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Förord 
Det har minst sagt varit en spännande och omvälvande tid. Jag har fått chansen att se in i 
det verkliga livet samtidigt som jag har utvecklats både mentalt och verbalt. Många av 
dygnets timmar har gått till arbetet med uppsatsen, framförallt till tankarna omkring den. 
Som alltid finns det toppar och dalar, men summan av den här tiden med uppsatsen har 
varit en topp då jag har lärt mig otroligt mycket.  
 
Jag skulle därav vilja tacka de personer som på något sätt har varit inblandade denna i 
läroprocess. Först skulle jag vilja tacka min studiekamrat som arbetar på 
Länsförsäkringar Värmland och som gav mig tipset att ta kontakt med Länsförsäkringar 
Värmland. Hon gav mig dessutom en enorm motivation med sin energi och idérikedom. 
Därefter skulle jag vilja tacka Länsförsäkringar Värmland för deras hjälpsamhet vid 
intervjuer och för att jag har fått medverka på ett nära håll och på så sätt fått en stor 
inblick i organisationen samt för allt annat material och all annan hjälp. Framförallt vill 
jag tacka Länsförsäkringar Värmland för att jag fått denna möjlighet att skriva en uppsats 
åt dem. Slutligen vill jag tacka min handledare som har peppat och stöttat mig när det 
känts tungt och gett mig tips, råd och nya synsätt.  
 
Tack till er alla!  
 
 
 
Anna Johansson 



Sammanfattning  
De senaste åren har den etniska mångfalden ökat i Sverige och det har gjort Sverige till 
ett multikulturellt samhälle (Roth, 2004). Detta påverkar vårt vardagliga leverne och allt 
fler organisationer har börjat uppmärksamma de problem som de kulturella skillnaderna 
kan leda till. Länsförsäkringar Värmland är en organisation som har uppmärksammat den 
allt mer diversifierade marknaden och de har startat ett projekt i etnisk mångfald. I 
Värmland är andelen utrikes födda människor 8,1 procent1 och Länsförsäkringar 
Värmland menar att det kan krävas en förändring för att kunna möta deras potentiella och 
befintliga kunder som har utländsk bakgrund samt ta tillvara på den kompetens som finns 
hos dessa människor som även har förändrat arbetsmarknaden. Länsförsäkringar 
Värmland är liksom många andra svenska organisationer homogen med de vita männen i 
toppen och har en låg andel medarbetare med utländsk bakgrund, i enlighet med hur 
Holgersson (2003) generellt beskriver situationen i Sverige. Knocke et al. (2003) menar 
att rekryteringsprocessen är den underliggande orsaken. Bland annat påverkar 
etnosocialitet, som är motsvarigheten till kvinnoforskningens begrepp homosocialitet, 
men vilket berör etnicitet istället för kön. Etnosocialitet medför att personer som är lika 
rekryteras, det vill säga att svenskar väljer andra svenskar. Detta bidrar till en homogen 
arbetsgrupp och ett upprätthållande av både den vertikala och horisontella segregeringen 
(Knocke et al. 2003). Även Kanters (1977 refererad i Holgersson, 2003) tre strukturella 
variabler som används för att för att studera könsordningen går att koppla till detta 
fenomen.  
 
Jag har gjort en kvalitativ studie i Länsförsäkringar Värmland och jag har sett att det 
finns ett motstånd mot mångfald som delvis utmynnar i en rädsla. Det finns därmed även 
ett motstånd mot det projekt som har startats och dessutom en risk för att projektet enbart 
genomförs i marknadsföringssyfte.  
 
Det finns flera fördelar med att ha en kunskap om de kulturskillnader som finns och att 
öka den etniska mångfalden. Konrad et al. (2005) menar att kreativiteten och 
flexibiliteten ökar och att det lockar både fler kunder och de bästa medarbetarna, vilket är 
viktigt idag då enbart humankapitalet kan skilja organisationer åt (Bjurklo & Kardemark, 
2003). Dock finns det en fara med argumenten för ett mångfaldsarbete och Konrad et al. 
(2005) menar att de underliggande orsakerna till hur dagens organisationer ser ut, bland 
annat etnosocialitet, måste tas i beaktande oavsett argument.  
 

                                                 
1 Andelen personer med utländsk bakgrund i Värmland är okänd och det är viktigt att tänka på att begreppet 
inte är detsamma som begreppet utrikes född, vilket innehåller ett stort mörkertal. 
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1. En liten introduktion 
I denna introduktion kommer jag att sätta in läsaren i ämnet för att sedan redogöra för 
vad jag kommer att trycka på i min uppsats.  

1.1 I dag och de problem som kommer med tiden 
Sedan 1970-talet har Sverige varit ett land med stor invandring och i dag är 12,5 procent 
av Sveriges invånare utrikes födda (SCB, 2006). Knocke et al. (2003) och Roth (2004) 
hävdar att över 20 procent av Sveriges invånare är personer med utländsk bakgrund och 
antalet har ökat snabbt. Under perioden 1999 till 2000 fördubblades antalet och det har, 
enligt Roth (2004), gjort Sverige till ett mångkulturellt samhälle.  
 
Den förändrade demografin som är ett led av den ökade invandringen (Konrad et al. 
2005), innebär att vi dagligen kommer i kontakt med människor från andra kulturer. Det 
sker i arbetslivet, i skolan, i matbutiken, på banken och så vidare. Med människor från 
andra kulturer kommer andra seder och bruk, vi beter oss olika, tänker olika och 
prioriterar olika saker. Detta kan medföra problem på grund av olika kulturella skillnader 
och de problem som kan uppstå i organisationer på grund av att marknadens utseende har 
förändrats har nu börjat uppmärksammas både bland organisationer och forskare. Frågan 
som diskuteras är om det krävs förändringar i organisationer för att kunna möta den 
förändring som har skett i demografin och det förändringen har medfört (Knocke et al. 
2003). 
 
Även staten har uppmärksammat de problem som finns och 1999 skärptes lagen om 
etnisk diskriminering och arbetsgivare åläggs numer uttryckligen att målinriktat arbeta 
för att aktivt främja etnisk mångfald i arbetslivet. En förutsättning för det här är, enligt 
Knocke et al. (2003), rekryteringen. Rekryteringsprocessen kan innehålla många hinder 
för en ökad mångfald och den ligger dessutom till grund för hur en organisations 
arbetsgrupp ser ut. Hofstede (2005) menar att värderingar och normer kommer in i 
organisationen genom rekryteringen då människor med viss nationalitet, kön, ålder och 
utbildning väljs ut och anställs. Knocke et al. (2003) kallar detta fenomen etnosocialitet, 
vilket är motsvarigheten till kvinnoforskningens begrepp homosocialitet. Dessa begrepp 
medför att personer som är lika rekryteras, vilket bidrar till en homogen arbetsgrupp och 
ett led i det är förhindrande av lärande av olika slag. Etnosocialitet fokuserar på etnicitet, 
medan homosocialitet fokuserar på kön. Wrench (2001) menar att organisationens kultur 
måste förändras för att förhindra denna diskriminering och att detta inte kan ske om inte 
hela organisationen genomsyras av arbetet.  
 
Länsförsäkringar Värmland har uppmärksammat den förändring som har skett i samhället 
och de har under 2007 startat ett projekt som ett led av den ökade uppmärksamheten. De 
har observerat flera områden där interkulturella hinder kan förekomma, till exempel i 
marknadskommunikationen, i rekryteringsprocessen och i kundmöten i form av bland 
annat kommunikationsproblem. Länsförsäkringar Värmland menar att det kan behövas en 
förändring både internt och externt att kunna möta den nya marknaden av både kunder 
och arbetskraft som uppstått (Intervju). Dock är det, som bland annat Hofstede (2005) 
menar, inte lätt att genomföra en förändring då detta beror på de värderingar, normer och 
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antaganden som vi har med oss sedan barnsben och som vi sedan tar med oss in i 
arbetslivet.  

1.2 Syfte – att få en övergripande bild 
Mitt syfte med uppsatsen är att få en övergripande bild av Länsförsäkringar Värmland i 
stort, synen på mångfald och det projekts som startats. 

1.3 Frågeställningar – vad jag vill få fram med uppsatsen 
Mina frågeställningar lyder:  
 

• Varför bör Länsförsäkringar Värmland dra fördel av att öka sin etniska 
mångfald? 

 
• Varför bör Länsförsäkringar Värmland öka sin kunskap om ämnet?  

 
• Vad bör Länsförsäkringar Värmland tänka på i det arbete som berör ovanstående 

frågor? 

1.4 Begreppsdiskussion – vad är en svensk egentligen?  
Begreppen svensk, invandrare, utrikes född och så vidare är mycket komplexa. De har 
alla olika innebörder och värden. Statistiska centralbyrån, SCB, använder sig av 
begreppet utrikes född i sina undersökningar (SCB, 2007, 2006), dock menar jag att det 
finns ett stort mörkertal i detta då det enbart visar personer som är födda i ett annat land. 
Är då alla andra som är födda i Sverige svenskar, trots att båda föräldrarna är födda i ett 
annat land och har en stark anknytning till sitt hemland och dess kultur? När går det då att 
kalla sig för svensk, för vad är egentligen en svensk? Detta är enligt mig en 
definitionsfråga och upp till varje individ att avgöra. Nationalencyklopedin (2007a) 
skriver om ordet svensk ”ofta om personer från Sverige oavsett kön”. Definitionen är 
mycket otydlig och visar att det inte går att definiera. Vem som inte är svensk är därmed även 
svårt att definiera.  
 
Enligt Nationalencyklopedin (2007b) är en invandrare en människa som flyttar från ett 
land till ett annat för att bosätta sig där en längre tid och enligt folkbokföringen i minst ett 
år. Vidare skriver Nationalencyklopedin att det är ett opreciserat ord och under begreppet 
invandrare finns såväl personer som är utländska medborgare, utrikes födda eller 
medlemmar av andra generationen inflyttade, det vill säga personer som själva är födda i 
Sverige men med minst en utrikes född förälder. Emellertid anser jag att ordet har fått en 
negativ laddning och jag väljer därför att använda begreppet person med utländsk 
bakgrund då jag menar att det har en liknande innebörd. Jag har även valt att använda 
begreppet svensk för de personerna med icke utländsk bakgrund för att beskriva övriga 
personer, trots att det grovt kan ifrågasättas. Jag syftar då till de personer som inte har 
utländsk bakgrund i de närmsta generationerna.  
 
Vidare vill jag klargöra att jag när jag använder ordet mångfald syftar till etnisk mångfald 
såvida jag inte klargör att det är någon annan slags mångfald jag syftar på. En 
definitionsdiskussion kommer att föras senare i uppsatsen i samband med att begreppet 
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behandlas, i vilken jag inte tar ställning till min definition av begreppet då det inte finns 
en enstämmig definition. Detsamma gäller övriga relevanta begrepp.  

1.5 Det här är min uppsats i korta ord 
Jag börjar med att i kapitel ett redogöra för uppsatsens ämne, dess syfte och 
frågeställningar samt diskutera två komplexa begrepp som jag har valt att använda mig av 
i min uppsats. Därefter kommer jag i kapitel två att redogöra för den krokiga väg det har 
varit. Val av studieform och dess reliabilitet och validitet diskuteras även i detta kapitel. I 
kapitel tre kommer jag att berätta om Länsförsäkringar Värmland och jag går djupare in 
på de delar som är av större vikt för min uppsats. Ett utdrag ur den lag som berör mitt 
uppsatsämne finns i kapitel fyra och i kapitel fem redogör jag för den litteratur som är 
relevant för min uppsats och vilken jag anser kan hjälpa mig att besvara mina 
frågeställningar. Efter det, i kapitel sex, kommer en sammanställning av de intervjuer 
som jag har gjort med medarbetare från Länsförsäkringar Värmland, i vilken jag inte 
lägger någon egen värdering. I kapitel sju kopplar jag, utifrån min egen tolkning, samman 
den litteratur som jag redogör för i kapitel fem med den primär- och sekundärdata som 
finns i kapitel tre och sex, samt med det utdrag ur lagen som finns i kapitel fyra. Slutligen 
sammanfattar jag mina slutsatser i kapitel åtta och tydliggör även svaren på mina 
frågeställningar.  
 
Slutligen vill jag tillägga att jag har valt att inte använda mig av de traditionella rubriker 
som vanligen används i en uppsats, dels för att göra uppsatsen mer läsvänlig och dels för 
att det passade min uppsats bättre. Dock är det viktigt att tillägga att vissa av rubrikerna 
kan provocera, vilket är ett medvetet val för att på så sätt skapa en reflektion.  
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2. Så här har jag gjort 
I det här kapitlet kommer jag att beskriva hur jag har gått till väga för att försöka 
uppfylla mitt syfte och besvara mina frågeställningar. Jag kommer även att redogöra för 
den typ av data som jag har använt mig av, samt föra en diskussion kring reliabilitet och 
validitet av mitt val av metod.  

2.1 Kvalitativ studie – avsikten är att beskriva och förstå 
Kortfattat går det säga att en kvantitativ studie baseras på siffror medan en kvalitativ 
studie baseras på ord. Inom en kvantitativ studie är nominella skalor som variabler 
viktiga. I en kvalitativ studie talas det istället om kategorier, exempelvis kön i form av 
män och kvinnor. I en frågeställning som gäller att förstå och hitta mönster är den 
kvalitativa studien att föredra. Om frågeställningen däremot gäller att ta reda på 
exempelvis antal procent ska en kvantitativ studie användas (Trost, 2005; Alvesson & 
Sköldberg, 1994). Ett kvalitativt angreppssätt skiljer sig från ett kvantitativt genom att en 
kvalitativ studie utgår från studieobjektivets perspektiv istället från forskarens idé, vilket 
är fallet i en kvantitativ metod (Alvesson & Sköldberg, 1994).  
 
Jag har valt att använda mig av en kvalitativ studie då jag genom min undersökning vill 
försöka beskriva och förstå hur människor tänker, handlar och resonerar och slutligen 
varför. Min studie har även utgått från studieobjektivets perspektiv, varför en kvalitativ 
studie kändes mest relevant. Mitt val av metod baseras även på att en kvalitativ studie, 
enligt Lantz (2007), ger möjlighet att öka förståelsen av nya fenomen och beskriva dessa 
på ett differentierat sätt.  
 
Enligt Patel och Davidson (2003) och Alvesson och Sköldberg (1994) bör 
generaliseringar inte dras utifrån den empiriska basen i en kvalitativ studie, något som i 
jämförelse med en kvantitativ studie ses som en svaghet. I en kvantitativ studie kan det 
däremot vara berättigat att dra generella slutsatser om sannolikheten för de konstaterade 
sambanden inte har uppkommit av en slump.  
 
Eftersom jag inte har gjort en totalundersökning i Länsförsäkringar Värmland kan jag inte 
generalisera utifrån det material jag har fått fram. Jag kan inte heller utgå från denna 
undersökning för att dra slutsatser om samma företeelse i en annan organisation. 
Emellertid är inte min avsikt att generalisera utan att beskriva och att skapa en förståelse. 

2.2 Abduktion – som verkligheten mest ser ut 
En induktiv ansats kan sägas följa upptäckandets väg (Patel & Davidson, 2003). En 
induktiv ansats utgår från empiri och från en mängd enskilda fall och sambanden mellan 
dessa anses generellt sett giltiga. Ansatsen anses vara riskfylld och svagheten är att den 
underliggande strukturen eller situationen inte tas med i bilden, utan endast ett yttre 
samband (Alvesson & Sköldberg, 1994). Risken finns även att det finns brister i 
kännedom om teorins räckvidd eller generalitet (Patel & Davidson, 2003). Det är svårt att 
dra generella slutsatser utifrån en induktiv ansats då empirin ofta är otillräcklig och det 
går därför inte att skapa teori utifrån en induktiv ansats, enligt Alvesson och Sköldberg 
(1994).  
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En deduktiv ansats kan sägas följa bevisandets väg (Patel & Davidson, 2003). Detta 
eftersom en deduktiv ansats utgår från teori och en generell regel och menar att denna 
förklarar ett visst enskilt fall av intresse. Ansatsen är mindre riskfylld men svagheten är 
att den förutsätter vad som ska förklaras och den generella regeln gäller alltid. En 
deduktiv ansats förklarar inte något, utan fastslår bestämt det resultat studien visar, enligt 
Alvesson och Sköldberg (1994). En deduktiv ansats utgår ofta från en hypotes (Patel & 
Davidson, 2003) men den har inte något att härleda från, annat än en gissning (Alvesson 
& Sköldberg, 1994). Objektiviteten i en deduktiv ansats stärks genom dess utgångspunkt 
från befintlig teori. Processen blir därmed mindre styrd av enskilda subjektiva 
värderingar (Patel & Davidson, 2003).  
 
Ofta ses dessa ansatser som uteslutande alternativ, dock finns det andra möjligheter. En 
abduktiv ansats utgår från empirisk fakta men avvisar inte teoretiska föreställningar. 
Abduktion innebär att ett enskilt fall tolkas med ett hypotetiskt övergripande mönster som 
kan förklara fallet. Metoden blir en kombination av induktion och deduktion. Abduktion 
inbegriper förståelse och går djupare än de två andra förståelsemodellerna. Under 
processen utvecklas det empiriska tillämpningsområdet successivt och teorin kan förfinas 
och justeras. Analysen av empirin kan både kombineras med och förgripas av 
litteraturstudier för att eventuellt hitta mönster som ger förståelse (Alvesson & Sköldberg, 
1994). En abduktiv ansats är därmed inte så strikt som de andra två och är en mer 
verklighetsanpassad förutsättning för forskning (Patel & Davidson, 2003; Alvesson & 
Sköldberg, 1994). Abduktion kan även sägas vara en tolkning av fakta som det redan 
finns en viss förförståelse av (Alvesson & Sköldberg, 1994). 
 
Jag har valt att arbeta utifrån en abduktiv ansats på grund av att jag innan uppsatsen 
påbörjades hade en viss kunskap om ämnet och att jag inte ville utesluta nya vägar som 
kunde uppkomma under arbetet gång. Jag har därför arbetat så att jag om vartannat har 
utgått från litteraturstudier och empiri och de två tillvägagångssätten har kompletterat 
varandra.  

2.3 Intervjuer – eftersom jag vill förstå 
Eftersom jag har valt att göra en kvalitativ studie vars avsikt är att beskriva och förstå har 
jag gjort ett antal intervjuer. Ändamålet var i enlighet med mitt syfte att få en 
övergripande bild av Länsförsäkringar Värmland i stort, synen på mångfald och det 
projekt som startats, samtidigt som jag inte har stängt några dörrar för eventuellt annat 
som kunnat vara av värde för min uppsats.  
 
Jag har valt att intervjua flera olika yrkeskategorier och personal på olika positioner, av 
både olika ålder och kön, för att få ett så vitt spektra som möjligt. Efterhand framkom ett 
behov av att utöka antalet då jag ansåg att jag behövde få en större överblick av 
organisationen och totalt har tio intervjuer gjorts. Kvale (1997:33) säger:  
 

”Intervjua så många personer som behövs för att ta reda på vad du vill veta.”  
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Tillvägagångssätt – som en tratt 
Med utgångspunkt i Lantz (2007) och Trost (2005) tog jag via e-mail kontakt med 
aktuella personer angående intervjuer i god tid innan intervjuerna skulle äga rum för att 
boka en tid. En kort presentation av mig och mitt arbete gjordes samt syftet med intervjun 
förklarades kort. Jag uppgav även en tid för hur lång tid intervjun skulle förväntas ta, det 
vill säga mellan en timma och en och en halv.  
 
Jag har valt att använda mig av trattmodellen under intervjuerna då modellen passade bra 
för mitt ändamål med intervjuerna. Dock har flera olika ämnesområden berörts och den 
modell som Kylén (2004, 1994) benämner sågtandad trattmodell har följts.   
 
Trattmodellen innehåller sex steg som en intervju ska följa. Intervjun börjar öppet för att 
bli mer djup i mitten och sedan återigen bli öppen på slutet. Inledningsvis ges information 
om syfte med intervjun och att ansvaret för samtalet är gemensamt. Efter detta får den 
intervjuade berätta fritt och därefter styr intervjuaren och ser till att det som saknas 
kommer fram. Intervjuaren kan emellanåt göra sammanfattningar för att se om tolkningen 
är rätt. Därefter kan uppgifter kontrolleras närmare, exempelvis kan ledande frågor ställas 
eller motstridiga uppgifter provas. Den intervjuade ska sedan informeras mer om den 
pågående undersökningen, vilket ger den intervjuade möjlighet att ställa frågor och 
slutligen avslutas intervjun genom att information ges om nästkommande steg i arbetet 
samt om intervjuaren får återkomma om något behöver kompletteras eller klargöras 
(Kylén, 2004, 1994).  
 
Liksom trattmodellen förespråkar förklarade jag syftet med intervjun i början av intervjun 
och den intervjuade gav medgivande att spela in intervjun. Därefter presenterade jag den 
intervjuguide med de olika ämnesområden som skulle beröras, eftersom den intervjuade 
genom detta får en känsla tillit till intervjuaren, enligt Lantz (2007). Olika intervjuguider 
(se sammanställning i bilaga) har använts beroende på vem som har intervjuats och jag 
har för egen del haft en mer utförlig intervjuguide med specificerade frågor som kunde 
tänkas vara intressanta. Efterhand har jag korrigerat de olika intervjuguiderna då det 
framkom att frågorna kunde tolkades på olika sätt, nya frågor kändes väsentliga och så 
vidare. Detta har gjorts i enlighet med Lantz (2007), Trost (2005) och Kylén (2004).  
 
Eftersom de första frågorna, enligt Trost (2005) och Kylén (2004), ofta är avgörande för 
hur hela intervjun kommer att flyta inledde jag med att den intervjuade fick börja med att 
berätta om sina arbetsuppgifter för att få den intervjuade att känna sig säker.  
 
Då intervjuerna har haft en låg grad av strukturering har det inneburit att modellen inte 
har följts till punkt och pricka. 

