stor utsträckning 

Länförsäkringar Skåne gjort detta hade ett alternativ för forskning varit att göra intervjuer 

eller enkätundersökningar till kunder för att se hur dessa märkt av mångfaldsatsningen.  

 Ett annat förslag till fortsatt forskning kan vara att utföra en jämförelse med andra bolag 

inom samma bransch och se vad de gjort för att nå ut till dessa kundgrupper.  
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10 Bilagor - Intervjuguide 

Frågor till medarbetare som rekryterats genom 
traineeprogrammet 

Bakgrund  

Vad visste du om Länsförsäkringar innan du började där? 

Var du kund hos Länsförsäkringar innan du började jobba där? 

Var har du dina rötter? Är du född där eller i Sverige? Om du är född där, när kom du i så 

fall till Sverige och vid vilken ålder? 

Vilken utbildning har du? Är utbildningen utförd Sverige eller i något annat land?  

Rekrytering  

Hade du något jobb när Länsförsäkringars traineeprogram startade, i så fall vilket? 

På vilket sätt kom du i kontakt med Länsförsäkringar och traineeprogrammet? 

När under programmet fick du jobb på Länsförsäkringar, var inom företaget? 

Tror du att du hade kunnat få detta jobb utan att ha deltagit i traineeprogrammet? Om ja 

eller nej, varför tror du detta? 

Traineeprogrammet  

Vad tyckte du om traineeprogrammet? (Var det tillräckligt detaljerat eller kanske för 

detaljerat?) 

Hur kändes det att bli utvald på programmet på grund av din utländska bakgrund? 

Dagligt arbete 

Märker du av ett ökat intresse för Länsförsäkringar från din bekantskapskrets sedan du 

började jobba där? Är där någon skillnad i intresse från vänner och bekanta med svensk 

respektive utländsk bakgrund? 
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Märker du av någon skillnad i agerande från kunder med svensk respektive utländsk 

bakgrund i ditt dagliga arbete? 

Känner du att du skulle kunna rekommendera Länsförsäkringar som arbetsplats för 

personer med utländsk bakgrund med tanke på företagets mångfaldstänkande i förhållande 

till andra bolag inom samma bransch? Om ja eller nej, varför? 

Märker ni av att kunder med utländsk bakgrund önskar att prata med er från programmet 

istället för anställda med svensk bakgrund? 

Framtida arbetsplaner 

Traineeprogrammet som ni medverkade i hade som målgrupp personal på lägre nivå inom 

företaget. Ser ni ett behov av att kanske testa detta på högre nivå, det vill säga chefsnivå? 

Trivs du inom företaget? Varför, varför inte? 

Vidare frågor till de som slutat på Länsförsäkringar Skåne 

Byte av arbetsplats 

När slutade du på Länsförsäkringar? 

Varför valde du att sluta? 

Var jobbar du idag? Hur fick du det jobbet? 

Finns det någon skillnad i mångfaldstänkandet mellan Länsförsäkringar och det företag du 

jobbar på idag? Vilka skillnader finns det i så fall? 



 

 

93 

 

Frågor till medarbetare utanför programmet 

Bakgrund  

Vad visste du om Länsförsäkringar innan du började där? 

Var du kund hos Länsförsäkringar innan du började jobba där? 

Vart kommer du ifrån, är du född där eller i Sverige? 

Vilken utbildning har du? 

Rekrytering  

Hur kom du i kontakt med företaget? 

Hur blev du introducerad när du började? 

När fick du jobb på Länsförsäkringar, var inom företaget? 

Fick du utbildning endast inom det egna området (det område du arbetade ifrån början) 

eller även i de andra? 

Har du haft någon chans att få testa på andra områden också eller bara suttit på en 

avdelning? 

Dagligt arbete 

Märker du av ett ökat intresse för Länsförsäkringar från din bekantskapskrets sedan du 

började jobba där? Är där någon skillnad i intresse från vänner och bekanta med svensk 

respektive utländsk bakgrund? 

Märker du av någon skillnad i agerande mellan kunder med svensk respektive utländsk 

bakgrund i ditt dagliga arbete? 

Känner du att du skulle kunna rekommendera Länsförsäkringar som arbetsplats för 

personer med utländsk bakgrund med tanke på företagets mångfaldstänkande i förhållande 

till andra försäkringsbolag?  
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Märker ni av att kunder med utländsk bakgrund önskar att prata med anställda från 

programmet? 

Mångfaldssatsning 

Märkte ni av några förändringar på företaget, i så fall, vilka? 

Känner ni av någon konkurrens från deltagarna i traineeprogrammet? 

Känner ni er orättvist behandlade genom att ni inte fick chansen att vara med i 

traineeprogrammet och på så sätt få se en större del av företaget än de som blir anställda på 

annat sätt? 

Framtida arbetsplaner  

Traineeprogrammet hade som målgrupp personal på lägre nivå inom företaget. Ser ni ett 

behov av att kanske testa detta på högre nivå, det vill säga chefsnivå? 

Trivs du inom företaget? Varför, varför inte? 

 