Halvstruktur – ett mellanting 
Det finns olika typer av intervjuformer och de ger olika sorters data, beskriver olika 
sammanhang och ger olika resultat och slutsatser (Lantz, 2007). I en mycket strukturerad 
intervju utgår intervjuaren från ett antal färdiga frågor och intervjuaren har till uppgift att 
se till att varje fråga blir tillräckligt besvarad. Mestadels brukar denna form av intervju 
vara i enkätform (Lantz, 2007). I en mindre strukturerad intervju använder sig 
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intervjuaren av ett antal frågeområden som ska behandlas och i den finns eventuellt 
förslag till frågor. Frågorna tillåter fria svar och intervjuaren kan sedan styra in samtalet 
på något som verkar extra intressant (Lantz, 2007; Kylén, 2004). 
 
I en halvstrukturerad eller helt ostrukturerad intervju är det den intervjuade som 
definierar de berörda områdena, varför svaren från olika intervjuer inte kan jämföras på 
samma sätt som i en strukturerad (Lantz, 2007).  
 
En intervju som utgår från en kvalitativ studie är vanligtvis halvstrukturerad då den 
varken är helt öppen eller strukturerad genom ett frågeformulär, vilket med andra ord kan 
kallas låg grad av strukturering, eftersom intervjuaren använder sig av en intervjuguide. 
Därmed går det säga att intervjun är fokuserad då den riktar in sig på vissa områden 
(Kvale, 1997).  
 
En låg grad av strukturering förutsätter ofta även en låg standardisering. Standardisering 
innebär att likadana frågor ställs och i samma ordningsföljd. En lägre grad av 
standardisering ger möjlighet att utveckla och utforma nya frågor under intervjuns gång 
(Trost, 2005; Patel & Davidson, 2003).  
 
Jag har valt att använda mig av en låg grad av strukturering och standardisering och jag 
har använt mig av en intervjuguide i vilken jag för min egen skull har utformat eventuella 
frågor och följdfrågor till varje område. Trost (2005) och Patel och Davidson (2003) 
menar att en låg grad av strukturering möjliggör att intervjun kan utvecklas medan den 
pågår, frågor kan omformuleras och ordningsföljd kan ändras. Den intervjuade blir även 
mindre styrd i sina svar genom denna metod, något jag anser vara positivt för mitt 
ändamål med intervjuerna och metodval.  

2.4 Primär- och sekundärdata – ett spännande material 
Primärdata är ofta ögonvittnesskildringar och förstahandsrapporter, medan övriga data 
kallas sekundärdata (Patel & Davidson, 2003). Det kan vara sammanställningar av vad 
andra har sagt eller skrivit (Kylén, 2004). En annan beskrivning av primär- respektive 
sekundärdata är att primärdata ofta kan ge exempel på händelser eller repliker direkt från 
verkligheten och att sekundärdata ofta ger tolkningar (Kylén, 2004). Jag har i min uppsats 
använt mig av båda typer av data och det är viktigt att skilja på dessa två typer av data för 
att kunna avgöra tillförlitligheten (Kylén, 2004; Patel & Davidson, 2003).   
 
De intervjuer som jag har utfört är primärdata. Under intervjuerna och under andra möten 
med Länsförsäkringar Värmland har jag fått tillgång till sekundärdata, både i skriftlig och 
muntlig form. En del av de sekundärdata som jag fått ta del av anses vara konfidentiell 
och jag kommer därför att hänvisa till dessa data genom de intervjuer jag har gjort.  
 
För att säkerställa tillförlitligheten i både primär- och sekundärdata har jag skickat ut min 
sammanställning till berörda för en kontroll. Dock inte för den data jag redogör för i 
kapitel sex, då det finns en risk att de intervjuade tar tillbaka det de har sagt.  
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De sekundärdata i skriftlig form som jag har fått ta del av är dels material sammanställt 
av Länsförsäkringar Värmland eller Länsförsäkringar AB, dels material från SCB som 
jag använder som komplement till övrig litteratur från SCB. Jag anser därför att 
tillförligheten är godtagbar i dessa data.  

En söndersågning av primärdata 
De flesta intervjuer har transkriberats för att underlätta bearbetning av materialet. De 
övriga intervjuerna har jag lyssnat igenom och plockat ut väsentligt och intressant 
material. Orsaken till att jag inte har transkriberat all primärdata beror dels på den tid 
transkribering tar och dels på att delar av det material som jag redogör för i kapitel tre 
upprepades. Efter sammanställning eller transkribering av primärdata har en analys gjorts 
av varje intervju då jag gjorde kommentarer i marginalen. Detta för att se eventuella 
mönster och för att besvara ändamålet med intervjuerna.  
 
Citeringar har i vissa fall språkligt korrigerats utan att meningsinnehållet har ändrats, då 
Trost (2005) menar att det kan vara kränkande för en person att bli citerad i talspråk. 
 
Enligt Trost (2005) är förtroendet viktigt i denna typ av undersökning. Detta har varit 
särskilt viktigt då jag i mina intervjuer har velat komma åt uppgifter som kan anses vara 
känsliga och det kan medföra att den intervjuade blir mer försiktig med utlämnande av 
uppgifter. Av denna orsak har jag valt att i min uppsats inte peka ut någon genom att 
varken använda namn, kön, positioner eller annat som på något sätt kan härledas till en 
specifik person. Jag kommer därför att benämna alla referenser med refereringen 
(Intervju). Intervjuerna har därmed varit konfidentiella, utifrån en tolkning av Patel och 
Davidson (2003).  
 
Eftersom vissa frågor som jag har frågat kan härleda till position, kön eller annat 
kännetecken kommer jag inte att redogöra för dessa i bilagan. Jag har därför gjort en 
reviderad sammanställning av de olika intervjuguidernas områden och frågor som har 
berörts. 

2.5 Reliabilitet och validitet – värdet av min undersökning 
Reliabilitet och validitet är begrepp för att beskriva en uppsats eller en intervjus värde 
(Lantz, 2007). Reliabilitet står för att en mätning är beständig, det vill säga att en ny 
mätning ska ge samma svar. Ett statiskt förhållande förutsätts och det innebär ett problem 
framförallt i kvalitativa intervjuer. Dock är inte konstans aktuell på samma sätt i dem då 
det är just förändring som är det intressanta. För att en intervju ska kunna ha hög 
reliabilitet krävs även normalt hög standardisering. Dock förutsätter hög reliabilitet i en 
kvalitativ intervju en låg grad av standardisering, varför det blir egendomligt att tala om 
reliabilitet i kvalitativa intervjuer (Trost, 2005). 
 
Validitet står för att det som mäts är det som är avsett att mäta. Det är värdet av det 
material som kommer in, hur användbart det är för problemet som ska lösas, och 
bedömningen sker utefter om materialet kan leda till slutsatser, som i sin tur kan leda till 
ett bra beslut. Validitet är därför beroende av både det relevanta materialet, det vill säga 
det som behövs, och att det irrelevanta materialet inte överskuggar det relevanta (Kylén, 
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2004). Validitet kan därmed yttra sig i hur förståelsen tillämpas och används under hela 
arbetets gång i form av tolkningar av material, argumenten för dessa och så vidare (Patel 
& Davidson, 2003).  
 
En kvalitativ intervju är ofta mångtydig och det är intervjuarens uppgift att beskriva 
mångtydigheter och motsägelsefulla uppfattningar. Mångtydigheter och motsägelser 
under en intervju kan bero på brister i kommunikation, men de kan likväl spegla 
samhället (Kvale, 1997). Detta blir då en fråga om validitet, utifrån en tolkning av Patel 
och Davidson (2003). 
 
Då jag har anpassat intervjuguiderna efter de personer som har intervjuats anser jag att 
validiteten är tillfredsställande. Det framkom mycket oväsentliga uppgifter under 
intervjuerna har jag valt att inte redogöra för dem i uppsatsen. Dock har intervjuerna i sin 
helhet gett mig en stor inblick i organisationen, vilket har hjälpt mig att tolka relevant 
material för att komma fram till tänkbara svar på de frågeställningar som jag har.  
 
Eftersom jag har använt mig av kvalitativa intervjuer har jag kunnat förklara de olika 
frågorna om den intervjuade inte har förstått och även kunnat förklara grunden till 
frågorna. Jag menar därför, i enlighet med Kylén (2004), att validiteten är godtagbar.  
 
Jag har valt att använda bandspelare under intervjuerna då vikten kan läggas vid att 
lyssna istället för att anteckna. Att spela in intervjuer har dock nackdelar, både intervjuare 
och den intervjuade kan hämmas och intervjun kan störas av surr och klick då band tar 
slut (Trost, 2005; Kylén, 1994). Emellertid menar Lantz (2007) att det är vanskligt att 
enbart föra anteckningar då data reduceras på ett osystematiskt sätt. Det går inte att hinna 
skriva ner allt och det finns en tendens att intervjuaren mer eller mindre omedvetet väljer 
ut väsentligt material. Dessutom är det svårt att minnas tonfall, ordagranna citat med 
mera (Lantz, 2007). De intervjuade verkade dock inte störas nämnvärt av 
bandinspelningen.  
 
Jag har även antecknat under intervjun för att verka intresserad och för att skriva upp 
kommentarer som ett stöd till min tolkning. En nackdel med antecknande under intervjun 
är att det kan verka störande och den intervjuade kan bli misstänksam att han/hon 
exempelvis har sagt något fel eller extra intressant (Trost, 2005; Kylén 2004). Både 
anteckningar och bandinspelning har hjälpt mig att sortera ut det material som har varit 
av relevans.  
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3. Länsförsäkringar Värmland – lite smått och gott 
I det här kapitlet kommer jag att ge en inblick i Länsförsäkringar Värmland som helhet. 
Jag kommer att gå djupare in på de delar som är viktigare med tanke på mitt syfte och 
mina frågeställningar.  

3.1 Det här är Länsförsäkringar Värmland  
Länsförsäkringar Värmland är marknadsledande och är ett av 24 helt fristående 
Länsbolag och det är ett ömsesidigt bolag. Med ömsesidigt bolag menas att det ägs av de 
kunder som har sakförsäkringar och att vinsten stannar i bolaget och ska komma ägarna 
till del i form av nya investeringar eller återbäring. Bolagets ägare representeras av 
fullmäktigeledamöter, vilken utser en styrelse och vilken i sin tur utser en VD (Intervju). 
 
Länsförsäkringar Värmland har som affärsidé att erbjuda kunden försäkringsskydd och 
finansiella tjänster i Värmlands län. Affärsidén är även att tillhandahålla kunden hög 
kvalité, god service och fördelaktigt pris. De jobbar efter en lokal idé då de vill vara nära 
kunden och anser att det är viktigt att vara lyhörda för deras kunder, att anpassa priser, 
produkter och marknadskommunikationen efter den lokala marknaden. Eftersom 
Länsförsäkringar Värmland är ett helt fristående bolag i Länsförsäkringsgruppen, det vill 
säga alla 24 bolagen, är de decentraliserad och det innebär att de olika Länsbolagen inte 
ser likadana ut över landet. Decentraliseringen innebär även att kunderna bildligt talat 
kan gå upp och ta VD:n i örat om de inte är nöjda (Intervju). 
 
Länsförsäkringar Värmland har fyra kontor i Värmland. Ett kontor ligger i Sunne och ett 
annat i Arvika. Huvudkontoret ligger i Karlstad (Länsförsäkringar Värmland, 2006) och 
under hösten 2006 öppnade LF City. Kontoret har till syfte att fungera som ett drop in 
ställe och de kallar kontoret mer för en butik, som vilken sportbutik som helst. Det är 
emellertid inte försäljning av varor som är det främsta, utan de erbjuder privatkunden 
hjälp med i princip alla bank- och försäkringsärenden på ett och samma ställe (Intervju). 
 
Länsförsäkringsgruppen äger dotterbolaget Länsförsäkringar AB, genom vilket de 24 
Länsbolagen samverkar. Länsförsäkringar AB har till uppgift att arbeta med service och 
utvecklingsfrågor (Länsförsäkringar Värmland, 2006) och där finns även 
specialistkompetens (Intervju). Länsförsäkringar AB äger i sin tur dotterbolagen 
Länsförsäkringar Liv och Agria Djurförsäkring och kan på så sätt erbjuda livförsäkringar 
såväl som djur- och grödaförsäkringar (Länsförsäkringar Värmland, 2006). 

Sju bra år och sju dåliga år 
De senaste åren har försäkringsbranschen gått bra och Länsförsäkringar Värmland har för 
tredje året i rad gått bättre än väntat. Samtidigt har konkurrensen hårdnat och strategin är 
en offensiv satsning på marknaden (Länsförsäkringar Värmland, 2006). Det har visat sig 
att det finns en tendens inom branschen att vara sju bra år för att sedan vara sju dåliga år 
(Intervju).  
 
De senaste åren har en branschglidning mellan bank- och försäkringsbranschen 
uppkommit och den blir allt större då flera av de stora bankerna har börjat sälja 
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sakförsäkringar (Länsförsäkringar Värmland, 2006). Allt fler bolag satsar därmed på 
helhetslösningar för kunden och även Länsförsäkringar Värmland anser det vara viktigt 
(Länsförsäkringar Värmland, 2006). De har nu mer allt inom både bank och försäkring, 
som exempelvis kreditkort, fonder, hypoteksbolag, livförsäkring och pensionsförsäkring. 
Länsförsäkringar Värmland har även påbörjat analysarbetet med att starta 
fastighetsmäkleri i Värmland. Länshem, som är varumärket för fastighetsmäklarna, finns 
i några andra Länsbolag (Intervju).  

En homogen arbetsplats med mycket att säga till om  
I hela bolaget Länsförsäkringar Värmland finns det ungefär 90 anställda och ytterligare 
ungefär 20 fritidssäljare, det vill säga personer som arbetar med försäljning av 
försäkringar mot provision. Andelen anställda män i Länsförsäkringar Värmland var år 
2006 58,3 procent och andelen kvinnor var 41,7 procent. I styrelsen var andelen män 67,8 
procent medan andelen kvinnor var 33,2 procent och ledningen består enbart av män 
(Länsförsäkringar Värmland, 2006).  
 
Länsförsäkringar Värmland har endast ett fåtal personer som har annan etnisk bakgrund, 
varav en av de utrikes födda är tillsvidare anställd och den andra arbetar vid behov. Båda 
dessa personer är relativt nya i organisationen och innan de började arbeta på 
Länsförsäkringar Värmland hade aldrig någon utrikes född arbetat där. För övrigt har 
Länsförsäkringar Värmland några medarbetare som är av andra eller tredje generationens 
invandrare och de har sin bakgrund i de nordiska länderna (Intervju). 
 
Länsförsäkringar Värmland har en personalklubb som kallas FTF Värmland och i vilken 
de flesta anställda är med. Personalklubbens syfte är att tillgodose medlemmarnas behov 
och de hjälper medlemmarna bland annat inför löneförhandling och informerar dem om 
deras rättigheter. De arbetar även mycket för en ökad jämställdhet. En gång i månaden 
har personalklubbens styrelse möte och de har ett nära samarbete med ledningen och de 
anser sig ha en stor påverkan i de allra flesta beslut. De anställda har över lag mycket att 
säga till om i organisationen och i jämförelse med andra länsbolag hävdas 
medbestämmandet vara högre i Värmland (Intervju). 

3.2 Lite ditt och lite datt 

Projekt och utbildning – människan blir aldrig fullärd 
De senaste åren har Länsförsäkringar Värmland arbetat med jämställdhet och de har en 
jämställdhetspolicyn som de arbetar efter. Nyligen har de även skickat ut en enkät om 
jämställdhet till alla medarbetare. Enkäten innehöll frågor bland annat om hur de ser på 
cheferna, hur de ser på jämställdhet, hur de tycker att klimatet är, hur de har bemöts vid 
föräldraledighet och om det har varit utsatta för sexuella trakasserier. Dessutom har de 
blivit tillfrågade om medarbetarna tycker att Länsförsäkringar Värmland ska ha 
könskvotering om de fick en ledig befattning. En kommitté har tillsatts för att 
sammanställa resultatet (Intervju). 
 
De satsar även mycket på personalvård och har under åren haft flera projekt inom detta. 
De arbetar mycket med nyckeltal och jämför dem varje år, exempelvis arbetar de med 
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medarbetarindex. Länsförsäkringar Värmland har en friskvårdplan som det arbetas aktivt 
med genom olika motivationsfaktorer som till exempel tävlingar (Länsförsäkringar 
Värmland, 2006).  
 
Sedan juni 2003 är Länsförsäkringar Värmland miljöcertifierade enligt ISO 14001 och de 
uppfyller därmed grundkraven att utföra miljöbalkens lagkrav och successivt minska 
negativ miljöpåverkan. Under 2006 har Länsförsäkringar Värmland, liksom några av de 
andra Länsbolagen, tagit fram en ny miljöprodukt, ”Återvinningsförsäkring för lantbruk”, 
vilken täcker kostnader för en årlig transport och återvinning av skrot och miljöfarligt 
avfall från lantbruken (Länsförsäkringar Värmland, 2006). 
 
Under några tillfällen har medarbetarna i Länsförsäkringar Värmland fått utbildning inom 
olika områden och för några år sedan fick samtliga utbildning i jämställdhet. 
Skadeavdelningen har tillsammans med något som kallas ”Vänergruppen”, som består av 
ett antal Länsbolag som samarbetar, haft föreläsningar i mångfald under en konferens. 
Dock har inte något större fokus på det ämnet förekommit, förrän nu (Intervju). 

Mångfaldsprojektet 2007 – ett projekt med hög potential 
Under 2007 har ett mångfaldsprojekt startats. Initiativet till projektet kommer från 
Länsförsäkringar Värmlands styrelse, men frågan har även diskuterats i 
Länsförsäkringsgruppen (Intervju). Vissa av bolagen i Länsförsäkringsgruppen har 
kommit längre med sitt arbete med mångfald. Malmö och Stockholm har ett callcenter för 
att möta deras kunders behov, i vilka städer det finns en hög andel personer med utländsk 
bakgrund. Callcentret är främst till för dessa Länsbolag, men även andra Länsbolag kan 
använda dem vid behov (Intervju).  
 
Syftet med mångfaldsprojektet är att ta reda på hur bilden ser ut när det gäller marknaden 
av personer med utländsk bakgrund i Värmland, bland annat var de kommer ifrån och var 
de finns i Värmland. Syftet är även att ta reda på vad Länsförsäkringar Värmland kan 
göra externt och internt för att attrahera dem som kunder. De ska även se över på vilket 
sätt de kan förbättra den etniska mångfalden i organisationen (Intervju). 
 
Som en början på projektet har SCB (Statistiska Centralbyrån) gjort en undersökning för 
att klargöra hur marknaden ser ut i Värmland och SCB delade in Värmlands invånare i 
olika nationaliteter efter födelseland. Ännu finns ingen plan för hur projektet ska gå till. 
Tanken är att alla medarbetare ska få utbildning i olika kulturskillnader, men än så länge 
har endast cheferna fått utbildning i kulturskillnader, vilken ägde rum i maj 2007 
(Intervju). 

Värmland verses Sverige 
Andelen utrikes födda i Sverige var år 2005 12,4 procent. Av Värmlands ungefär 273 000 
invånare visade sig 8,1 procent vara utrikes födda, andelen utrikes födda i Värmlands län 
var därmed något lägre än generellt sett i Sverige (SCB, 2007). De nordiska länderna 
utgjorde 3,4 procent i Sverige och det motsvaras av 3,6 procent i Värmland (SCB, 2006). 
Störst andel i Värmland var norrmän, vilket kan förklaras med länets närhet till Norge 
(SCB, 2007). Finland utgör den största andelen generellt sett i Sverige (SCB, 2006), men 



 19

Finland, Tyskland, Irak och de länder som tillhör forna Jugoslavien, bland annat 
Kroatien, visade sig utgöra en stor andel i Värmland (SCB, 2007). För övrigt har 
Värmland en lägre andel utrikes födda från andra världsdelar än vad Sverige generellt sett 
har (SCB, 2006). 

Inventering i hjärnans kompetenslager  
Varje år gör Länsförsäkringar Värmland en kompetensinventering som är utformad av 
Länsförsäkringar AB. Motivet till att det kontinuerligt görs en kompetensinventering är 
att alla 24 bolag i Länsförsäkringsgruppen anser att en kompetent och engagerad personal 
är en förutsättning för att de ska kunna nå deras överordnade mål och få en 
kundtillfredsställelse med god lönsamhet. De menar att det är viktigt att ha som mål att 
ständigt höja och utveckla deras kompetens för att kunna betraktas som en bra 
arbetsgivare (Länsförsäkringar AB, 2005).   
 
Kompetensinventeringen har fyra kompetensområden och är uppbyggt efter fyra olika 
nivåer. Kompetensinventeringen berör de olika yrkesgrupper som finns i 
Länsförsäkringar Värmland och behandlar kompetens som huvudsakligen har att göra 
med de olika arbetsuppgifter som de specificerade yrkena har. Exempelvis kunskaper om 
försäkringar av olika slag, lagar, placeringsmöjligheter och bankgirotjänster. Den 
behandlar även kompetens som förmågan att förmedla kundtips, vägleda, informera och 
utbilda andra. Det sista kompetensområdet, som handlar om miljön, skiljer sig från de 
övriga på så sätt att det inte har att göra med kunskap och kompetens som direkt har att 
göra med de olika yrkeskategoriernas arbetsuppgifter. Kompetensområdet berör hur 
Länsförsäkringar arbetar med miljöfrågor och ISO 14001-standarden (Länsförsäkringar 
AB, 2005). 
 
Länsförsäkringar Värmland har nyligen samlat in en uppdatering av CV från alla sina 
anställda och detta ska sammanställas i en databas. I CV uppdateringen har de anställda 
fått uppge om de har språkkunskaper, utbildningar, tidigare erfarenheter med mera. Syftet 
med detta är att få en samlad bild av de kompetenser som finns i dag och därigenom 
synliggörs kompetenser som inte saknar eller inte nyttjas i dag (Intervju). 

3.3 Att anställa nya medarbetare 

Rekrytering – inte gjort i en handvändning 
Ett beslut om rekrytering kommer alltid från ledningen. Därefter tar personalassistenten 
sedan några år tillbaka över, vilket har inneburit stora förändringar. Personalassistenten 
sätter ihop en anställningsgrupp som oftast består av personalassistenten, 
avdelningschefen, en facklig företrädare och en personalrepresentant (Intervju). 
 
Personalassistenten utformar tillsammans med avdelningschefen en kravprofil som leder 
till en annons som först läggs ut internt för att sedan läggas ut externt, i enlighet med 
MBA (Lagen om medbestämmande i arbetslivet). Eftersom organisationen eftersträvar en 
jämn fördelning mellan kön och gärna vill ha ansökningar från personer med bland annat 
annan etnisk bakgrund, språkkunskaper är det numer ofta uttalat i annonsen att personer 
med dessa beskaffenheter söks (Intervju). Det kan exempelvis stå:  
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”Vi satsar på att öka vår mångfald och ser därför gärna att du är flerspråkig och 
kanske har erfarenhet från andra kulturer.” (Intervju) 

 
När ansökningarna kommer in sorterar personalassistenten dem enligt kravprofilen och 
tar ut ett urval som anställningsgruppen gemensamt går igenom för att sedan välja ut ett 
antal, vanligen ungefär sex personer, som får komma till en första intervju. Enighet 
eftersträvas alltid, men avdelningschefen har det tyngsta ordet (Intervju). 
 
De personer som känns aktuella för en anställning får genomgå ett antal tester, dels ett 
personlighetstest, dels en hälsoundersökning. Det tas även utdrag från brottsregistret, 
sjukfrånvaroregistret och kreditupplysningen. Även referenser verifierar uppfattningen 
om personen och ger en utomståendes bild (Intervju).  

Policy för rekrytering  
Den policy som ligger till grund för rekryteringen uppdateras varje år. Den innehåller 
regler för hur rekryteringen får gå till både med hänsyn till de lagar som finns och de 
regler som Länsförsäkringar Värmland har upprättat (Intervju). 
 
I policyn sägs att rekryteringen  
 

”…innebär de åtgärder som syftar till att genom anställning tillgodose företagets 
behov av personal. Begreppet avser såväl intern som extern rekrytering och 
innebär att utreda och beskriva rekryteringsbehov och arbetskrav, söka, välja 
och anställa ny medarbetare.” (Intervju) 

 
Enligt policyn läggs det stor vikt vid rekryteringsprocessen eftersom det innebär ett beslut 
med stora konsekvenser. Urvalet ska ta hänsyn till lämplighet för aktuellt arbete och det 
ska vara en konkurrenssituation (Intervju). 
 
Policyn är utarbetad i enlighet med MBA och ansluter till avtalet mellan FAO 
(Försäkringsbranschens Arbetsgivareorganisation) och FTF (Facket för Försäkring & 
Finans) om medbestämmande. Den även tar hänsyn till lagarna om diskriminering av 
etnicitet, kön, funktionshindrade och sexuell läggning (Intervju).  
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4. Vad säger lagen? 
I det här kapitlet redogör jag genom ett utdrag ur Lag (1999:130) om åtgärder mot 
diskriminering i arbetslivet på grund av etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning för vad lagen säger om etnisk mångfald.  
 
Utdrag ur lagen (SFS 1999:130) Lag (1999:130) om åtgärder mot diskriminering i 
arbetslivet på grund av etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning: 
 

Lagens ändamål 
1 § Denna lag har till ändamål att i fråga om arbete, anställningsvillkor och 
andra arbetsvillkor samt utvecklingsmöjligheter i arbetet främja lika rättigheter 
och möjligheter oavsett etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning. 
 
Med etnisk tillhörighet avses att någon tillhör en grupp av personer som har 
samma nationella eller etniska ursprung, ras eller hudfärg. Lag (2003:308). 
 
Samverkan 
2 § Arbetsgivare och arbetstagare skall samverka för att främja lika rättigheter 
och möjligheter i arbetslivet oavsett etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning. De skall särskilt motverka alla former av diskriminering som 
avses i denna lag. Lag (2003:308). 
 
Aktiva åtgärder 
Målinriktat arbete 
4 § Arbetsgivaren skall inom ramen för sin verksamhet bedriva ett målinriktat 
arbete för att aktivt främja lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet oavsett 
etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning. 
 
6 § Arbetsgivaren skall vidta åtgärder för att förebygga och förhindra att någon 
arbetstagare utsätts för trakasserier eller repressalier enligt denna lag. Lag 
(2003:308). 
 
Rekrytering 
7 § Arbetsgivaren skall verka för att personer oavsett etnisk tillhörighet, religion 
eller annan trosuppfattning ges möjlighet att söka lediga anställningar. Lag 
(2003:308). 
 
Förbud mot diskriminering 
Direkt diskriminering 
8 § En arbetsgivare får inte missgynna en arbetssökande eller en arbetstagare 
genom att behandla honom eller henne sämre än arbetsgivaren behandlar, har 
behandlat eller skulle ha behandlat någon annan i en jämförbar situation, om 
missgynnandet har samband med etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning. Lag (2003:308). (Riksdagen, 2007)  
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5. Ett steg framåt, två tillbaka 
I detta kapitel kommer jag att redogöra för den litteratur som kan hjälpa mig att besvara 
de frågeställningar jag har. Rubriken syftar till att läsaren bör läsa och reflektera över 
det som står.  

5.1 Mångfald – något stort och varierat 
Enligt Konrad et al. (2005) finns det flera olika definitioner och perspektiv av vad 
mångfald är. I Nationalencyklopedin (2007c) står mångfald för ett stort och varierat antal 
och Thomas och Ely (1996 refererad i Konrad et al. 2005) menar att mångfald ska förstås 
som ett varierat perspektiv och ett första försök att förstå vad grupper med olika identitet 
medför.  
 
Osman (1999 refererad i Konrad et al. 2005) definierar mångfald som en term som 
generellt sett används för att gruppera människor baserade på bland annat etnicitet, 
trossystem och språk i olika geografiska områden.  
 
Enligt den svenska lagstiftningen ingår begreppen kön, etnisk tillhörighet, religion, 
trosbekännelse, funktionshinder och sexuell läggning samt ålder i mångfald. Begreppet 
sammankopplas dock ofta med etnicitet eller utländsk bakgrund (Roth, 2004).  
 
Garcia (1995 refererad i Konrad et al. 2005) anser att kompetens om mångfald refererar 
till möjligheten att visa respekt och förståelse, att kunna kommunicera effektivt och att 
kunna arbeta med människor från olika kulturell bakgrund.  

5.2 Kultur – ett komplext begrepp 
Det finns många definitioner av vad kultur är, men det finns ingen som uppfyller kraven 
av vad en definition är. En definition ska kunna beskriva gränserna, synliggöra 
konturerna och/eller framtona formen så att det går att identifiera objektet och särklilja 
det från andra (Sharma, 1996).  
 
Sharma (1996) definierar kultur som ett dynamiskt system för gemensam 
meningstolkning. Vidare menar hon att kultur handlar om synsätt, begrepp, konventioner, 
värderingar, inställningar och antaganden som är ordnade på ett visst sätt och 
samverkande enligt olika prioriteringar.  
 
Herlitz (1999) anser att kultur kan sägas vara en gemensam livsform. Människor med 
gemensam kultur reflekterar ganska likartat över omvärlden, med andra ord har de en 
likartad uppfattning om hur saker och ting bör vara och hur de faktiskt är. Kulturen talar 
även om hur stora avvikelserna får vara.  
 
Bodin och Fant (1995) definierar kultur genom att hävda att kultur är en samling 
tillvägagångssätt som en grupp människor har utvecklat gemensamt i syfte att lösa livets 
väsentliga problem. Kultur kan även syfta till de erfarenheter, tankar och föreställningar 
som får människan att känna tillhörighet till en viss grupp.  
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Enligt Geertz (1973 refererad i Trompenaars och Hampden-Turner, 1997) står kultur för 
genom det människor kommunicerar, förevigar och utvecklar dess kunskap om attityder i 
livet. Kultur är en produktion av mening i termer av vilken människor tolkar deras 
upplevelser och vägleder dem i deras handlingar.  

Kultur som ett isberg  
Kulturen visar på de skillnader som finns mellan länder, samhällen, byar och till och med 
på så låg nivå som inom familjen (Herlitz, 1999). I varje nationskultur finns det alltså 
subkulturer och det innebär att städer kan ha en kultur, landsbygd en annan, gamla 
människor kan ha en och unga en annan (Bodin & Fant, 1995). En och samma människa 
kan alltså vara medlem av flera olika kulturer och kan växla mellan de olika värderingar 
och normer som gäller i det rolltagande som sker (Herlitz, 1999; Bodin & Fant, 1995). 
Inom dessa grupper, oavsett om de är nationella eller på familjenivå, uppkommer ”tysta” 
överenskommelser som inte ser likadana ut mellan de olika grupperna. Dessa är oftast 
omedvetna och märks inte förrän någon gör en avvikelse mot överenskommelserna 
(Herlitz, 1999).  
 
Det är viktigt att vara medveten om att det finns skillnader då det inte går att lära sig alla 
kulturella skillnader. Dock är det viktigt att kunna skilja på vad som är kulturellt styrt och 
icke kulturellt. Exempel på icke kulturella faktorer är smärta, glädje, bekymmer, hunger, 
men hur dessa uttrycks är oftast styrda av kulturella koder eller normer (Sharma 1996). 
Detta utgör de fysiologiska och sociala behov som alla människor har och som måste 
uppfyllas och kulturen bestämmer hur dessa behov tar sig uttryck och vad som utlöser 
dessa. Uttrycken blir osynliga för dem som lever i kulturen (Herlitz, 1999). 
 
Kultur kan delas in i olika nivåer och kan jämföras vid ett isberg då endast en del syns, 
det vill säga att endast en del finns på ett medvetet plan. Toppen på isberget är den första 
nivån och består av sådant vi är medvetna om och ser. Det är symboler av olika slag och 
kan till exempel vara ett språk, olika mat, byggnader och skyltar. Från den här nivån 
uppkommer ofta våra fördomar då tolkningen av dessa symboler säger mer om varifrån 
den som tolkar symbolerna kommer ifrån, än den som bär symbolerna (Trompenaars & 
Hampden-Turner, 1997). 
 
Den andra nivån innehåller normer och värderingar som en grupp har. En värdering är 
ett uttryck för vad som anses vara bra eller dåligt i en kultur (Trompenaars & Hampden-
Turner 1997; Bodin & Fant, 1995). Värderingar har en positiv laddning då de fungerar 
som ett levnadsideal och de sitter djupt rotade i människan och uppfattas som universella. 
Värderingar överförs från generation till generation, men samtidigt förändras ständigt 
värderingarna i en långsam process, varför förändringen inte är tydlig. Värderingarna ger 
upphov till ett normsystem som ger riktlinjer för vad som är rätt eller fel och de utgörs av 
både informella och formella regler. Normerna vägleder i vardagen och är även de djupt 
rotade, men inte lika djupt rotade som en värdering (Bodin & Fant, 1995).  
 
Om en person avviker från de normer och värderingar inom den kultur som råder anses 
personen ofta vara missanpassad och ses som en avvikare. Vi reagerar ofta mer på då 
någon bryter mot de informella normerna än de formella normerna (Herlitz, 1999). 
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Den tredje nivån är det som finns under ytan och är omedvetet, det är våra 
grundläggande antaganden. Det är antaganden om vår existens och hur kulturen yttrar 
sig på det djupaste planet (Trompenaars & Hampden-Turner 1997). Våra grundläggande 
antaganden har att göra med hur stora kulturella skillnader som vi accepterar. Dessa finns 
på ett djupare plan än både normer och värderingar (Bodin & Fant, 1995).  

Förstå andra kulturer 
Benhabib (2004) menar att erfarenheter av att inte förstå varandra måste ses som en 
maning till vidare samtal och interaktion. Vissa samtal är konfrontationer och alla är inte 
hövliga, jämlikt och ömsesidigt berikande. Dessa samtal kan tvinga oss att revidera våra 
visioner och synsätt. Ett sammanbrott i kommunikationen kan framkalla fientlighet eller 
likgiltighet och ibland kan det gå så långt som att aggressivitet eller våld uppkommer. 
Benhabib (2004) anser dock att sammanbrottet ska ses som en källa till att vidga 
gränserna för förståelse då behovet att gå djupare uppkommer. Det är inte enbart en 
kognitiv handling att förstå den andre, utan det är även en moralisk och politisk gärning.  
 

”De mest lyckade hermeneutiska samtalen är obehagliga just för att de sätter i 
gång processer av ömsesidigt ifrågasättande men också av ömsesidigt lärande.” 
(Benhabib, 2004:60) 

 
Då vi människor förstår och blir förstådd trivs vi allra bäst. Det blir då enklare och mer 
effektivt. Vi begränsar oss vid en tolkning vilket gör oss blinda och vilket är en stor 
begränsning vid kulturmöten. Det är därför viktigt att förstå att sin egen kulturs definition 
av olika situationer inte alltid är den rätta och den som gäller. Bristen på distans till den 
egna kulturen kan således vara ett av de största hindren mot att förstå en annan kulturs 
sätt att ge olika betydelse åt saker och skeenden. Detta beror just på att denna blindhet 
uppkommer, det vill säga att det är svårt att se sin egen kultur, kopplingen mellan 
kulturen och olika värdena och kriterierna, samt hur den egna kulturen medverkar till att 
både utforma och begränsa det möjliga i livet. Hemmablindheten visar sig genom en tro 
att ens antaganden är universella eller genom en omedvetenhet. Det är dock svårt att 
åtskilja det som är kulturellt styrt och det som är icke kulturell styrt. Många av våra 
antaganden är grundade på kulturella synsätt, vilket är begränsande och ger inte möjlighet 
till förståelse av det mänskliga i dess olika aspekter (Sharma, 1996). 
 
Det är svårt att lära sig de olika värderingar och normer som finns i varje kultur och 
Herlitz (1999) menar att det främsta är att det finns en vilja och ett intresse att förstå. 
Dessutom att det finns en insikt om att det finns skillnader. Det är även viktigt att det 
finns en förståelse för att alla människor är individer och att det går inte dra alla över en 
kam. Viljan att förstå en annan kultur får alltså inte gå så långt att övertolkningar görs av 
de beteenden och värderingar som kan gälla.  
 

”I takt med att vår kunskap om andra kulturer och om oss själva ökar, ökar vår 
känsla av relativitet. Paradoxen är att ju mer vi förstår, desto mer kan vi 
förlåta.” (Benhabib, 2004:58) 
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Sharma (1996) menar att vi är beroende av vissa gemensamma synsätt då vi ständigt i 
vardagslivet omprövar den gemensamma meningstolkningen och dess gränser i fråga om 
en mängd praktiska definitioner och synsätt. Stereotyper är bilder av andra grupper som 
skapas utan en större kunskap om dem och de är främst negativa. Andra gruppers 
värderingar speglas ofta i stereotyper av dessa grupper (Bodin & Fant, 1995).  
 
Stereotyper organiserar tänkandet. De sammanfattar de förutfattade meningarna, både de 
positiva, negativa och neutrala, som har tillförskaffats genom hörsägen eller förenklade 
slutsatser av observationer (Wellros, 1998). En stereotyp är en funktion för att tolka en 
person som liknar en annan, det kan vara information från tidigare upplevelser i någon 
form. Människor kategoriseras in i olika grupper utifrån bilder som för dem samman och 
detta sker ofta automatiskt och omedvetet. Stereotyper hjälper även människor att fylla i 
bitar som fattas. Om en ny typ av människa inte platsar i de grupper av stereotyper som 
redan finns skapas en grupp för denna människa. Människan placerar även in sig själv i 
grupper efter de attityder, beteenden och andra attribut som de associerar med ett visst 
medlemskap. Vid möte med en ny människa sker därför först en jämförelse med sig själv, 
vilket kallas etnocentrism (Konrad et al. 2005).  
 
Enligt Hertzberg (2006 refererad i Ser vi kompetensen? 2006) är bedömningarna av rätt 
och fel, som ofta görs, farliga. Han menar att de generaliseringar och stereotyper som 
görs kopplas samman med en viss kultur och som sedan kopplas till en viss etnicitet.  

Socialisation – livets skola 
Socialisation har ett nära samband med kultur. Socialisation är en process under vilken 
människan tillägnar sig de kunskaper, regler, uppfattningar och attityder som gör det 
möjligt att fungera som en medlem i samhället. En människa måste ägna stor del av sitt 
liv åt social interaktion för att kunna bli en samhällsmedlem. Socialisationen börjar så 
fort ett barn föds och påverkar personlighetsutvecklingen under hela livet. Dock är 
påverkan som störst under en människas tidiga år (Helkama et al. 2000). 
 
Herlitz (1999) menar att vi växer in i vår kultur, det vill säga vi socialiseras in i den och 
den blir omedveten. Liksom vi genom vår fostran ger barnen en social kompetens får de 
även en kulturell kompetens. Denna fostran pågår i mer eller mindre grad under hela 
livet.  
 
Kvinnor och män anses i grunden vara lika, men Holgersson (2003) menar att de 
socialiseras in i olika roller där kvinnors roller värderas lägre än mäns. Enligt vissa 
synsätt menas att kvinnor och män blir olika, både fysiskt och psykiskt, på grund av att de 
gör olika saker både i hem och på arbete. Kön behöver inte vara den enda avgörande 
orsaken, utan även andra orsaker som exempelvis klass kan även spela in.  

5.3 Kultur i en organisation 
Hofstede (2005) anser att en organisationskultur är socialt konstruerad och att den 
påverkar medarbetarnas sätt att handla och interagera precis som en kultur på nationell 
nivå påverkar dess medlemmar. En organisationskultur är emellertid ytligare än en 
nationskultur och påverkas inte enbart av dess medlemmar, utan även av andra 



 26

intressenter, det vill säga alla som samspelar med organisationen. Det kan exempelvis 
vara kunder, leverantörer, myndigheter och medier.  
 
En organisation styrs av både formella och informella rutiner och procedurer (Bjurklo & 
Kardemark, 2003). Grundare och viktiga ledare har en stor inverkan på 
organisationskulturens skapande då de överför seder och bruk på medarbetarna. 
Värderingar och normer däremot finns djupare i människan och kommer in i 
organisationen genom rekrytering, det vill säga när organisationen anställer människor 
med viss nationalitet, kön, ålder och utbildning (Hofstede, 2005). Simon (1995 refererad i 
Bjurklo & Kardemark, 2003) menar att ledarna använder dessa för att behålla eller ändra 
mönster i organisationens aktiviteter. Kulturen utgör den informella styrningen och 
kommunikationen av denna förstärker och förser medarbetarna med grundläggande 
värderingar, syfte och inriktning för organisationen. Emellertid kan en kultur även skapas 
och kommuniceras genom officiella dokument, symboler och varumärken (Bjurklo & 
Kardemark, 2003). Det sker i den socialisationsprocess som påbörjas då en medarbetare 
anställs (Hofstede, 2005).  
 
Organisationer med starka kulturer väcker positiva känslor hos vissa, negativa hos andra. 
Inställningen till starka organisationskulturer påverkas delvis av den nationskultur som 
råder (Hofstede, 2005).  
 
Den kultur som råder i organisationen påverkar medarbetarnas kompetens. Kunskap kan 
anses vara den avgörande faktorn bakom varaktiga framgångar och dessa hänger nära 
samman med kulturen. Hanteringen av organisationskulturen påverkas därmed av 
hanteringen av kunskaperna och tvärtom (Alvesson, 2001 refererad i Bjurklo & 
Kardemark, 2003). Kulturen påverkar därmed medarbetarnas beteende och de normer och 
värderingar som ligger till grund för det. Bjurklo och Kardemark (2003) menar att det 
därför borde vara möjligt att styra organisationens normer och värderingar så att önskade 
beteenden uppnås. Hofstede (2005) menar emellertid att en organisationskultur är svår att 
förändra.  

5.4 Kommunikation – mer än ord 
Kultur och kommunikation hänger nära samman (Bodin & Fant, 1995). Benhabib (2004) 
motsätter sig att det råder en total oöversättlighet mellan såväl kulturer som språk och 
menar att om detta vore fallet skulle vi inte ens förstå att den andra människans samling 
av yttranden är en del av ett språk och om kulturer vore radikalt olika skulle vi inte kunna 
avskilja mänskliga aktiviteter som meningsfulla helheter i form av myter, ritualer och 
symboler. Kulturen yttrar sig till stor del i hur vi beter oss och en viktig del av de 
aktiviteter vi utför är kommunikation. I kulturen finns även normer och värderingar vilka 
uttrycks delvis via kommunikationen. Kommunikation har även ett nära samband med 
inlärning och kultur lärs till stor del in genom just kommunikation (Bodin & Fant, 1995). 
 

”Att tala är helt enkelt ett sätt att bete sig, att tiga är ett annat.” (Wellros, 
1998:32)  
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I språket är det inte endast orden som måste förstås utan även innebörden, det vill säga 
tolkningen kan ske på olika sätt (Sharma, 1996). Kommunikation delas därför ofta upp i 
två delar, verbal kommunikation i form av ord och icke verbal kommunikation som är 
gester, kroppsspråk, avstånd, hur ord uttalas, tystnad, klädval med mera (Wellros, 1998). 
 
Verbal kommunikation är ord, ord i form av tal, tecken eller skrift (Bodin & Fant, 1995). 
Ord, som i själva verket är en etablerad ljudkedja, är en beteckning på något som finns i 
verkligheten eller en föreställningsvärld. Det är en symbol, en representation, en 
sammanfattning av vad ordet syftar på. Tillsammans med begrepp, som är ett 
kunskapspaket, utgör ord en kognitiv struktur. Denna struktur är visserligen individuell, 
men en gemensam uppfattning delas ofta i en kultur (Wellros, 1998).  
 
I alla de sammanhang där människor kommunicerar är betydelsen ett resultat av en 
tolkning, en kognitiv process. I tolkningen vävs andra faktorer in, det som sägs, hörs eller 
syns, för att sedan relateras till en referensram och matchas mot de egna kognitiva 
strukturerna och kontrolleras mot attityder och värderingar (Wellros, 1998). Det handlar 
då om icke verbal kommunikation (Wellros, 1998; Bodin & Fant, 1995). 
 
Hur den icke verbala kommunikationen uppfattas är upp till betraktaren som tolkar och 
lägger sina värderingar och attityder i det som syns och hörs. Situationen avgör även vad 
den icke verbala kommunikationen betyder för den som tolkar (Wellros, 1998; Bodin & 
Fant, 1995). Det är mycket stora skillnader i användningen av den icke verbala 
kommunikationen mellan olika kulturer (Bodin & Fant, 1995) och den icke verbala 
kommunikationen är oftast svårare att lära sig än den verbala då tolkningen sker mer eller 
mindre omedvetet (Wellros, 1998).  
 
I situationen som känns igen, då ordning är skapad efter det ”normala”, behövs inte 
tolkningsförmågan, det vill säga förmågan att kunna förutse vad som kommer att hända 
härnäst och strategier och handlingsmönster för att kunna hantera situationen behövs inte. 
I dessa situationer är regelverket så klart och entydigt att det mer eller mindre kan följas 
reflexmässigt. När dessa mönster bryts eller reflekteras över går det att se att de i själva 
verket består av komplicerade handlingsmönster (Wellros, 1998). 

”Språket är ju väldigt viktigt för oss va” 
(Citatet kommer från en av de intervjuade i Länsförsäkringar Värmland) 
Ett språk är en orsak till medlemskap i en viss etnisk grupp, en grupp människor som 
delar en gemenskap som bygger på en gemensam historia, samma språk och liknande 
traditioner. Det här ger människan en identitet och ofta en känsla av trygghet och positiv 
känsla av samhörighet (Wellros, 1998).  
 
Människor anser generellt sett att det är språket som är det största problemet mellan 
kontakter mellan människor från olika delar av världen. Emellertid finns det så många 
fler orsaker. Det krävs bland annat en förståelse för det kulturella för att språket ska 
hanteras på rätt sätt. Med det kulturella menar Sharma (1996) och Bodin och Fant (1995) 
att förståelsen av budskap, logik och konsekvenser är viktiga faktorer för att kunna göra 
sig förstådd. Bodin och Fant (1995) kallar detta kulturell kompetens.  
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Språket innebär många möjligheter. Det ger oss en möjlighet att uttrycka tankar och 
känslor och en möjlighet att föra kunskap vidare från en generation till en annan. Det 
återspeglar och bekräftar därmed samhällets syn på tiden då den har rumsliga 
dimensioner och uppfattas som något observerbart och påtagligt. Språket ger en frihet att 
distansera från här och nu, att pendla mellan det konkreta och det abstrakta och det är ett 
instrument för att skapa förbindelselänkar mellan den yttre och den inre verkligheten, det 
vill säga mellan den värld alla kan betrakta och den egna tolkningen av den. Det ger oss 
även ett medel att förvara ett budskap från en tid till en annan. Språket innebär emellertid 
en begränsning. De ord som finns i språket styr tänkandet in i de färdiga tankekategorier 
som skapats av andra före oss (Wellros, 1998).  
 

”Språkkunskaper möjliggör en sorts förståelse, men kunskap om kulturella 
faktorer ger insikt i synsätt och värderingar så att man kan öka träffsäkerheten i 
kommunikationen.” (Sharma 1996:10)   

 
Ord har makt och deras roll en attitydpåverkan. Genom att kunna behärska dem får 
individen en intellektuell rörelsefrihet vilket medför makt. Felsägningar kan i vissa fall 
väcka starka känslor och sätta igång handlingar. Detta förekommer ofta hos barn, men 
även hos människor som lär sig ett nytt språk. Även konnotationer är viktigt för ordens 
betydelse, det vill säga det värde som läggs i orden, vilket kan ändras över tid (Wellros, 
1998). 
 
Människor som utseendemässigt stämmer in på bilden av en invandrare förväntas ofta 
inte kunna det svenska språket och en övertydlighet i kommunikationen är vanlig 
(Kindenberg, 2006). 

5.5 Att anställa en vilt främmande människa – eller? 

Kompetens ≠ kunskap ≠ kvalifikation ≤ informell kompetens 
Bjurklo och Kardemark (2003) definierar kompetens som en persons kunskaper i alla 
former samt personlighetsmässiga förmågor och de menar därav att kompetens är ett 
vidare begrepp än kunskap. Kompetensen visar sig i handling och det är först när en 
kunskap tillämpas på rätt sätt som det ses som kompetens. Kompetens är ett dynamiskt 
begrepp då det kan användas, utvecklas och förändras över tid. Kompetens kan även ses 
som en individs potentiella handlingsförmåga i relation till en viss uppgift, situation eller 
kontext (Ellström, 1992 refererad i Bjurklo & Kardemark, 2003). Boukas (1988 refererad 
i Bjurklo & Kardemark, 2003) anser att kompetens kräver en aktiv användning.  
 
Bjurklo och Kardemark (2003) menar att kvalifikation och kompetens inte är synonymt, 
men att begreppen är nära knutna till varandra. Kvalifikation används ofta i sammanhang 
som har att göra med utbildning, arbetsplats och arbetsmarknad. I vardagen används det 
ofta som synonymt för kunskap och färdighet (Holmer & Karlsson, 1992 refererad i 
Bjurklo & Kardemark, 2003). Andersen et al. (1996 refererad i Bjurklo & Kardemark, 
2003) hävdar att kvalifikation är kapaciteter relevanta för samhälleligt arbetet och med 
kapacitet menas individens förmågor. Kvalifikation går att dela in i formell och 
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informella kvalifikation och den formella förvärvas genom utbildning medan den 
informella förvärvas genom socialisering. Kvalifikation går även att dela in i specifik och 
generell kvalifikation och den specifika kvalifikationen står för kunskap som är knuten 
till utförandet av enskilda uppgifter medan den generella är kunskap som är en 
förutsättning för att ingå i en arbetsprocess. Bjurklo och Kardemark (2003) menar att 
kvalifikation är den kompetens som arbetsuppgifterna anses kräva.  
 
Skillnaden mellan kompetens och kvalifikation kan förklaras med att kompetens sätter 
individen i fokus medan kvalifikation sätter arbetet i fokus. Kompetens är hur 
kvalifikationerna används och värderas (Holmer och Karlsson, 1992 refererad i Bjurklo 
& Kardemark, 2003).  
 
Begreppet social kompetens eller informell kompetens, som det även kan benämnas, är 
svårt att definiera men det handlar på något sätt alltid om att kunna fungera i grupp eller i 
relationer med andra individer. Grundelement som ofta anses ingå är artighet och 
hänsynsfullhet, vilka anses sitta i ryggmärgen. Dock uttrycks dessa egenskaper på olika 
sätt i olika kulturer och att skaka hand vid möte kan i andra kulturer motsvaras av 
bugning (Persson, 2000 refererad i Knocke et al. 2003). Samtidigt som informell 
kompetens är svårt att definiera, efterfrågas det allt mer i arbetslivet och den ger ofta 
företräde framför utbildning och yrkeserfarenheter (Knocke et al. 2003).  
 
Knocke et al. (2003) menar att social kompetens behöver specificeras och att det istället 
borde talas om socialt förvärvade färdigheter som behövs inom olika yrken. Social 
kompetens handlar i själva verket om sociala färdigheter och individuella karakteristiska 
som befrämjar eller underlättar den sociala interaktionen eller kommunikationen på 
arbetsplatsen mellan alla olika medarbetare såväl som i förhållandet med kunder. Sociala 
färdigheter är inlärda färdigheter som lärts in genom socialisationen (Knocke et al. 2003).  

Homosocialitet – en orsak till att minoriteter inte får jobb 
Homosocialitet är en teori om könssegregering som bygger på att männen besitter makt i 
organisationer och att de därför identifierar sig med och orienterar sig mot andra män.  
På grund av att kvinnor är utan makt och resurser, tvingas de därför att orientera sig mot 
män då de har makten. Kvinnorna uppvisar därmed ett heterosocialt beteende (Lipman-
Blumen, 1976 refererad i Holgersson 2003; Wahl et al. 2001).  
 
Homosocialitet är enligt Lindgren (1996 refererad i Holgersson, 2003) ett normsystem 
som garanterar att män framträder någorlunda enhetligt i förhållande till kvinnor. 
Holgersson (2003) ser även homosocialiteten som en socialiseringsprocess. 
 
Kanter (1977 refererad i Holgersson, 2003) hävdar att definitionen av företagsledaren är 
maskuliniserad och paternalistisk. Bilden av företagsledaren är präglad av en manlig etik 
och denna etik upphöjer de drag som antas tillhöra män och har blivit normen för ett 
effektivt ledarskap. Detta maktförhållande genomsyrar hela samhället och anses vara ett 
normalt förhållande vilket leder till att det blir osynligt. Holgersson (2003) menar vidare 
att ledarskap handlar om ordnandet av relationer mellan män och därmed att 
homosocialiteten styr. 
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En organisations könsstruktur, det vill säga könsfördelningen totalt, vad gäller yrken, 
sysslor, positioner och inflytande, spelar roll för mäns föreställningar om kvinnors 
kompetens (Holgersson 2003). Manliga företagsledare hävdar att kvinnor saknar rätt 
kompetens, inte har rätt utbildning, väljer bort karriären, inte kan spelreglerna och inte 
har något kontaktnät. Av den orsaken menar männen att kvinnor inte har toppositioner, 
medan kvinnorna själva hävdar att det finns hinder för dem i organisationen (Franzén, 
1994 refererad i Holgersson, 2003). Holgersson (2003) hävdar dock att det inte beror på 
att kompetensen inte finns eller att de inte vill göra karriär, utan att hindren ligger i 
organisationen.  
 
Kanter (1977 refererad i Holgersson, 2003) påstår att det är så att män vill ha män på 
toppositionerna. Orsakerna är många och Lindgren (1996 refererad i Holgersson, 2003) 
menar att orsaken är en inbördes kamp om makt och positioner. En annan orsak är, enligt 
Collinson och Hearn (1996 refererad i Holgersson 2003), försök att säkra deras identitet 
och en ytterligare orsak, som bygger på föregående, är att chefsarbete ofta präglas av en 
stor osäkerhet och en person som har samma bakgrund, kön och så vidare, minskar 
osäkerheten. De hävdar dessutom att det kan förekomma en osäkerhet och 
oförutsägbarhet även för de övriga organisationsmedlemmarna, vilket tillsammans leder 
till en konformitet i organisationerna.  

Etnosocialitet – inte bara kön som styr  
Wahl (2001 refererad i Holgersson, 2003) ser kön som en grundläggande, strukturerande 
faktor för hur samhällen är uppbyggda och det kommer till uttryck i organisationer via 
könsstrukturer och symboler. Det talas då om homosocialitet. Ett likartat fenomen som 
istället berör etnicitet kan enligt Knocke et al. (2003) benämnas etnosocialitet. I detta 
sammanhang väljer svenskar andra svenskar för att det finns likheter och de förväntas 
uppfylla kraven. Arbetsdelningar och hierarkiska ordningar bygger i det här fallet på 
etnicitet och på föreställningar om att kön och etnisk bakgrund samverkar och överlagras 
med föreställningar om brister i kvalifikationer och kompetens. Det leder till att denna 
”kategori” sökande enbart kommer ifråga för lågkvalificerade arbetsuppgifter. Kön och 
etnicitet kan därmed även förstärka varandra (Knocke et al. 2003). 
 
Likaså Holgersson (2003) hävdar att det inte enbart är kön som spelar in utan menar att 
homosocialitet handlar om en summering av klass, etnicitet, sexualitet, rörelseförmåga 
och kön. Synliggörandet av detta innebär då ett synliggörande av maktordningar såsom 
klass, etnicitet, sexualitet och även den globala maktordningen mellan olika världsdelar.  
 
Lindgren (1992 refererad i Holgersson) anser, även hon, att det förutom könstillhörighet 
krävs andra egenskaper för att bli invald. Hon hävdar att det finns olika kulturer för de 
olika positioner som finns i en organisation och gör att även män kan utestängas. 
Lindgren menar vidare att könskulturer inte enbart uppstår för att en grupp människor har 
samma kön utan det måste finnas någon form av lokalitet och specifik situation som 
inringar gruppen för att processer kring interaktion och identitet ska komma igång.  
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Slutligen anser även Konrad et al. (2005) att segregation inte enbart handlar om kön utan 
även om etnicitet och att de blir utestängda från arbetsmarknaden. De kategoriseras, 
liksom kvinnor, in i olika fack och antas passa för vissa specifika yrken utifrån de 
stereotypa bilder som finns. Vad män gör, värderas högre än det kvinnor gör, även om de 
gör samma sak och detsamma gäller för människor med annan etnisk bakgrund i 
jämförelse med vita.  

Möjligheter, makt och gruppsammansättning 
Kanter (1977 refererad i Holgersson, 2003; Wahl et al. 2001) menar att organisationer 
skapar människan då hon ser ett mönster i beteenden i vardagliga situationer och hur 
dessa varierar i förhållande till positionen i organisationsstrukturen. Kanter åskådliggör 
tre olika strukturella variabler för att studera kvinnors och mäns situationer i 
organisationen, möjlighetsstruktur, maktstruktur och gruppsammansättning i form av 
minoriteter och majoriteter.  
 
Möjlighetstrukturen påverkas bland annat av befordringsmöjligheter inom vissa arbeten, 
antal karriärsteg för en viss position, hur många karriärmöjligheter som öppnas via en 
position och möjligheten att utvecklas. Personer med små möjligheter tenderar att 
begränsa sina ambitioner och ha låga förväntningar om befordring och förflyttning och 
detta kan leda till lågt självförtroende. Det råder även motsatt förhållande generellt sett 
och det betyder att självuppfyllande profetior skapas (Kanter, 1977 refererad i 
Holgersson, 2003; Wahl et al. 2001).  
 
Kanter menar att möjligheterna beror på maktskillnaderna mellan könen, vilket utgör 
maktstrukturen. Hierarkier och allianser utgör maktskillnaderna och kvinnor tenderar ofta 
att ha liten makt, vilket leder till ett auktoritärt förhållningssätt och vilket i sin tur leder 
till att de inte blir omtyckta (Kanter, 1977 refererad i Holgersson, 2003; Wahl et al. 
2001).  
 
Gruppsammansättningen minoritet ger upphov till tre strukturella effekter. Synlighet 
innebär att minoriteter blir mer synliga och får mer uppmärksamhet än majoriteten. Detta 
kan upplevas negativt i den bemärkelsen att pressen ökas och att handlingsförmågan 
begränsas (Kanter, 1977 refererad i Holgersson, 2003; Wahl et al. 2001). Wahl et al. 
(2001) menar att synlighet innebär att könet blir det synliga och inte kompetensen. Denna 
effekt leder till att pressen att prestera blir högre för att avvikaren ska få sin kompetens 
erkänd, dock får avvikaren inte vara för duktig då det tolkas som aggressivt och det blir 
därmed en svår balansgång. De stereotyper som kvinnor blir utsatta för är ofta lättare att 
leva upp till än att motsätta sig dem, vilket leder till att stereotyperna bekräftas. 
Kontrasteffekten innebär att närvaron av några i minoritet leder till att majoriteten blir 
mer medvetna om vad de har gemensamt samtidigt som gemenskapen hotas. Majoriteten 
blir medveten om sin egen kultur. Det här kan leda till att kontrasterna överdrivs (Kanter, 
1977 refererad i Holgersson, 2003; Wahl et al. 2001). Enligt Wahl et al. (2001) kan 
kontrasteffekten innebära att den avvikande parten kan utsättas för lojalitetstest och det är 
viktigt som avvikare att inte visa sig lojal mot ”sina egna” utan mot majoriteten. 
Segregeringsmönstren kan ändras exempelvis på så sätt att positioner eller yrken kan 
”byta” kön. Assimilering innebär att avvikare inte får vara individer då det är lättare att 
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generalisera utifrån en avvikare än utifrån majoriteten. Detta leder ofta till att kvinnor 
tvingas in i bestämda begränsade roller (Kanter, 1977 refererad i Holgersson, 2003; Wahl 
et al. 2001).  
 
Kanter (1977 refererad i Holgersson, 2003) menar emellertid att män som är minoritet i 
kvinnodominerande yrken ses som avvikare i en positiv bemärkelse och har lättare för 
sig.  

Ett upprätthållande av segregeringen 
Enligt Knocke et al. (2003) går det att se att rekryteringsförfarandet upprätthåller 
könsordningen då den är präglad av synsätt och praktiker som medför detta. De menar att 
exempelvis en jämställdhetsplan inte har någon större inverkan.  
 
Enligt Jenkins (1986 refererad i Holgersson, 2003) använder arbetsgivare ofta 
urvalskriterier som resulterar i en indirekt diskriminering. De använder kriterier som 
uppförande och attityd, uppträdande, mognad, maggropskänsla och personlighet, vilka 
garanterar den vita manliga hegemonin. Även andra kriterier som upprätthåller detta är 
arbetsmarknadshistoria, sätt att tala, relevanta erfarenheter, ålder, civil status och förmåga 
att passa in. Silverman och Jones (1976 refererad i Holgersson, 2003) menar att de 
informella urvalskriterierna påverkar rekryteringens utfall och att de gynnar en särskild 
klassbakgrund. Bolander (2002 refererad i Holgersson, 2003) menar dock att rekryterarna 
utgår från både formella och informella rekryteringspraktiker och att beslutsfattande inte 
är helt subjektiva processer där de kan fatta vilka beslut de vill. Hon menar vidare att 
rekryterarna håller sig till rekryteringsplanen men att tolkningar av kandidaterna byggs 
upp utifrån kunskapen om kandidaterna under tiden, vilka blir informella och subjektiva. 
Bolander anser även att rekryteringsverktygen har en stor påverkan då de fungerar som 
ett meningsskapande verktyg som hjälper de inblandade att skapa lokala tolkningar av 
kandidaterna.  
 
En rekrytering som är organiserad med klara riktlinjer om arbetsuppgifter skapar en 
större sannolikhet att hitta en sökande som speglar det arbetskraftsbehov som finns (SOU 
2005:115). Leck och Saunders (1992 refererad i Konrad et al. 2005) hävdar att en mer 
formaliserad rekryteringsprocess leder till att fler kvinnor anställs. Knocke et al. (2003) 
anser att inslaget av en subjektiv värdering eller gruppbedömning blir större om en 
matchningsmodell används. En matchningsmodell bygger mer på konsensus och 
personalinflytande under processens gång än andra modeller som bygger på urval och 
kriterier utifrån organisationens behov och där det slutgiltiga beslutet tas av ledningen. 
Jenkins (1986 refererad i SOU:115) menar emellertid att intervjun utgör den största 
risken för en subjektiv bedömning, men risken för subjektiv bedömning finns i alla faser.   
 
I Ser vi kompetensen? (2006) hävdas det att föreställningar om vilka arbeten som passar 
kvinnor respektive män och personer med utländsk bakgrund respektive svenskar styr vid 
rekryteringsprocessen och enligt Kindenberg (2006) hamnar faktorn ”att passa in” både 
före yrkeserfarenhet, referenser och utbildning. Då social kompetens är ett töjbart 
begrepp, kan det lätt tolkas som arbetsgivaren vill och därmed utestänga vissa kategorier 
av sökande. En medveten strategisk rekrytering ställer krav på styrning, ledning och 
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kontroll av hela processen då det annars finns en stor risk att fastna i gamla rutiner vilket 
leder till en ökad eller upprätthållen segregering (Knocke et al. 2003). Soeters och 
Schreuder (1986 refererad i Hofstede, 2005) menar att de som har ansvar för 
rekryteringen och som gör ett första urval bland sökande spelar en mycket viktig roll när 
det gäller att upprätthålla en organisations värderingar, vilket ofta sker omedvetet.  
 
Internrekrytering är vanligt förekommande i organisationer. Fördelarna med 
internrekrytering är att den kan förändra den vertikala arbetsdelningen och att det ger 
möjlighet till vidareutveckling. Dock ändrar den inte den könsmässiga eller etniska 
sammansättningen. Även nätverksrekrytering eller annan informell rekrytering riskerar 
att öka eller upprätthålla segregeringen på grund av homosocialitet och etnosocialitet 
(SOU 2005:115; Knocke et al. 2003). Vid informell rekrytering ökar risken för 
diskriminerande effekter, men även risken att inte få den mest kvalificerade (Ser vi 
kompetensen? 2006).  

”Det är fortfarande mycket ’Andersson, Pettersson, Lundström och 
jag’ i svenskt arbetsliv”  
Citatet som kommer från Ser vi kompetensen? (2006:7) menar att arbetslivet än i dag 
skapar karriärmöjligheter för vissa samtidigt som det utestänger andra, trots att 
företrädare för organisationer uttrycker ett behov av en mer heterogen arbetsplats.  
 
Arbetsmarknaden är horisontellt och vertikalt könssegregerad. Det här visar sig bland 
annat i att personer med utländsk bakgrund inte får arbeten som motsvarar deras 
kvalifikationer och att kvinnor generellt sett har lågavlönade arbeten. I organisationer 
hävdar de med personalansvar att det är kompetensen som avgör vid 
rekryteringsförfaranden. I själva verket förekommer diskriminering (Ser vi kompetensen? 
2006; Knocke et al. 2003). Diskriminering betyder särbehandling och den vanligaste 
innebörden är negativ. Diskriminering kan även definieras som en handling av en individ 
mot en annan individ. Med etnisk diskriminering avses negativ särbehandling på grund 
av etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning (SOU 2005:115). 
 
Under en lång tid har etnisk diskriminering såväl i forskning som i samhällsdebatten setts 
som ett obetydligt fenomen. Det grundas på föreställningen att diskriminering 
förekommer i mycket liten omfattning, och att diskriminering är en relation mellan en 
diskriminerande och en diskriminerad person då diskrimineringens sammanhang och 
ramar har varit dolda (SOU 2005:115). Det är även så att genom föreställningen att 
definitionen av kompetens är könsneutral kan det hävdas att ingen diskriminering 
föreligger. Dock görs dessa definitioner ofta av ett antal män i maktposition och den 
bygger mer på ”sunt förnuft” än genomarbetade tankar (Aleite, 2006). Uppfattningen om 
att organisationer är könsneutrala är väl utbredd i arbetslivet och bidrar till att alla 
medarbetare antas har samma möjligheter till kompetensutveckling och karriär bara de 
tas an (Drejhammar, 1998 refererad i Knocke et al. 2003). Höglund (2002 refererad i 
Knocke et al. 2003) anser att denna inbyggda maktdimension är en orsak till att 
diskriminering uppkommer, detta genom vaga definieringar av personliga egenskaper och 
förmågor i rekryteringsprocessen. Enligt Knocke et al. 2003) reflekteras det inte över kön 
under en rekrytering, utan kompetensen anses vara den avgörande faktorn.  
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I verkligheten finns diskriminering 
I andra länder har det gjorts studier för att visa att etnisk diskriminering förekommer. I 
Sverige får inte studier av detta slag utföras. Personer med lika kompetens, men med 
olika etnisk bakgrund, har sökt arbeten och det har visat sig att en stor del av arbetena har 
valt bort dem med annan etnisk bakgrund. Kvalitativa studier visar även att personer med 
utländsk härkomst tenderas att få sina kvalifikationer undervärderade vilket ofta baseras 
på en stereotyp bild av bristande social och formell kompetens. Det anses även att de inte 
passar in (SOU 2005:115).  
 
Personer med utländsk bakgrund avviker systematiskt och negativt i jämförelse med 
personer med svensk bakgrund och de har i större utsträckning anställningar i arbeten 
som de är överkvalificerade för. Personer med utländsk bakgrund söker arbete i minst 
lika hög grad som personer med svensk bakgrund och detta skapar en generell grund för 
att konstatera att etnisk diskriminering förekommer. Personer med utländsk bakgrund är 
även i högre grad arbetslösa än personer med svensk bakgrund, trots likvärdiga eller 
bättre meriter (SOU 2005:115).  
 
Krav på kunskaper i det svenska språket kan bli diskriminerande. Det är vanligt att påstå 
att brister i det svenska språket är orsaken till situationen på arbetsmarknaden för 
personer med utländsk bakgrund. Språkbrister kan förekomma, emellertid anses det vara 
så att rekryterare kan ha svårt att bedöma språkkunskaperna och att de ofta förlitar sig på 
generella föreställningar eller på uttalet för att välja bort en person med utländsk 
bakgrund. Etnisk diskriminering förekommer som medvetna val, men oftast är det 
omedvetenhet, bristande kunskap, stress och dåliga rutiner som medför att en person med 
utländsk bakgrund väljs bort (SOU 2005:115).  
 
Enligt Knocke et al. (2003) går det att se samband mellan arbetskrafttillgång och de krav 
som ställs på personen med utländsk bakgrund. Då det är arbetsbrist blir den makt 
arbetsgivaren besitter påtagligt större. 
  

”Det kan inte anses godtagbart att den invandrade föräldragenerationen och 
deras ungdomar, som utgör närmare 20 procent av den bofasta befolkningen i 
Sverige, tilldelas rollen som buffert och reservarbetskraft, att de kallas in när det 
gäller att avhjälpa arbetskraftsbristen eller att de får stå för flexibiliteten genom 
tillfälliga och otrygga anställningar.” (Knocke et al. 2003:57)  

 
Vilken kompetens och vilka kvalifikationer som efterfrågas beror alltså på konjunkturens 
svängningar och arbetskraftsbehov. Under vissa år har det till exempel varit stor 
efterfrågan på arbetskraft inom industrin och egenskaper som vanligtvis tillskrivs kvinnor 
efterfrågades då männen inte räckte till (Ser vi kompetensen? 2006). 

Humankapitalet – allt viktigare  
Humankapital kan ses som all individuell förmåga, kunskap, skicklighet och erfarenhet 
hos organisationens personal och ledning. Humankapital kan även ses som medarbetarnas 
kompetens (Bjurklo & Kardemark, 2003).   
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Allt fler företag och organisationer erbjuder samma eller snarlika produkter och tjänster 
då de vill erbjuda kunder helhetslösningar. Tillgången till humankapitalet är ofta det enda 
som skiljer dessa åt och det blir allt viktigare (Aleite, 2006; Bjurklo & Kardemark, 2003). 
Det här leder till att urvalet i rekryteringsprocessen blir viktigt. Organisationen vill 
rekrytera den som bäst passar in på organisationens affärsidé och strategi i konkurrensen 
på marknaden (Bergström, 1998 refererad i Knocke et al. 2003).  
 
Pfeffer (1994 refererad i Bjurklo & Kardemark, 2003) menar även att en organisations 
unikhet gör den konkurrenskraftig och det är kompetensen i organisationen som är unik, 
det vill säga dess medarbetare. Övriga tillgångar går lätt att kopiera av andra.  

5.6 Det rätta 

40-talisterna försvinner snart 
Konrad et al. (2005) skriver att organisationer många gånger arbetar med mångfald för att 
det är ”det rätta”. Vidare menar Konrad et al. att det finns många fördelar med ett 
mångfaldsarbete. Det kan leda till en ökad kvalitet av arbetskraften och kan därmed bli en 
katalysator för en bättre avkastning. Det kan locka nya marknader likaså de bästa 
medarbetarna. Kreativiteten ökar och den flexibilitet mångfald medför, leder till en bättre 
utveckling av organisationen vilket i sin tur leder till en ökad sannolikhet för överlevnad. 
Det ger organisationer konkurrensfördelar och organisationer bör därför inte arbeta med 
mångfald på grund av att det är moraliskt rätt eller det rätta att göra.  
 
Människor som arbetar i diversifierade organisationer är generellt sett mer öppna för 
mångfald och en arbetskraft som är diversifierad kan komma att öka efterfrågan för 
relaterade produkter och tjänster. Organisationer som har en större mångfald har ett större 
utbud av diversifierade produkter och kan därför tillgodose det behov som finns på 
marknaden (Konrad et al. 2005). Cox och Blake (1991 refererad i Konrad et al. 2005) 
hävdar även att organisationer som värdesätter mångfald får större möjligheter på 
marknaden om den diversifierade marknaden speglas i organisationen.  
 
Knocke et al. (2003) hävdar att ett argument mot att låta homosocialiteten eller 
etnosocialiteten styra är att 40-talisterna snart försvinner från arbetsmarknaden och 
därmed kommer utbudet av den igenkännbara sorten att bli en bristvara. Ett annat är att 
företag och organisationer går miste om den slags kunskaps- och erfarenhetskapital som 
en heterogen arbetskraft skulle kunna bidra med för en positiv förändring. Ett tredje är att 
det bör ses som en demokratisk rättvisefråga.  
 
Konrad et al. (2005) menar dock att det finns flera avigsidor med några av de olika 
argument som finns och att det är viktigt att se dem ur ett annat perspektiv. Konrad et al. 
kopplar detta till Kanter (1977 refererad i Konrad et al. 2005) som menar att så länge 
minoriteten är under 15 procent kommer det att finnas ett motstånd till att anställa fler 
människor som är minoriteter i samhället och det är inte förrän minoriteten utgör en 
tredjedel som den kommer att påverka arbetsplatsen. Orsaken är att människor som är i 
minoritet blir extra synliga och ses som symboler. Människor med annan etnisk bakgrund 
har ofta, liksom kvinnor, låga positioner och med hänvisning till Kanters teori har de liten 
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makt och små möjligheter. I och med att människor med annan etnisk bakgrund uppfattas 
som annorlunda och som om de har otillräckliga kvalifikationer, har de en liten chans att 
behandlas utifrån samma förutsättningar. I de Skandinaviska länderna finns ett starkt 
rättvisetänk oavsett kön, etnicitet, klass och annat. Dock ser praktiken annorlunda ut och 
rättvisan är låg då det förekommer diskriminering av olika slag i både organisationer och 
samhälle. Det finns emellertid en fara med att synliggöra skillnaderna mer. Det kan leda 
till att människor behandlas desto mer orättvist och det leder även till etnosocialitet. 
 
Mångfald ses ofta som en möjlighet att erhålla marknadsandelar istället för att skapa lika 
förutsättningar för människor och att rekrytera fler människor med annan etnisk bakgrund 
anses vara ett smart drag då arbetsmarkandens demografi har förändrats och majoriteten 
närmar sig pension. Grunden till argumentet är att arbetskraftsbrist leder till att 
konkurrensen blir större och därmed att organisationerna tvingas få nya synsätt. Detta 
synsätt på mångfaldens inverkan fokuserar inte på etnicitet utan på behovet av arbetskraft 
vilket anses leda till att gamla diskriminerande synsätt försvinner. Konrad et al. (2005) 
menar dock att detta synsätt att förändra mångfalden inte tar hänsyn till de underliggande 
värderingar som finns. Värderingar som exempelvis förhindrar kvinnor och människor 
med annan etnisk bakgrund att träda in på arbetsmarknaden.  
 
Ett annat argument för en ökad mångfald anses vara att minoriteter som kvinnor och 
personer med utländsk bakgrund kan bidra med exempelvis andra värderingar, 
erfarenheter och sätt att tänka. Kvinnor anses till exempel på grund av socialisationen få 
vissa kvalifikationer som kan tas till vara i olika organisationer och ett exempel är att 
kvinnor anses vara mjuka. Dessa argument kan expanderas även till andra grupper. Att ha 
en stor mångfald anses därför kunna leda till att de normer och värderingar som finns 
ifrågasätts. Synsättet menar att vi måste acceptera att människor har olika kunskaper och 
egenskaper och de passar därför till olika arbeten. Det finns en fara med detta enligt 
Konrad et al. (2005), då de menar att det kommer leda till att människor ses utifrån deras 
kultur och därför passar till specifika positioner. Den vertikala och horisontella 
segregeringen kommer därför att upprätthållas, liksom den kategorisering av människor 
som sker. Även detta perspektiv ser inte till de värderingar och normer som den egentliga 
underliggande orsaken till hur samhället ser ut.  
 
Konrad et al. (2005) menar att de centrala utgångspunkterna i mångfald istället ska vara 
jämlikhet, antidiskriminering och rättvisa och att det är de underliggande normerna och 
värderingarna som måste förändras. Skillnaderna måste accepteras och anpassning till 
den rådande situationen i samhället.  

En, två, tre, fyra kroppar 
Enligt Jämo är det inte tillräckligt att fokusera på den kvantitativa fördelningen när det 
gäller kön. Det krävs även en kvalitativ ansats för att fram synsätt, erfarenheter och 
komplexitet eftersom ojämställdhet inte enbart handlar om antal (Knocke et al. 2003). 
Risken är annars stor att jämställdhet reduceras till en jämn könsfördelning och räknande 
av kroppar (Alvesson, 1998 refererad i Knocke et al. 2003). Ett förändringsarbete kräver 
dialog och reflektion samt fokus på att bryta monokulturen (Ser vi kompetensen? 2006). 
Osman (refererad i Ser vi kompetensen? 2006) menar dock att det måste bli en ekonomisk 
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fråga för att en förändring verkligen ska komma till stånd då pengar alltid är viktigt och 
skadeståndsbeloppen i dag är låga vid diskriminering. 
 

“Diversity is reality in today’s world. We are all interconnected, so we must 
learn how to live and work with one other. If we do not, eventually we will 
destroy one other. We should do what we can to create inclusive, equitable 
workplaces, in which we can develop and practice our ability to corporate, learn, 
adapt, accept, and to persist in finding common ground. Workforce can be 
understood as an opportunity for everyone in an organization to learn from each 
other in order to enrich their lives, achieve their goals, and develop the skills 
necessary for human survival.” (Konrad et al. 2005:90) 

 
Wrench (2001) menar att det inte räcker med information om andra länders seder och 
bruk. Att diskriminering förekommer, såväl indirekt och direkt rasism, måste lyftas fram 
då den ofta är omedveten. För att ändra de attityder och värderingar som ligger bakom 
diskriminering måste individer tränas genom exempelvis gruppdiskussion och 
konfrontationer. Den egna kulturen måste även kritiskt granskas för att andras kultur ska 
förstås bättre och olikheter ska uppmuntras och tas tillvara. Det huvudsakliga syftet är 
egentligen att förändra beteenden. Det är en långsam process som måste genomsyra hela 
organisationen för att en förändring ska uppkomma. Det viktigaste är att människor på 
ledarpositioner är positiva till en förändring och att de har påbörjat en förändring hos sig 
själva då de har en stor påverkan på människor under dem. Dessa människor, liksom de 
som har hand om rekrytering, har en stor makt inom organisationerna på grund av detta. 
Ansvaret för ett mångfaldsarbete ska således ligga på chefen som i sin tur kan delegera ut 
arbetet med frågorna, dock inte ansvaret (Kindenberg, 2006). Arbetet med mångfald 
innebär följaktligen att organisationens kultur måste förändras (Wrench, 2001).  
 
Hofstede (1991 refererad i Wrench, 2001) hävdar att människor av en och samma 
nationalitet delar en kollektiv kultur, vilket formar deras värderingar, attityder, 
varseblivning, beteende och kompetens. Detta formar därmed de organisationer som finns 
inom nationen och förändringskoncept måste därför anpassas efter den kultur som råder. 
Människorna i organisationerna påverkas även av hur organisationen som helhet stödjer 
arbetsplatsens mångfald.  

5.7 En liten sammanfattning 
Mångfald är ett stort ämne och för att kunna förstå vad som ligger i det är det viktigt att 
ha en grund att stå på. Grunden utgörs enligt mig av en förståelse för varför vi är olika 
och hur vi människor fungerar, det vill säga att kulturen påverkar. Eftersom en 
organisation består av människor påverkas organisationen av de normer och värderingar 
som människorna i den har, av de normer och värderingar som skapas i organisationen 
och även av de normer och värderingar som organisationens intressenter har. Kulturen i 
organisationen formas efter detta och varje organisationskultur är därför unik. Hur en 
organisation ser ut och hur dess kultur ser ut har sin grund i rekryteringen och de faktorer 
som spelar in, då en organisation består av individer. Etnosocialitet och homosocialitet 
ligger bakom det som påverkar i en rekryteringsprocess och detta leder till diskriminering 
och en homogen organisation. Både den vertikala och den horisontella segregeringen 
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upprätthålls genom detta. Arbetet med att få bort denna diskriminering, förhindra den och 
därmed att öka mångfalden har många fördelar, emellertid finns det många faror med de 
argument som finns för en ökad etnisk mångfald.  
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6. Några medarbetare säger sitt 
I det här kapitlet har jag gjort en sammanfattning av de intervjuer som jag har utfört, 
utan att själv lägga någon värdering i det som har sagts. Emellertid har jag valt att 
spetsa rubrikerna för att öka eftertanken i det som sägs. Sammanfattningen innehåller 
mycket citat då jag anser att de ofta säger mer än en resumé. Av den anledningen har jag 
i vissa stycken många citat som visar på det samma då de behandlar viktiga ämnen.   

6.1 Kulturen i Länsförsäkringar Värmland  

En hyvens arbetsplats 
Länsförsäkringar Värmlands organisationskultur beskrivs som familjär och många av de 
intervjuade säger att stämningen är bra och att det är livligt och glatt, men det 
framkommer att det skiljer sig mellan de olika avdelningarna. En intervjuad säger även 
att det kan vara lite väl familjärt.  
 

”…det kan nästan kan vara lite för mycket social verksamhet och för lite 
företagande. Lite på det här att det är så familjärt och det ska vara så mycket 
hyvens, schysst. Det ska vara… det kan vara för snällt kan jag tycka ibland.”  

 
En intervjuad menar att det förekommer konflikter i Länsförsäkringar Värmland liksom i 
alla andra organisationer, men att det är mindre än vanligt. Orsaken antas vara den 
organisationskultur som råder och syftar till den familjära stämningen. Dock anser en 
intervjuad att det finns en konflikträdsla bland mellancheferna, vilket den intervjuade tror 
beror på att de tidigare har arbetat med dem de har under sig och därmed inte vill göra sig 
ovän med sina tidigare arbetskamrater.  
 
En intervjuad menar även att organisationen kan vara trög i sitt beslutsfattande, eftersom 
alla ska få vara med och bestämma, vilket kan gå till överdrift. Det blir väldigt ineffektivt 
och den intervjuade tycker att cheferna i mycket skulle kunna bestämma mer ”över folks 
huvuden”. 

En åldersmässig mångfald  
Kåren i Länsförsäkringar Värmland börjar bli gammal, enligt en intervjuad, vilket är ett 
led i att många stannar länge och utvecklas inom organisationen. Medelåldern är hög och 
det är en ganska låg utbildningsnivå generellt sett. I dag har kraven för nyanställda 
ändrats och det krävs vanligtvis en akademisk utbildning. En intervjuad menar att det 
beror på samhällets förändring och att en akademisk utbildning medför en flexibilitet då 
arbetsförhållandena har ändrats vilket kräver att även personalen måste kunna förändras. 
Det här innebär att de nyanställda i dag har andra värderingar.  
 
Enligt en intervjuad kan det uppkomma funderingar som att något måste ha gått fel när 
något slutar och orsaken inte är pension, eftersom normen är att medarbetarna stannar 
länge.  
 



 40

”Slutar någon så undrar man vad det är för fel, vad har de gjort för fel, eller vad 
som har hänt.” 

 
En av de yngre i organisationen menar att det inte förekommer någon diskriminering på 
grund av åldern, utan personen säger sig bli lika behandlad och att det inte finns något 
direkt negativt med det.  
 

”Både och, kul att känna sig ung, men det är inte det att jag är en av de yngre, 
det är inte det som är grejen. Utan det är att det är så många som är äldre. Är 
man yngre får man kämpa lite hårdare kanske.”  

6.2 Det rätta 

Vit, svart, gul, brun – allt ska vara okej i Länsförsäkringar Värmland 
Det finns som mål i hela Länsförsäkringsgruppen att öka den etniska mångfalden och 
vissa har kommit längre med det. Länsförsäkringar i Skåne har ett program som enligt en 
intervjuad kallas mångfaldstraineeprogram och de har alltså tagit in ett antal personer 
som har annan kulturell bakgrund och språkkunskaper. En intervjuad säger att 
Länsförsäkringsgruppen har gjort undersökningar som har visat att de inte är stora när det 
gäller invandrargrupper, däremot berättar personen att konkurrenten Folksam har kommit 
långt med sitt mångfaldsarbete och att de har ett stort antal kunder som har utländsk 
bakgrund. Folksam har även ett callcenter som behärskar omkring femton språk. Detta 
ses som ett hot mot Länsförsäkringar Värmland.  
 
Under intervjuerna har det kommit fram att projektet med mångfald inte är implementerat 
i hela organisationen. De intervjuade säger sig ha hört om det i förbifarten i 
årsredovisningen eller på något möte. Några känner till att det finns som mål i hela 
Länsförsäkringsgruppen att ta in fler personer med utländsk bakgrund då många kunder 
även är personer med utländsk bakgrund.  
 

”Det jag vet är ju att man vill få in, i hela Länsförsäkringsgruppen, personer 
med annan bakgrund och andra språk. Vi har ju kunder från alla möjliga 
kulturer. Vi ska väl på något sätt spegla samhället. Sen har vi ju inte pratat jätte 
mycket om det.” 

 
Som nämnts tidigare har Länsförsäkringar Värmland några få med utländsk bakgrund och 
en intervjuad hänvisar till en av dessa personer, samtidigt som den menar att det bör 
finnas fler. 
 

”På privatsidan har man ju lite tänk… men inte på företagssidan. Där har man 
ju [den tillsvidare anställda som är utrikes född], men jag vet inte om det var 
någon tanke bakom det.”  

 
Dock menar en person, som citatet nedan visar, att det inte finns någon etnisk mångfald i 
Länsförsäkringar Värmland. Personen menar att det är skillnad på mångfald och 
mångfald och att mångfald inte är ett annat namn och att det mer eller mindre är så det ser 
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ut nu. Personen menar vidare att det därför är viktigt att Länsförsäkringar Värmland 
funderar över vad mångfald egentligen är och tar in det i projektet.  
 

”Det finns ingen mångfald här…” 

En ren marknadsföringsgrej 
Vissa av de intervjuade tror att projektet delvis är till av den orsaken att det är ”det rätta” 
att göra just nu, liksom miljö och jämställdhet har varit på tapeten förut. En intervjuad 
anser att det inte finns behov av en förändring förrän marknaden efterfrågar det.   

 
”Sedan är det ju lite egoistiskt, behöver vi ha någon för att serva kunderna för 
att de ska bli nöjda så skaffar vi det. Tycker inte vi det, så gör vi ju inte det.”  
 

Även en annan intervjuad menar att det inte krävs en förändring förrän förändringen leder 
till ett ökat antal kunder.  
 

”Om vi får mer kunder om vi har fler språk. Då finns det i alla fall det [ett behov 
av fler medarbetare med språkkunskaper eller kunskap om andra kulturer]. Men 
som det är nu på vår avdelning så känner jag inte det behovet.” 
 

En annan intervjuad, som även den tror att projektet finns för att det är ”det rätta”, anser 
att en ökad mångfald i organisationen kan locka kunder och menar att det är det rätta att 
göra just nu. 
 

”Nej, det kan ju vara bra utåt att man har lite blandad personal, men det är väl 
många företag som är mer medvetna om det i dag. Det är nog en 
marknadsföringsgrej tror jag, nu har det ju varit uppe länge att det ska vara så, 
både när det gäller killar och tjejer och mörka och ljusa om man säger, så det är 
nog mer en marknadsföringsgrej.” 

 
En annan intervjuad tror att risken finns men tycker att projektet ska tas till vara och att 
Länsförsäkringar Värmland ska våga satsa lite i rekryteringen.  
 

”… att man verkligen ska ta vara på det här. För det finns ju jätte bra kompetens 
i andra än svenskar. Men det gäller ju att ta vara på det. Kanske kan man när 
man får in ansökningar ta ut några fler med icke svenskklingande namn” 

Öppna ögonen och se dig omkring 
En som känner till lite mer om projektet säger att de måste se om det krävs en förändring 
för att möta den marknaden som finns och att detta projekt skulle kunna leda till att 
attrahera nya kundgrupper. Den intervjuade menar att även produkterna och tjänsterna 
måste utvecklas allt efter marknaden utvecklas. Av den orsaken måste även alla 
medarbetare och nyrekryterade hänga med i utvecklingen och det behövs därför nya 
kompetenser och värderingar, inte minst då Länsförsäkringar Värmland är ett gammalt 
bolag och inte har förändrats så mycket.   
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”Länsförsäkringar Värmland är ju ett väldigt gammalt bolag och traditionellt 
betingat, det har väl inte rört sig så mycket annat än i sidled, så att vi har väl en 
hel del att lära så att säga.” 

 
En intervjuad säger att de inte kan leva i sin egen värld utan måste anpassa sig till 
samhället och även organisationens värderingar måste följa samhällets förändring. 
Länsförsäkringar Värmland satsar mycket på miljön och det är ett led av de ökade krav 
som kunderna ställer. Varje år följer de upp det miljöarbete de har och det finns olika 
handlingsplaner för detta, den intervjuade menar att arbetet för mångfald borde vara lika 
naturligt som arbetet med miljön.  
 
En av de intervjuade som inte vet så mycket om projektet tror att det kan vara bra 
eftersom personen menar att de har många kunder av andra kulturer och det är bra att de 
som bolag speglar hur deras kunder ser ut och som en intervjuad uttrycker det 
 

” …både i avseende av ålder, kön, hudfärg och allt annat vad det innebär.”  
 
De flesta av de intervjuade menar att projektet är bra då det kan få upp ögonen och 
reflektera kring mångfald och att en ökad kunskap kan underlätta i kommunikationen. 
Det kan även leda till att få bort de missuppfattningar som kan förekomma och därmed 
att det första intrycket i kundmötet kan underlättas. En intervjuad menar att det krävs ett 
annat förhållningssätt till kunder med annan bakgrund eftersom de kan ha en annan syn 
på vad försäkringar är till för, att allt går till på ett annat sätt och att de kanske aldrig har 
stött på den formen av försäkringar och bank som finns i Sverige.  
 
En intervjuad menar att det är bra om alla i organisationen får utbildning inom området 
för att de då lättare kan förstå varför det kan vara bra att spegla samhället. Det skulle 
öppna ögonen om en person med utländsk bakgrund kom till organisationen för att prata 
om hur det är att komma till en annan kultur med alla skillnader som det innebär. Den 
intervjuade ger exempel på en sådan simpel sak som att fylla i en blankett och menar att 
det måste vara besvärligt, vilket kan vara väldigt svårt för en svensk att förstå.  
 
Under en av intervjuerna berättas det en historia om att personen har hört att en speciell 
man har följt med olika människor med utländsk bakgrund till olika myndigheter och 
företag för att hjälpa dem med de ärenden de har. Den intervjuade menar att det därför 
borde finnas en person på Länsförsäkringar Värmland som kunderna med dessa behov 
kan känna förtroende för och som kan hjälpa dem på olika sätt.  
 
En av de intervjuade säger däremot att den inte tror att det krävs en förändring av 
organisationen med tanke på mångfalden, men att det är upp till projektet att ta reda på 
det. Personen menar att marknaden ännu inte är så diversifierad i Värmland att det 
behövs. Däremot kanske produkterna behöver utvecklas till de norrmän som finns.  
 
Som sagt anser de flesta av de intervjuade att projektet är bra, men vissa påpekar att en 
förändring kanske inte behövs i samma utsträckning i Värmland som i andra län som har 
en högre etnisk mångfald i samhället.  
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”Skåne, Malmö, är invandrartäta områden, det är kanske inte så konstigt att de 
ligger före. De behöver kanske ligga före, ta det på större allvar. Sen är det 
klart. Om man tittar på Värmland, det är inte så invandrartätt, sen om man inte 
har någon eller några kan ju vara konstigt då.” 
 

En annan intervjuad tror dock att en ökad etnisk mångfald i organisationen kan vara 
negativt för Länsförsäkringar Värmland. Personen menar att det skulle innebära att 
kunderna inte skulle känna sig trygga om det är en person med brytning som svarar i 
telefonen eller om de möts av en person som ser ”annorlunda” ut vid ett kundmöte och 
menar vidare att det skulle kunna skada deras image.  
 

”Sen när det gäller det här med att ta in andra, ja när man ska ta in och anställa 
folk med annan kultur och så. Sen kan jag ju förstå det, att de kan göra det mer 
ute i landet och så här än här, när det gäller storstäder som Stockholm, 
Göteborg och Malmö för att jag tror… men jag kan ha fel, att om en 
värmlänning ringer in vill de helst, ja det är ju det Länsförsäkringar Värmland 
bygger lite… för om man pratar med en värmlänning som ringer in till ett annat 
försäkringsbolag säger vi, som Skandia till exempel, så kan de hamna nere i 
Malmö och redan där så vet jag ju att det inte alltid är populärt att prata med en 
skåning. Det känns inte hemma och inte tryggt på samma sätt och jag kan tänka 
mig att det skulle vara så om de ringer hit, kan jag tänka mig, och de får prata 
med en person som inte behärskar språket till fullo då.” 

 
Den intervjuade säger vidare att diskussionen att ta in en person med många 
språkkunskaper inte har funnits, men tror att en annan etnisk tillhörighet skulle kunna 
vara till nackdel för sökande i det läget, just för att Länsförsäkringar Värmland bör vara 
måna om sin affärsidé att vara nära kunden.  

6.3 Där tog det stopp, men kör på ändå 

Det finns ingen diskriminering här – eller? 
Varken när det gäller kön, ålder, etnisk tillhörighet eller någon annan grund sägs det 
förekomma någon öppen diskriminering i organisationen. Ingen av de intervjuade anser 
sig själva ha varit utsatta eller ha hört eller sett att det förekommit, men det framkommer 
under intervjuerna att det kan uppkomma kulturella hinder av olika slag, exempelvis i 
skaderegleringen. Vissa personer säger det mer rakt ut medan andra endast antyder att det 
kan vara så. Det kommer fram att fördomar kan finnas då det kan vara svårt att förstå 
varför vissa personer har handlat som de gjort. En intervjuad ger exempel på att det ofta 
kan bli en affärsdiskussion istället för en skadereglering. En annan person säger:  
 

”Det handlar ju om olika kultur, så vid skador och sådant kanske vi inte förstår 
varandra. I vissa länder är det ju mer att förhandla och mer marknad och så. 
Alltså samhället är ju så.”  

 
En intervjuad berättar att den har stött på något som kan kallas relationskulturer, vilket 
handlar om att människor vill skapa en personlig relation till en organisation. Den 
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intervjuade menar att det blir svårt att hävda sin professionalitet i yrket då personen 
menar att det förekommer att de blir erbjudna varor eller tjänster, vilket i vår kultur ses 
som bestickning. Den intervjuade menar vidare att det i vissa kulturer kan vara kränkande 
om någon inte tar emot det den blir erbjuden. I Sverige finns det regler för detta och den 
intervjuade menar att de vid dessa situationer får hänvisa till det regelverk som finns.  
 
En annan av de intervjuade säger att det kan uppstå problem vid införsäkran då en kund 
inte kan språket till fullo och fyller i papper fel eller på annat sätt lämnar fel uppgifter, 
vilket leder till att kunden försäkras felaktigt och vilket i ett senare skede kan leda till en 
diskussion om något inträffar.  
 
Enligt en intervjuad finns det vissa typer av branscher som de inte vill försäkra efter de 
riskurval som finns. Det är branscher där det förekommer mycket inbrott och skador som 
bränder exempelvis. Personen säger då att den brukar tänka efter varför de inte vill 
försäkra det företaget. Är det för att de inte pratar så bra svenska eller för att det är just 
den branschen och säger vidare att det är på grund av branschen, men att ”sådana 
personer” och syftar på personer som inte kan prata bra svenska, ofta söker sig till dessa 
branscher och den intervjuade avser pizzerior och restauranger.   
 
Det har, enligt några intervjuade, förkommit något som kan benämnas omvänd rasism, 
det vill säga att kunden hävdade att det var på grund av deras bakgrund som de blev 
behandlade som de blev, till exempel inte fick den ersättning de ville ha. En intervjuad 
säger att de i de lägena får gå tillbaka till det formalia som finns och försöka förklara för 
kunden.  
 
Då en intervjuad får frågan om den har stött på eller tror att det förekommer kulturella 
hinder säger den med en viss tvekan och tittar på bandspelaren att den tror att det 
förekommer, men påpekar att det kan vara individuella faktorer som spelat in.  
 

”…men visst så tror jag att det… jag vet ju inte att det beror på, att det är 
personer, eller att det är kulturer, eller att det är… men visst det har funnits lite 
problem… men det finns de som har sagt att det har varit med kund. Men sen kan 
man ju starkt ifrågasätta om det har varit personerna som inte har gått ihop. Jag 
har inte hört det här direkt från någon kund… Men visst kan vi ju få klagomål. 
Men det kanske förstoras upp bara för att man har en annan bakgrund.”  

 
En intervjuad menar även att det kan uppstå problem inom organisationen om 
mångfalden är diversifierad. Den intervjuade säger att det inte går prata om samma saker 
och skämta om vissa saker i samma utsträckning vid en sådan situation. Personen menar 
att det kan vara svårt för en ny person att komma in i organisationen, oavsett bakgrund, 
men det blir ännu svårare för en person med utländsk bakgrund.  

”Språket är ju väldigt viktigt för oss va” 
Citatet är ett av många som visar att de flesta av de intervjuade anser att språket är 
viktigt. Flera av de intervjuade menar att en ökad språkkunskap inom organisationen 
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skulle underlätta vid kundmöten. Emellertid har de medarbetare, som har språkkunskaper 
utöver engelska, sällan eller aldrig nyttjats. 
 
I organisationen finns det, som tidigare nämnts, två utrikesfödda medarbetare varav en är 
tillsvidare anställd och en arbetar vid behov. När de intervjuade kommer in på ämnen 
som rör dessa två eller kunder med utländsk bakgrund märks det att språk anses vara en 
av de viktigaste anledningarna till om det går bra eller dåligt i mötet mellan kulturerna. 
Flera av de intervjuade hänvisar till den personen med utländsk bakgrund som är 
tillsvidare anställd och menar vidare att det inte är några problem då personen kan prata 
svenska. De säger något i stil med:  
 

”…det är ju inga problem. Folk reagerar på namnet, men annars är det inget, 
[personen] pratar ju bra och så, så det fungerar jätte bra. [Personen] fick ju 
jobbet för att [personen] var duktig och vi trodde på [personen] och så.” 

 
En intervjuad anser att det inte går att anställa personer för att möta det behov av olika 
språk då det skulle bli en tre eller fyrdubbling av personalen, utan att det skulle gå att 
använda en tolk. Emellertid uppger personen att det inte är vanligt att det används och är 
osäker på om det någonsin har använts. Å andra sidan säger personen i ett annat 
sammanhang att det många gånger är svårt att förklara varför kunden inte får den 
ersättning det anser sig ha rätt till, både med avseende på språket och på de andra regler 
som finns i Sverige.  

Ingen rädd för mångfald här 
Om det finns en rädsla för mångfald i organisationen råder det delade meningar om, vissa 
säger att det finns det, vissa är tveksamma och vissa menar att det inte finns. Många säger 
emellertid att rädsla hos de äldre generellt sett är större då det är mer naturligt för de 
yngre att leva i ett mångkulturellt samhälle.  
 

”Alltså jag ser, den äldre generation, 40- och 50-talister, ju äldre desto större 
rädsla, generellt sett då i allmänhet. Och det vore ju att ljuga och säga att det 
inte är så i organisationen också… alltså troligtvis.” 

 
En intervjuad hävdar bestämt att det inte finns en rädsla för mångfald och menar att om 
det vore så skulle de ju inte ha några personer anställda med utländsk bakgrund.  
 

”Tycker inte jag upplever det så. Vi har ju några som har invandrarbakgrund. 
Aldrig hört eller märkt något. Här är det så att man fokuserar på de som behöver 
stöd. Vi har ju några som är andra generationens invandrare.”  

 
En annan person anser däremot att de inte har många med utländsk bakgrund, men att det 
finns en önskan om det, dock kan det ligga en rädsla bakom det.  

 
”Jag tror att man ändå är lite rädd på nåt sätt. Vi vill ju gå lite före och vi vill ju 
naturligtvis att det ska vara… men vi har ju inte många i bolaget.” 
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Den intervjuade fortsätter och säger att rädslan kanske måste tryckas undan, då det inte 
går att veta innan hur det skulle vara.  
 

”Men man kanske får våga lite… för att se hur det ska bli. Man kan ju inte veta 
innan kanske.” 

6.4 Att anställa en ny medarbetare 

Vi vill tycka lika 
En intervjuad menar att en anställning är ett ömsesidigt förhållande och av den orsaken 
intervjuas kandidaterna flera gånger och under de senare intervjuerna förväntas mer 
negativa sidor komma fram. Dock både om kandidaten och om Länsförsäkringar 
Värmland.  
 

”I första mötet vill man ju ge en så positiv bild som möjligt, sedan gäller det ju 
att få fram verkligheten. Allting är ju inte rosaskimrande, något är ju negativt 
någonstans.” 

 
I rekryteringsprocessen finns det alltid fackliga representanter med och ibland även 
personalrepresentanter. Målet är alltid att uppnå konsensus, men om åsikterna skulle 
skilja sig är det den ansvariga chefen som har bestämmanderätt. Dock har det inte hänt att 
chefen har utnyttjat sin bestämmanderätt och en intervjuad säger att den tror att cheferna 
behöver stöd, så de vet att de anställer rätt person och eftersom de inte vill ta några egna 
beslut. En annan intervjuad säger att eftersom målen är desamma så blir det inga problem 
att avgöra vilken som ska anställas.  
 

”Oftast är det enkelt eftersom vi har samma mål och så…man vill ha en person 
som man trivs med och är duktig på alla sätt.”  

De söker ju inte 
En intervjuad säger att det är bra med en mångsidig arbetsgrupp, det borde vara naturligt, 
men flera av de intervjuade tror inte att det är så många med utländsk bakgrund som 
söker de tjänster som utannonseras, vilket det emellertid inte finns några uppgifter på. 
Inte någon vet orsaken till att detta, men vissa gör några antaganden. De förklarar även 
den låga andel medarbetare med utländsk bakgrund genom dessa hypoteser. En 
intervjuad säger att den inte vet om det kanske kan bero på verksamheten och att det 
krävs goda språkkunskaper, vilket utgör ett hinder. 
 

”…men vår kommunikation är ju ofta i tal och skrift på svenska och det kanske 
inte är alla som har kommit så långt”.  

 
En annan bekräftar det låga antalet sökande med utländsk bakgrund med: 
 

”De intervjuer som jag har suttit med på har vi inte haft många annat än med 
svenskklingande namn så att säga.” 
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Hårda tag på arbetsmarknaden 
Konkurrensen på arbetsmarknaden har hårdnat i dag, enligt en intervjuad. Kraven på 
arbetstagarna har ökat och krav på akademisk utbildning är vanligt. Även 
organisationerna har högre krav på sig, både från myndigheter och individer, och 
arbetsmarknaden är gynnsammare, då det är färre sökande per utannonserat arbete då det 
finns fler arbeten. Även rörligheten på arbetsmarknaden har ökat och det är ett hot. Den 
intervjuade menar att det inte var på det här sättet för ett antal år sedan. Då var jobbet det 
viktigaste och de sökande visste oftast inte mycket om arbetet, utan var nöjda bara de fick 
det och anställda stannade även längre på samma ställe. I dag värdesätts fritid på ett helt 
annat sätt och det har inneburit att det är mycket svårt att rekrytera bland annat säljare av 
försäkringar på företagssidan då arbetsförhållandena är desamma som förr.  
 
En intervjuad säger att en rekrytering på grund av detta innebär en stor ekonomisk risk 
för organisationen, eftersom det inom försäkringsbranschen ofta krävs lång utbildning 
innan den nyrekryterade kan arbeta fullt ut. Den intervjuade berättar vidare att det kostar 
ungefär två miljoner i utbildningskostnad för en säljare och rekryterar de då fel person 
eller en person som snart säger ”tack och hej” får hela processen göras om. Den 
intervjuade säger: 
 

 ”Så det gäller ju att det är rätt person som jag rekryterar, annars är jag ju 
torsk.”   

6.5 Kompetens≈ kunskap ≈ kvalifikation < informell kompetens 

Formell kompetens ≤ informell kompetens 
Vid frågan om hur de intervjuade definierar kompetens framkommer oftast först den 
formella kompetensen och de benämner det som utbildning, kunskaper och erfarenheter. 
Den formella kompetensen anses således vid första anblick vara det som är det viktigaste, 
men när de intervjuade sedan talar vidare kommer det fram att den informella 
kompetensen är det som är det övervägande. De menar att det alltid går att förkovra sig i 
den formella kompetensen och att det är sällan ett arbete kan utföras redan när en 
anställning börjar. Den informella kompetensen har en person med sig hemifrån, menar 
en intervjuad. En annan intervjuad säger:  
 

”Det går ju inte att skruva dig i ditt beteende. Jag kan slipa det… i formerna lite 
grann, men jag kan inte ändra ditt beteende, men jag kan ändra din kompetens.” 

 
En intervjuad säger att den sociala kompetensen tas för given, det är något som måste 
finnas. Emellertid menar den intervjuade att det brukar stå i de flesta platsannonser och 
det är på intervjuerna den sociala kompetensen bedöms.  
 

”I en CV står det ju aldrig, eller jo det kan ju stå, men det har du ju bedömt 
själv. Sedan är det ju omgivningen som sätter betyg på den. Och det är väl det ett 
samtal försöker ta reda på.”  
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Av denna anledning vill de träffa de sökande flera gånger eftersom de menar att intrycket 
inte behöver stämma andra gången.   
 

”…så att man inte duperas första gången. Jag vill det i alla fall. För att se om 
intrycket stämmer. Man kan spela teater en gång men det är svårt att upprepa sig 
på exakt samma sak…”  

Lika barn leka bäst 
Informell kompetens kan ofta innehålla egenskapen ”att smälta in” och flera av de 
intervjuade pekar på att det är viktigt för att det inte ska uppstå konflikter. Några av de 
intervjuade menar att det skulle uppstå en onödig turbulens om en person med fel social 
kompetens anställs.    
 

”För att det är ju egentligen det viktigaste att en person som blir anställd 
smälter in i omgivningen på ett bra sätt så att det inte blir några konflikter eller 
uppstår något som gör att det blir väldig turbulens på en avdelning då det innan 
fungerade bra.”  

 
En annan intervjuad säger att:  
 

”Ändå är det ju så att utbildning och så är väldigt viktigt, men det är viktigt med att 
stämma in i grupperna här, magkänslan helt enkelt. Kommer det funka med 
personkemi och sånt. Det är oerhört viktigt.” 

 
En intervjuad menar att organisationen är uppbyggd så att människorna i den gärna 
inte vill sticka ut, vilket även handlar om att smälta in.   
 

”…kan inte säga att det är fult att sticka ut men de flesta vill inte sticka ut.” 

Den svenska definitionen av kompetens är den bästa 
I samband med det projekt som har startats diskuteras kompetensen och hur de ska få in 
fler medarbetare med utländsk bakgrund. De flesta av de intervjuade är noga med att säga 
att de tycker projektet är bra och att de anser att det behövs fler nationaliteter i 
organisationen, samtidigt som de är noga med att hävda att kompetensen måste vara det 
enda avgörande då det finns så många fler aspekter i de olika yrken som finns på 
Länsförsäkringar Värmland.   
 
En annan intervjuad menar att projektet är bra på många sätt, men att en utländsk 
bakgrund inte kommer vara det avgörande i slutändan, utan att andra faktorer kommer att 
väga in och måste vägas in. En annan menar däremot att projektet kan skapa bättre 
förutsättningar i urvalsprocessen och att det kommer att tas hänsyn till det här och ge 
några personer en extra chans, som tidigare inte skulle ha hamnat på intervju.  
 
En av de intervjuade påpekar att det inte enbart är kompetensen som avgör utan hur den 
sökande förväntas anamma Länsförsäkringar Värmlands affärsidé och kultur.  
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”Sen är det ju också viktigt att man anammar Länsförsäkringar skäl och kultur 
som skiljer sig ganska mycket från centraliserade bolag och stora bolag då. Vi 
jobbar ju efter en lokal idé, för att vi ska vara väldigt nära kunden, med de 
problem och möjligheter det innebär. Det har också betydelse.”  

En hjälpande hand 
Flera av de intervjuade har tagit upp kvotering mer eller mindre direkt. En av de 
intervjuade säger att den inte tror på någon kvotering och menar att det skulle bli väldigt 
fel då det skulle bli så att  
 

”…jamen du fick ju det jobbet därför att du var kvinna… eller du var svart eller 
kunde ryska eller vad vi nu hittar på.”  

 
Personen menar vidare att det inte är någon merit, utan att personen ska få arbetet för att 
den är bäst. En annan menar att om det inte finns några andra sätt, om mångfalden inte 
förändras, då kanske kvotering är den enda lösningen.  
 

”Jag är emot kvotering, men finns det inga andra sätt, utan att vi står kvar, då 
kanske man får göra det. Annars är det ju den som är bäst lämpad. Men man 
kanske måste hjälpa till.” 

Sådan är du, för du är ju kvinna och mörkhyad 
Människor placeras in i olika fack och en intervjuad uttrycker det som att en 
administratör anses besitta egenskaper som noggrannhet och ha en administrativ ådra, 
medan en säljare har en utåtriktad läggning och tycker om att förhandla med människor.  
 

”Assistenten och riskingenjören är mer en administratör. Håller ordning på 
regler och rutiner och verksamheter, medan säljaren är mer yvig i sina gester 
och är en påhejare och gillar att stå på scenen.”   

 
En annan menar att kvinnor har speciella egenskaper som ibland kan uppskattas, ibland 
inte. Den intervjuade berättar om när en kvinnlig byggtekniker skulle ut till ett företag 
och företaget var skeptisk, dock visade det sig gå alldeles utmärkt.  
 

”När jag skickar ut en kvinnlig byggtekniker till en byggbas så blir det mycket 
mera sakligt och så, det tror jag.”   
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7. Ett plus ett blir tre 
I detta kapitel kommer jag kritiskt att granska den primär- och sekundärdata som jag har 
samlat in och ställa dessa mot den litteratur som jag undan för undan har arbetat 
sammanställt samt mot den lag som berör min uppsats. Mitt mål är att väcka reflektion 
och vidare diskussion.  

7.1 Mångfald – något stort och varierat 
Mångfald står enligt Nationalencyklopedin (2007c) för något stort och varierat och kan 
kopplas ihop med både det ena och det andra ämnet. I min uppsats har jag koncentrerat 
mig på en del av det som den svenska lagstiftningen anser ingå i begreppet mångfald, 
enligt Roth (2004), det vill säga den etniska mångfalden.   
 
Sedan en tid tillbaka har de problem som kommit med det allt mer diversifierade 
samhället uppmärksammats (Knocke et al. 2003) och som jag inledningsvis redogjorde 
för påverkar detta vårt leverne på flera olika sätt. Länsförsäkringar Värmland är en av 
flera organisationer som påverkas. Jag valde därför att skriva en uppsats inom etnisk 
mångfald, dels för att hjälpa Länsförsäkringar Värmland med sitt arbete, dels för att jag 
anser att ämnet bör belysas mer.  
 
Liksom Nationalencyklopedin (2007c) skriver är mångfald stort och varierat. Av den 
orsaken har jag tvingats begränsa mig. Trots att Knocke et al. (2003) menar att ämnet är 
nytt, upptäckte jag att det finns en hel del undersökningar och litteratur att tillgå, vilket 
även det var en orsak till att begränsa mig.  
 
Mitt syfte med uppsatsen var att få en övergripande bild av Länsförsäkringar Värmland i 
stort, synen på mångfald och det projekts som startats. Genom min metod, som baseras 
på en kvalitativ studie har jag, enligt mig, uppfyllt mitt syfte.  
 
Jag ska vidare i det här kapitlet besvara mina frågeställningar utifrån det syfte jag har 
haft. Mina frågeställningar var:  
 

• Varför bör Länsförsäkringar Värmland dra fördel av att öka sin etniska 
mångfald? 

 
• Varför bör Länsförsäkringar Värmland öka sin kunskap om ämnet?  

 
• Vad bör Länsförsäkringar Värmland tänka på i det arbete som berör ovanstående 

frågor? 
 
Eftersom jag har en förhoppning om att Länsförsäkringar Värmland genom min uppsats 
ska öppna ögonen inför den etniska mångfalden och det den bär med sig kommer jag 
kritiskt granska den primärdata som jag har fått fram. En fråga jag har ställt mig när jag 
har granskat mina primärdata är vad som kan ligga bakom det den intervjuade säger. 
Liksom den litteratur som jag har studerat visar, finns det mycket som ligger bakom de 
ord som kommer fram. Kroppsspråk, tonfall, ögonrörelser och så vidare har stor 
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betydelse för innebörden av ett ord eller en mening. Jag tagit detta i beaktande och 
försökt att se vad som har sagts på olika sätt då min tolkning beror på mig som individ 
och min högst personliga referensram. 

7.2 Kultur – ett komplext begrepp 
Så fort ett barn föds börjar den socialisationsprocess i vilken vi tillägnar oss vår kultur 
(Helkama et al. 2000). Vad vi tycker, tänker och gör beror alltså till stor del på den kultur 
vi lever i. Dock finns kultur på olika nivåer i samhället och det gör att det skiljer sig även 
inom ett lands gränser och mellan människor. Inte minst spelar den faktorn att vi alla är 
individer in (Helitz, 1999). Att en person beter sig annorlunda behöver alltså inte 
innebära att det är något fel på personen, utan det kan vara helt ”normalt” utifrån den 
personens synsätt och referensram, något medarbetarna på Länsförsäkringar Värmland 
behöver ta i beaktande.  
 
Människan generaliserar och placerar in i stereotyper för att förhindra det kaos som 
annars skulle uppstå, enligt Konrad et al. (2005). Att placera in människor i stereotyper 
och att generalisera organiserar tänkandet och kan vara både en medveten och en 
omedveten process (Wellros, 1998). Likaså gör flera av de medarbetare som jag har 
intervjuat då de exempelvis klassificerar kvinnor i vissa kategorier eller då en intervjuad 
menade, att personer med utländsk bakgrund söker sig till pizzerior. Det här är en helt 
normal företeelse och enligt mig inte något vi kan upphöra med, det är nödvändigt för att 
vi ska fungera. Enligt Hertzberg (refererad i Ser vi kompetensen? 2006) är detta en farlig 
företeelse då han menar att det lätt kopplas till en viss kultur och etnicitet och innebär att 
alla dras över en kam. Jag delar Hertzbergs åsikt till en viss del och jag har som sagt sett 
tendenser att detta sker på ett så att säga farligt plan bland vissa av de intervjuade, 
troligen till stor del omedvetet. Dock menar jag att det är skillnad på att generalisera och 
döma en människa och därmed att det kan vara acceptabelt att generalisera och placera in 
i stereotyper så länge det är en medveten handling. Det vi även måste tänka på är att inte 
döma människor utan eftertanke och vi måste även kunna andra våra uppfattningar om en 
människa och inte kategorisera in dem i grupper utan att låta det vara möjligt att placera 
om dem, ständigt. Dels ändrar en människa värderingar vilket måste påverka den bild 
som en annan människa har om den. Dels är det lätt att skapa sig en felaktig bild. Det här 
är mycket viktigt inom rekryteringsprocessen då stereotypa bilder kan leda till att vissa 
människor utestängs, något som kommer diskuteras vidare i kapitlet. Även andra möjliga 
orsaker till varför organisationen Länsförsäkringar Värmland ser ut som den gör, kommer 
vidare att diskuteras i kapitlet. Kulturaspekten bör alltid finnas med i tanken då det ligger 
till grund för hur en organisation ser ut.   

7.3 Kultur i en organisation 
Simon (1995 refererad i Bjurklo och Kardemark) menar att organisationer styrs av både 
formella och informella procedurer och genom detta skapas en kultur. Utifrån vad som 
sades under intervjuerna har jag tolkat det som att Länsförsäkringar Värmlands 
organisationskultur är stark. Det framkom genom både mer eller mindre direkta yttranden 
att det är så och även genom andra uttalanden. Organisationskulturen beskrivs som 
familjär. Det sägs vara glatt och att det är en bra stämning. Intrycket jag får är att det är 
en harmonisk arbetsplats som är måna om sin personal. De har mycket aktiviteter för att 
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stärka gemenskapen, en bra personalvård med stor betoning på friskvård och de vill att 
personalen ska utvecklas inom organisationen. Personalen har även mycket att säga till 
om. Det verkar som om de jag har intervjuat till en början vill ge en positiv bild av sin 
arbetsplats, en kanske lite för bra bild, men det framkommer senare att inte allt är 
rosaskimrande, vilket emellertid skulle vara en utopi. Det framkommer att det kan vara 
lite väl familjärt och på så vis för mycket social verksamhet och för lite affärsverksamhet. 
Även att klimatet beror på de olika avdelningarna. Det är dock viktigt att tillägga att det 
kan ha många orsaker, personliga eller att personen helt enkelt inte passar in, vilket 
många säger är viktigt på Länsförsäkringar Värmland. Hofstede (2005) säger även att en 
stark organisationskultur kan väcka positiva känslor hos vissa, medan det väcker negativa 
känslor hos andra.  
 
Enligt min mening skapar detta en organisationskultur, liksom det en av de intervjuade 
säger då den menar att en del av Länsförsäkringar Värmlands affärsidé är att vara nära 
kunden. De blir på så sätt måna om att värna om sitt Värmland, vilket även en av de 
intervjuade uttrycker i citatet om att som kund bemötas av en medarbetare med brytning, 
vilket anses negativt.  
 
I Länsförsäkringar Värmland är det så att medarbetarna ska stanna länge och ha en chans 
till karriär inom organisationen, vilket även det, troligen har skapats av 
organisationskulturen samtidigt som det skapar en kultur. Detta går att tolka utifrån 
nedanstående citat:  
 

”Slutar någon så undrar man vad det är för fel, vad har de gjort för fel, eller vad 
som har hänt.” 

 
Det har även lett till att medåldern är hög och att det inte blir någon större förändring i 
personalstyrkan och därmed inte i de värderingar som finns. Soeter och Schreuder (1986 
refererad i Hofstede, 2005) menar att de som har ansvar för rekryteringen även påverkar 
organisationens värderingar och normer i sitt urval, vilket jag menar även beror på den 
kultur som råder. En intervjuad säger att det är viktigt att den eventuellt nya 
medarbetaren tar till sig den kultur som råder, vilket även det talar för att 
organisationskulturen är betydelsefull och att en viss kultur råder. Enligt Herlitz (1999) 
socialiseras vi in i vår kultur och i kulturen finns antagande, normer och värderingar och 
dessa är mer eller mindre djupt rotade i oss, vilket gör att det är svårt att förändra. Det här 
förekommer enligt Hofstede (2005) även på en organisationsnivå även om kulturen där är 
ytligare än nationskulturen.  
 
Att Länsförsäkringar Värmland vill se att deras medarbetare utvecklas inom 
organisationen har ett samband med den höga medelåldern samt med den kultur som 
råder. Flera av dem som nu mer innehar de högre positionerna har tidigare arbetat på 
lägre nivåer inom organisationen. Det innebär även att de värderingar och normer som 
finns är djupt rotade i organisationen. En intervjuad säger även att Länsförsäkringar 
Värmland inte har rört sig annat än i sidled, vilket talar för att värderingar och normer 
hänger kvar, samt att de under årens lopp har förflyttat sig högre i organisationens topp.  
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”Länsförsäkringar Värmland är ju ett väldigt gammalt bolag och traditionellt 
betingat, det har väl inte rört sig så mycket annat än i sidled, så att vi har väl en 
hel del att lära så att säga.” 

 
Hofstede (2005) och Wrench (2001) menar att ledarna är viktiga för den 
organisationskultur som råder då de överför seder och bruk på medarbetarna. Simon 
(1995 refererad i Bjurklo & Kardemark, 2003) menar att ledarna kan användas för att 
förändra en organisationskultur då de, liksom Hofstede (2005), menar att ledarna har en 
stor påverkan. Det här är enligt mig en viktig punkt att ta i beaktande för 
Länsförsäkringar Värmland i sitt mångfaldsarbete och den utbildning som hölls för 
cheferna var ett steg i rätt riktning. Emellertid anser jag att det är mycket viktigt att ta i 
beaktande att en organisationskultur är svårt att förändra, vilket Hofstede (2005) säger, 
och jag menar att det är ännu svårare att förändra en stark organisationskultur. Ett 
framgångsrikt mångfaldsarbete skulle förändra kulturen i organisationen, enligt Wrench 
(2001), och han menar vidare att för att lyckas måste arbetet genomsyra hela 
organisationen. Finns det ett motstånd måste detta först och främst arbetas bort, enligt 
mig. Om alla i en organisation inte är med på en förändring som komma skall kommer 
förändringen troligen inte kunna genomföras, utan gamla mönster kommer förr eller 
senare att återupptas. Denna typ av förändring kommer att ta lång tid då den berör en 
människas grundläggande antaganden, normer och värderingar och då det måste ske en 
mental process hos de olika individerna. En förändring av både medvetna och omedvetna 
värderingar och normer sker inte över en natt.  

7.4 Kommunikation – mer än ord 
Under den tid som jag gjorde intervjuerna upptäckte jag att de intervjuade la stor vikt vid 
språket. När ämnen som interkulturella hinder, rekrytering såväl som projektet berördes 
kom de flesta av de intervjuade in på språket och hur viktigt det var. Det öppnade för mig 
en ny tankebana och jag fick söka ny litteratur för att öka min kunskap inom området.  

”Språket är ju väldigt viktigt för oss va” 
Citatet kommer från en av de intervjuade och liksom flera intervjuade, anser den här 
personen att språket är den största orsaken till problem av olika slag, både internt och 
externt. När flera av de intervjuade pratar om kulturskillnader kommer de snart in på 
språket och menar att kan en människa tala ett språk så finns det inga problem.  
 

”…[en medarbetare på Länsförsäkringar Värmland] pratar ju bra och så, så det 
fungerar jätte bra…” 
 

Det de inte verkar förstå är att det finns så många andra faktorer som ligger bakom och 
har betydelse i ett språk. Ett språk är inte enbart ord utan den allra största delen av 
kommunikation är icke verbal kommunikation. Tolkningen av orden, vilket påverkas av 
bland annat det värde som ligger i ordet och uttalet, kroppsspråk i form av gester, 
ögonkontakt och ansiktsuttryck och fysiska saker som klädval är några exempel som 
påverkar och har en stor betydelse för förståelsen av ett språk (Wellros, 1998; Bodin & 
Fant, 1995). Det här styrs av den kultur som en person lever i. Kultur och kommunikation 
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har ett nära samband och genom kommunikationen yttras den kultur en människa har 
(Bodin & Fant, 1995). 
 
Språket har en stor betydelse, emellertid är det inte orden i sig som är det viktiga, utan det 
som ligger i språket. Att kunna hantera ett språk innebär makt och frihet (Wellros, 1998) 
och liksom en av de intervjuade säger ger språket enligt Wellros (1998) en trygghet då 
det är en orsak till medlemskap i en viss etnisk grupp. En intervjuad säger till exempel att 
den tror att Länsförsäkringar Värmlands kunder inte skulle uppskatta om en person med 
brytning till exempel svarade i växeln. Länsförsäkringar Värmlands affärsidé bygger på 
en närhet till kunden och de verkar enbart i Värmland, därav går det till viss del att förstå 
den intervjuades resonemang. Emellertid finns det nu 8,1 procent som är utrikes födda i 
Värmland (SCB, 2007) och desto fler personer med utländsk bakgrund, en siffra som för 
mig är okänd. Andelen utrikes födda är lägre än Sverige generellt sett, men även 
Värmland är ett multikulturellt samhälle. Av denna orsak bör Länsförsäkringar 
Värmland, enligt mig, anpassa sig till samhället, samt då deras affärsidé står för det, för 
inte är det så att Länsförsäkringar Värmland enbart vill begränsa sig till en viss kategori 
av kunder och därmed stänga ute andra. 
 
Jag menar att Länsförsäkringar Värmlands medarbetare måste förstå vad som ligger i ett 
språk och att samhället nu mer är diversifierat för att de ska kunna komma vidare i sin 
process mot en ökad mångfald och för att kunna nå ut till de kunder de har. En ökad 
kunskap är alltså en grundläggande nyckel. Om det skulle vara så att enbart orden 
utgjorde en förståelse borde inte människor som talar olika språk kunna förstå varandra 
så pass bra som de oftast gör. Benhabib (2004) menar exempelvis att det inte finns en 
total oöversättlighet mellan varken språk eller kultur då vi inte ens skulle kunna förstå att 
ett yttrande är en del av ett språk om så vore fallet. Jag menar, utifrån Benhabibs (2004) 
resonemang, att det måste finnas annat som ligger bakom, vilket gör att vi faktiskt kan 
förstå en annan människa utan att förstå själva orden.  
 
Att det är så att kommunikation är mer än ord innebär även att Länsförsäkringar 
Värmland måste inse att språket inte har en avgörande faktor för hur en anställd eller 
blivande anställd kommer att klara av sitt arbete såväl som anpassningen till 
organisationen. Enligt SOU 2005:115 är det är vanligt att påstå att brister i det svenska 
språket är orsaken till hur det ser ut på arbetsmarknaden för personer med utländsk 
bakgrund. Det förekommer språkbrister, men det är ofta så att rekryterare kan ha svårt att 
bedöma språkkunskaperna och att de ofta förlitar sig på generella föreställningar eller på 
uttalet för att välja bort en person med utländsk bakgrund. Enligt mig kan en person både 
ha en brytning som att inte ha en full förmåga att uttrycka sig på ett nytt språk, men de 
kan likväl känna till det som Sharma (1996) kallar kulturella koderna, det vill säga vad 
som menas med orden och hur kulturen förstås genom detta. Däremot kan det finnas 
människor som kan tala ett språk flytande, men inte förstår de kulturella koderna. 
Dessutom anser jag mig kunna påstå, utan belägg i någon teori, att det i själva verket inte 
är en brytning som blir ett irritationsmoment i förståelsen, utan att det är just att de 
kulturella koderna inte förstås som leder till irritation.  
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Jag anser även att det finns så många andra faktorer än brytning som spelar in för ett 
upprätthållande av en image och menar därför att, i motsats till en intervjuad, att anställda 
med utländsk bakgrund inte kan skada Länsförsäkringar Värmlands image. Det handlar 
om individuella handlingar som varken har att göra med bakgrund eller brytning, utan det 
handlar helt enkelt om ohövlighet och ohjälpsamhet.  
 
I Länsförsäkringar Värmland finns det två personer som är utrikes födda. Under 
intervjuerna framkommer det att dessa två personer behärskar språk som även flera av de 
personer som utgör den marknad som finns i Värmland behärskar. Under intervjuerna 
framkommer det att de två medarbetarnas språkliga kompetens inte tas tillvara. Som ett 
led i att språket anses vara viktigt är det flera av de intervjuade som hävdar att det i vissa 
lägen skulle vara bra med en tolk då det är svårt att få fram vad de vill, förklara hur 
kunderna ska fylla i blanketter, med mera. Det framkommer även att det är tveksamt om 
en tolk någonsin har använts.  

7.5 Att anställa en vilt främmande människa – eller? 
Med rubriken Att anställa en vilt främmande människa – eller? vill jag provocera och 
hävdar att det kanske inte är så ofta det förekommer att vilt främmande människor tas in 
till intervju ens. Med detta menar jag inte att Länsförsäkringar Värmland anställer 
personer genom kontakter eller enbart internt, utan att det kan vara så att de anställer 
människor som är lika dem själva och på det sättet inte blir så främmande.  

Lika barn leka bäst  
Som jag tidigare har redogjort för är Länsförsäkringar Värmland en homogen 
organisation, det vill säga att organisationens medarbetare främst består av svenskar och 
det är män som innehar alla utom en av chefspositionerna. Länsförsäkringar Värmland 
ser därmed ut som många andra organisationer, i enlighet med hur Holgersson (2003) 
beskriver den genomsnittliga svenska organisationen, då hon menar att vita män besitter 
chefspositionerna i det svenska samhället. Jag, liksom bland annat Konrad et al. (2005), 
menar att det finns bakomliggande orsaker till detta.  
 
De allra flesta intervjuade trycker hårt på att det är kompetensen2 som avgör och att det 
måste vara så. Enligt Ser vi kompetensen? (2006) och Knocke et al. (2003) är det så det 
brukar vara, men i själva verket förekommer det diskriminering. Den frågan jag ställer 
mig är att om det nu är så att det är kompetensen som avgör, hur kan det då komma sig 
att i synnerhet vita män sitter på toppositionerna? Är det en slump som har avgjort detta 
eller finns det någon medveten tanke bakom det? Jag känner inte till någon forskning som 
visar att vita män är de mänskliga varelser som har högst kompetens, snarare att det är så 
att det är lika mellan könen. Jag menar även att det varken är en slump eller en medveten 
tanke bakom detta, utan att det bara har blivit så. Varför har det då blivit så?  
 
Lipman-Blumen (1976 refererad i Holgersson, 2003; Wahl et al. 2001) menar att 
homosocialitet ligger bakom detta, det vill säga att normen sedan långt tillbaka är vita 
män och att det finns en säkerhet att välja de som är lika en själv. Knocke et al. (2003) 

                                                 
2 Viktigt att påpeka är att de intervjuade har satt likhetstecken mellan kompetens, kunskap och kvalifikation. 
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talar om etnosocialitet som är den etniska motsvarigheten till homosocialitet och innebär 
att svenskar väljer andra svenskar. Etnosocialitet är ett begrepp som jag stötte på under 
tiden med mitt arbete med uppsatsen och jag tror inte att begreppet är inarbetat. Jag 
menar dock att även Hofstede (2005) ställer sig bakom detta begrepp utan att namnge det, 
då han menar att rekrytering sker utifrån faktorer som kön, ålder och annan bakgrund.   
 
Jag menar att båda dessa två fenomen finns i Länsförsäkringar Värmland, men att det är 
på ett djupt omedvetet plan. Det som är viktigt i det här fallet är att Lipman-Blumen 
(1976 refererad i Holgersson, 2003; Wahl et al. 2001) menar att även kvinnor rättar sig 
efter det här systemet, det vill säga att de upprätthåller normen med vita män i toppen. 
Detta på grund av att de är utan makt och resurser. I Länsförsäkringar Värmland har 
medarbetarna en stor påverkan i bland annat rekryteringen och de försöker alltid se till att 
båda könen är representerade från organisationens sida under en rekryteringsprocess. 
Trots detta kan det alltså, enligt Lipman-Blumen vara så att även kvinnorna orienterar sig 
mot män i rekryteringsprocessen. Jag påstår även, utan belägg i någon teori, att denna 
företeelse kan uppstå även när det gäller andra tillhörigheter så som klass, etnisk 
bakgrund och annat. Det vill säga att det kan vara så att även om en person med utländsk 
bakgrund finns med under en rekrytering kan normen om den vita mannen styra. Orsaken 
menar jag är att normen är så djupt rotad i människan att det är svårt att förändra, samt att 
det förekommer på ett omedvetet plan.  
 
SOU:115 menar att diskriminering ses som ett obetydligt fenomen och det grundas på 
föreställningen att det förekommer i så liten utsträckning. Aleite (2006) menar att det 
även beror på att definitionen av kompetens är könsneutral och därför kan det hävdas att 
det inte förekommer någon diskriminering. Dock görs denna definition av män i 
maktposition och den bygger på sunt förnuft. Jag menar att detta även kan dras till 
etnicitet och förklara hur situationen ser ut på arbetsmarknaden för personer med utländsk 
bakgrund.  
 
Det här leder till både en vertikal och en horisontell segregering i organisationer, enligt 
min tolkning av bland annat Holgersson (2003), och jag hävdar att det förekommer även i 
Länsförsäkringar Värmland. I enlighet med MBA sker rekrytering i Länsförsäkringar 
Värmland först internt något som enligt Knocke et al. (2003) är vanligt förekommande. 
Knocke et al. (2003) menar att en interrekrytering kan förändra den vertikala 
segregeringen men att den inte förändrar den horisontella segregeringen då varken den 
könsmässiga eller etniska sammansättningen förändras. Med detta menar jag inte att 
Länsförsäkringar Värmland inte bör använda sig av internrekrytering i första hand. Det 
finns många fördelar med det, dock bör de ha nackdelarna i åtanke.  

Färger syns bäst 
Jag menar även att Kanters (1977 refererad i Holgersson, 2003; Wahl et al. 2001) tre 
strukturella variabler, möjlighetsstruktur, maktstruktur och gruppsammansättning, som 
används för att studera kvinnors och mäns situationer i organisationen kan appliceras på 
personer med utländsk bakgrund i organisationer, såväl som andra avvikare. Jag finner 
till viss del belägg för mina påståenden hos Konrad et al. (2005) i deras diskussion om 
fällorna med argumenten för ett mångfaldsarbete.  
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Möjlighetsstrukturen innebär att människor i minoritet har små möjligheter till karriär 
och att det leder till lågt självförtroende (Kanter, 1977 refererad i Holgersson, 2003; 
Wahl et al. 2001). Knocke et al. (2003) begrepp etnosocialitet kan förklara min parallell 
mellan detta, det vill säga att personer med utländsk bakgrund ofta har små möjligheter 
till karriär och vidareutveckling. Detta förklarar även Kanters begrepp maktstruktur, då 
jag menar att personer med utländsk bakgrund liksom kvinnor har liten makt, på grund av 
etnosocialitet respektive homosocialitet. Jag menar även att detta liksom hos kvinnor 
leder till ett dåligt självförtroende hos personer med utländsk bakgrund.    
 
Kanters (1977 refererad i Holgersson, 2003; Wahl et al. 2001) begrepp 
gruppsammansättning och dess tre nivåer, synlighet, kontrasteffekten och assimilering, 
kan, enligt mig, tydligt överföras till etnicitet. Personen med utländsk bakgrund syns ofta 
tydligt i en organisation. I det här fallet kan det vara flera faktorer som skiljer en person 
med utländsk bakgrund från de andra, i jämförelser med kön. Det kan vara både utseende, 
språk och beteenden som skiljs åt och säkerligen även fler faktorer. Liksom hos kvinnor 
då könet blir synligt, blir den etniska tillhörigheten synlig hos personer med utländsk 
bakgrund och de ses ofta som avvikare, även de. Det gör att deras kompetens inte syns. 
Wahl et al. (2001) menar att denna effekt leder till att pressen att prestera blir högre för 
att avvikaren ska få sin kompetens erkänd, dock får avvikaren inte vara för duktig då det 
tolkas som aggressivt och det blir en svår balansgång. Kanter (1977 refererad i 
Holgersson, 2003; Wahl et al. 2001) menar att kvinnor ofta utsätts för generaliseringar 
och stereotyper, vilket benämns assimilering, och att det är lättare att leva upp till dem än 
att motsätta sig dem, vilket leder till att stereotyperna bekräftas. Enligt min mening blir 
även personer med utländsk bakgrund utsatta för stereotypiska bilder och generaliseringar 
och de blir bedömda utifrån dessa.  
 
Fenomenet är detsamma när det gäller kontrasteffekten. Kontrasteffekten innebär att 
gemenskapen hotas av minoritetens närvaro då majoriteten blir medvetna om vad de har 
gemensamt (Kanter, 1977 refererad i Holgersson, 2003; Wahl et al. 2001). 
Kontrasteffekten kan även leda till att kontrasterna överdrivs och att minoriteten blir 
utsatt för lojalitetstest där avvikaren ska visa sig lojal mot majoriteten (Kanter, 1977 
refererad i Holgersson, 2003; Wahl et al. 2001).  
 
Liksom jag tidigare har haft en diskussion om har inte kvinnor i organisationen 
Länsförsäkringar Värmland någon större makt då männen innehar ledarposterna och både 
möjlighetsstrukturen och maktstrukturen går därmed att koppla till Länsförsäkringar 
Värmland. Jag kan även se att synlighet, kontrasteffekten och assimilering förekommer. 
Ett exempel på att människor placeras in i stereotyper är då en intervjuad menar att 
kvinnor är mer sakliga och jag hävdar att det finns en möjlighet att detta kan förekomma 
även när det gäller personer med utländsk bakgrund även om det inte gavs något konkret 
exempel på detta under intervjuerna.  
 

”När jag skickar ut en kvinnlig byggtekniker till en byggbas så blir det mycket 
mera sakligt och så, det tror jag.”   
 



 58

Jag kan koppla hotet som en minoritet utgör till en intervjuads uttalande om att det inte 
går att skämta om samma saker om organisationen blir mer diversifierad. Att 
kontrasterna överdrivs och att minoriteterna blir utsatta för lojalitetstest är något som jag 
anser kan förekomma i många organisationer även då det gäller etnicitet, men jag kan 
varken argumentera för eller mot om det förekommer i Länsförsäkringar Värmland då 
ingen av de intervjuade tog upp detta.  
 
Synlighet framkommer till en viss del. Det är ganska uppenbart att minoriteter syns mer 
och speciellt om de utseendemässigt avviker då det direkt går att se en skillnad. Dock har 
jag inte belägg för att minoriteternas kompetens kommer i skymundan i organisationen 
och jag tar därför ingen direkt ställning till detta, emellertid anser jag att det är viktigt att 
tillägga att det kan vara så. Däremot gavs ett exempel på att kompetensen kommer i 
skymundan för vissa av Länsförsäkringar Värmlands kunder på grund av kön. En kund 
ville inte att en kvinnlig byggtekniker skulle skickas ut, dock visade sig kunden bli nöjd 
med kvinnan, som först var tvungen att bevisa sin kompetens.  
 
Med tanke på Kanters begrepp synlighet uppkom en fundering i samband med att de 
intervjuade hävdar att det inte är många personer med utländsk bakgrund som söker de 
tjänster som finns i Länsförsäkringar Värmland. Det finns inga siffror på detta och det 
kan därför varken bekräftas eller förnekas. Enligt SOU 2005:115 söker personer med 
utländsk bakgrund arbeten i lika hög grad som personer med svensk bakgrund. SOU 
2005:115 menar därför att diskriminering förekommer. Jag undrar varför personer med 
utländsk bakgrund inte söker de tjänsterna som finns på Länsförsäkringar Värmland, om 
det nu är så. Beror det på, som en intervjuad sa, att de inte har kommit så långt i sina 
språkkunskaper och inte vill söka arbete på Länsförsäkringar Värmland där mycket 
arbete är tal och skrift på svenska? Eller är det så att de söker men att deras kompetens 
inte syns. Eller är det så att de har fel sorts kompetens och därmed blir bortsorterade? 
Eller finns det andra orsaker? Den verkliga orsaken kan jag inte svara på.    
 
Slutligen är det viktigt att tillägga att Kanters (1977 refererad i Holgersson, 2003; Wahl 
et al. 2001) mening om att det motsatta förhållandet, då män är i minoritet upplever 
positiva följder, enligt mig inte går att applicera här.   

Stöpta ur samma form 
Om jag ska gå tillbaka till kompetens och att de allra flesta tryckte på den som den 
avgörande faktorn, menar jag att det är viktigt att inse att vad som definieras som 
kompetens beror på den kultur vi lever i. Persson (2000 refererad i Knocke et al. 2003) 
ger exempel på att vad som definieras som social kompetens i ett land kan definieras på 
ett annat sätt i ett annat land. Trompenaars och Hampden-Turner (1997) anser vidare att 
våra värderingar och normer grundas i den kultur som vi lever i. Jag menar därmed att 
detta påverkar hur vi ser på kompetens. En av de intervjuade menar att ”… man kanske 
får våga lite…”. Jag instämmer då jag anser att det är mycket möjligt att flera av de med 
utländsk bakgrund som söker anställning hos Länsförsäkringar Värmland inte har den 
kompetensen som vi i vår kultur definierar som rätt kompetens och därmed inte matchar 
den profil som de ställer upp. Däremot anser jag att de kan ha flera kompetenser som 
Länsförsäkringar Värmland kan behöva. Språk är en kompetens, emellertid är det en 
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begränsad kompetens då det liksom en intervjuad sa, inte går att anställa en för varje 
språkbehov. Däremot menar jag, liksom Konrad et al. (2005), att den främsta orsaken är 
att en ökad mångfald i en organisation bland annat ökar kreativiteten och utvecklingen av 
organisationen. Länsförsäkringar Värmland har en potentiell marknad hos utrikes födda 
och en ökad mångfald i organisationen kan även komma att attrahera denna marknad, 
vilket jag hävdar i enlighet med Konrad et al. (2005).  
 
En av de intervjuade påpekar att det inte enbart är kompetensen som avgör utan hur den 
sökande förväntas anamma Länsförsäkringar Värmlands affärsidé och kultur. Detta visar, 
enligt mig, att de vill ha lika personer. För om personerna skulle skilja sig allt för mycket 
skulle de inte vilja svälja allt med hull och hår. Länsförsäkringar Värmland måste därmed 
välja ut en person som accepterar hur det ser ut i organisationen för att dra mitt argument 
till sin spets. Enligt Bergström (1998 refererad i Knocke et al. 2003) vill organisationer 
rekrytera den som bäst passar in på organisationens affärsidé och strategi i konkurrensen 
på marknaden. Det här leder även till att urvalet i rekryteringsprocessen blir viktigt, 
liksom även en intervjuad menar. Om fel person rekryteras leder det till stora 
konsekvenser då den intervjuade berättar att det ofta innebär stora utgifter att utbilda en 
person. Dessutom går det inte att förändra den informella kompetensen då den finns med 
sedan barnsben, vilket även Hofstede (2005) menar.  
 
Det är flera personer inblandade vid rekryteringen, personalassistenten, ansvarig chef, 
facklig företrädare och ibland även personal representanter. Målet är att komma till 
konsensus. Från flera hålla framkommer det att det inte funnits någon situation då de 
inblandade har varit oeniga och då den ansvariga chefen har utnyttjat sin 
bestämmanderätt.  
 

”Oftast är det enkelt eftersom vi har samma mål och så…man vill ha en person 
som man trivs med och är duktig på alla sätt.”  

 
Betyder det att de inte vågar yttra sig? Kan det finnas en rädsla för konflikter som gör att 
de inte vågar yttra sig? Eller betyder det att alla hittills verkligen har tyckt samma? Att 
det finns en viss konflikträdsla i organisationen har framkommit under intervjuerna samt 
att vissa andra indikationer kan tyda på det. En intervjuad säger att den tror att flera av de 
mellanchefer som tidigare har arbetat lägre ner i organisationen är konflikträdda, en orsak 
är att de inte vill göra sig ovän med sina gamla arbetskamrater. En annan säger att det 
förekommer färre konflikter i jämförelse med den intervjuades tidigare arbetsplatser. Om 
det beror på undvikande av konflikter eller att det inte finns någon orsak för konflikter att 
blossa upp, kan varken den intervjuade eller jag uttrycka mig om. Däremot tror den 
intervjuade att det beror på den kultur som råder och att det är en familjär stämning.  
 
Flera anser att det är av stor vikt att passa in i organisationen, en egenskap som enligt 
Kindenberg (2006) ofta kommer före både yrkeserfarenhet, referenser och utbildning. 
Vid en rekrytering anses det handla det om maggropskänsla och eftersom det inte går att 
ändra en persons beteende är den sociala kompetensen viktigt från början. Enligt Jenkins 
(1986 refererad i Holgersson, 2003) är dessa vanliga kriterier och något som resulterar i 
indirekt diskriminering. Det resulterar därmed i att det omedvetet bryts mot den policy 
Länsförsäkringar Värmland har för rekrytering samt mot lagen (SFS 1999:130) Lag 
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(1999:130) om åtgärder mot diskriminering i arbetslivet på grund av etnisk tillhörighet, 
religion eller annan trosuppfattning som i bland annat 1 § säger att arbetsgivaren måste 
främja lika rättigheter och möjligheter oavsett etnisk tillhörighet. Även i 7 § sägs att 
rekryteringen ska vara lika för alla oavsett etnisk tillhörighet.  

 
”För att det är ju egentligen det viktigaste att en person som blir anställd 
smälter in i omgivningen på ett bra sätt så att det inte blir några konflikter eller 
uppstår något som gör att det blir väldig turbulens på en avdelning då det innan 
fungerade bra.”  

 
En social kompetens som passar Länsförsäkringar Värmlands kultur och de som redan 
arbetar där, det vill säga. Det här handlar ju även om de två begreppen homosocialitet och 
etnosocialitet och ordspråket Lika barn leka bäst kan verka passa bra in på 
Länsförsäkringar Värmland. Kan det alltså vara så att de är så lika att de även tycker lika? 
Den frågan låter jag dock hänga i luften.  
 
Enligt Knocke et al. (2003) är social kompetens ett töjbart begrepp och kan tolkas som 
arbetsgivaren vill. Detta kan utestänga vissa kategorier sökande. Det är även så att det 
många gånger hävdas att vissa specifika arbeten passar specifika kategorier av människor 
som till exempel kvinnor eller personer med utländsk bakgrund och detta styr 
rekryteringsprocessen (Ser vi kompetensen? 2006). Enligt vad vissa av de intervjuade sa 
under intervjuerna anser jag att det finns en risk att det är så här. En intervjuad kopplade 
till exempel ihop kvinnor med att det blir mer sakligt. En annan kopplade ihop 
administratör med noggrannhet och ordningsam, dock förkom inte någon etnisk koppling 
till detta, men generellt sett associeras en administratör med en kvinna.  
  
Silverman och Jones (1976 refererad i Holgersson, 2003) menar att de informella 
urvalskriterierna gynnar en särskild klassbakgrund och jag hävdar, i enlighet med 
Bolanders (2002 refererad i Holgersson, 2003) generella påstående, att Länsförsäkringar 
Värmland utgår från både informella och formella kriterier och att rekryteringsprocessen 
därmed inte blir objektiv. Intervjuer och matchningsmodeller sägs även öka risken för en 
subjektiv bedömning (SOU 2005:115; Knocke et al. 2003), något som finns med i 
rekryteringsprocessen i Länsförsäkringar Värmland och det verkar som att det läggs stor 
vikt vid båda dessa metoder.   

7.6 Det rätta 
Det framkom att det inte var så många som kände till så mycket om det projekt som har 
inletts. I skrivande stund fanns det ingen plan för vidare arbete förutom den utbildning 
som hölls för chefer i slutet på maj 2007, då även beslut om vidare arbete skulle tas. Det 
som är viktigt är att alla anställda blir informerade om det arbete som sker då det, liksom 
bland annat Wrench (2001) menar, måste genomsyra hela organisationen så att det på 
lång sikt leder till en förändring av kulturen. Dessutom är det viktigt att Länsförsäkringar 
Värmland har klart för sig att det finns ett både ett direkt och indirekt motstånd mot 
etnisk mångfald som utmynnar i en rädsla samt visar sig omedvetet i de värderingar och 
normer som finns i organisationen. Detta leder även till att det finns ett motstånd till det 
projekt som har startats. Herlitz (1999) menar att det är viktigt att det finns en vilja att 
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förstå och det är viktigt att tillägga att det även finns mycket positiva tankar om såväl 
mångfald som projektet i organisationen, men då motståndet ofta är omedvetet då det 
finns i våra värderingar och normer kan det finnas ett motstånd hos en person som 
samtidigt är positiv till projektet. Herlitz (1999) menar vidare att viljan emellertid inte får 
gå över styr.  

Ingen rädd för mångfald här 
Under intervjuerna har det, som sagt, visat sig att det finns motsättningar och en rädsla 
för mångfald inom organisationen. Eftersom detta ofta inte finns på ett medvetet plan, 
enligt bland annat Sharma (1996), framkom motsättningarna och rädslan undan för undan 
och få sa det rakt ut. En av de intervjuade som ansåg att det fanns en rädsla sa att:  
 

”Alltså jag ser, den äldre generation, 40- och 50-talister, ju äldre desto större 
rädsla, generellt sett då i allmänheten. Och det vore ju att ljuga och säga att det 
inte är så i organisationen också, alltså troligtvis.” 

 
Den intervjuade menar att äldre personer har ett annat synsätt då det inte är lika naturligt 
för dem med mångfald omkring sig som för den yngre generationen som har växt upp 
med det. Då många av dem som arbetar i Länsförsäkringar Värmland växte upp fanns det 
inte så många människor med utländsk bakgrund i Sverige, i jämförelse med statistiken 
från SCB (2006), och det gör att de har en annan referensram. Enligt Herlitz (1999) talar 
kulturen om hur det bör vara och enligt den referensram som den äldre generationen har, 
är det inte längre som det har varit. Sharma (1996) menar att kulturen är ett dynamiskt 
system för gemensam meningstolkning och inte heller detta system stämmer med hur det 
enligt den äldre generationen ”borde” vara. Det sätt som många i de äldre generationerna, 
och även många andra, tänker på är naturligt. Det handlar om att placera in människor i 
stereotyper och att göra jämförelser utifrån sig själv, vilket organiserar tänkandet och är 
något jag redan har varit inne på tidigare i min diskussion.   
 
Den rädsla som finns visar sig även i andra uttalanden, i till exempel uttalanden om att en 
ökad mångfald skulle leda till fler konflikter i organisationen, vilket visas bland annat då 
en intervjuad pratar om vikten att smälta in då det annars kan uppstå konflikter. En 
intervjuad menar även att det kan uppstå problem inom organisationen om mångfalden är 
diversifierad då det inte går prata om samma saker och skämta om vissa saker i samma 
utsträckning om organisationen är mer diversifierad. Det här visar även att det finns ett 
motstånd, liksom då en intervjuad berättar om att det finns vissa branscher de inte vill 
försäkra. Enligt min tolkning av vad som sades, både av orden som sades och av det som 
låg i dem, visar att det trots allt finns en och annan fördom, vilket utgör ett motstånd. 
Likaså citatet om att mötas av en brytning i telefonen, visar på ett motstånd i form av 
fördomar. Jag menar att personen indirekt säger att kunder genom det här inte anser att de 
skulle få samma service och därmed inte samma goda uppfattning om Länsförsäkringar 
Värmland. Detta är dock ett antagande om kunders fördomar från den intervjuades sida, 
men jag påstår att det kan vara så att det är personens fördomar som egentligen visar sig.  
 

”…redan där så vet jag ju att det inte alltid är populärt att prata med en 
skåning. Det känns inte hemma och inte tryggt på samma sätt och jag kan tänka 
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mig att det skulle vara så om de ringer hit, kan jag tänka mig, och de får prata 
med en person som inte behärskar språket till fullo då.” 

 
Utifrån citatet nedan tolkar jag att personen hävdar att det finns ett motstånd i 
organisationen. Personen menar att det inte finns någon mångfald i Länsförsäkringar 
Värmland utan att det i princip bara finns ett namn som inte låter svenskt, då den andra 
personen enbart arbetar vid behov.  
 

”Det finns ingen mångfald här…” 
 
Citatet visar även, enligt min mening, att personen menar att den mångfald som finns i 
organisationen kan finnas för att det ska se bra ut utåt sett.  

En ren marknadsföringsgrej 
Flera av de intervjuade tror att projektet kan vara till för att det ser bra ut utåt, att det 
fungerar som en marknadsföringsgrej. En av de intervjuade menar att projektet finns ur 
ett egoistiskt perspektiv och det visar, enligt mig, även på ett motstånd mot mångfald, 
liksom flera andra uttalanden. 
 

”Sedan är det ju lite egoistiskt, behöver vi ha någon för att serva kunderna för 
att de ska bli nöjda så skaffat vi det. Tycker inte vi det, så gör vi ju inte det.”  

 
Det här citatet visar en farlig inställning till etnisk mångfald. Den intervjuade menar att 
arbetet för mångfald bör finnas enbart om Länsförsäkringar Värmland på något sätt kan 
tjäna på det och jag tolkar det som att personen menar att det måste finnas något sorts 
vinstsyfte bakom det. Osman (refererad i Ser vi kompetensen? 2006) menar att det måste 
bli en ekonomisk fråga för att en förändring verkligen ska komma till stånd då pengar 
alltid är viktigt och skadeståndsbeloppen i dag är låga vid diskriminering. Tyvärr kan det 
troligen ligga en viss sanning i Osmans påstående. Dock menar jag att Länsförsäkringar 
Värmland kan tjäna på etnisk mångfald på flera olika sätt, inte enbart i kronor och ören, 
och jag ska nu diskutera de argument som finns för etnisk mångfald för att försöka utreda 
de sätt Länsförsäkringar Värmland kan tjäna på mångfald, men även de faror som finns 
med argumenten.  
 
Konrad et al. (2005) framhåller att mångfald ofta ses som en möjlighet att erhålla 
marknadsandelar istället för att skapa lika förutsättningar för människor och det anses 
vara nödvändigt att rekrytera fler människor med annan etnisk bakgrund då majoriteten 
närmar sig pension. Detta argument talar för att arbetskraftsbrist leder till att 
konkurrensen blir större och därmed att organisationerna tvingas få nya synsätt och att 
det leder till att gamla diskriminerande synsätt försvinner. Konrad et al. (2005) menar att 
detta synsätt att förändra mångfalden inte inser de underliggande värderingar som finns 
och därmed inte förstår vad som ligger bakom att personer med utländsk bakgrund inte 
kommer in i organisationer.   
 
Jag instämmer i Konrad et al. (2005) påstående. För det första finns det orsaker bakom 
den låga mångfald som generellt finns i många organisationer, det handlar om 
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etnosocialitet och om att människor som har hand om rekryteringen, liksom de allra 
flesta, har mer eller mindre djupt grundade värderingar som omedvetet leder till att 
personer med utländsk bakgrund inte släpps in. Länsförsäkringar Värmland har en 
homogen arbetsstyrka och om det beror på etnosocialitet, att personer med utländsk 
bakgrund inte söker eller att de inte har kompetensen, kan jag inte svara på. Enligt mig är 
det säkerligen en blandning av flera faktorer. Kanter (1977 refererad i Konrad et al. 2005) 
hävdar att så länge minoriteten är under 15 procent kommer det att finnas ett naturligt 
motstånd. Vidare menar hon att det är först när minoritetens utgör en tredjedel som den 
kommer att påverka organisationen. Om det är som Kanter menar, kommer det i princip 
alltid finnas ett motstånd till mångfald i Länsförsäkringar Värmland, då 
personalomsättningen är låg och 15 procent är en stor andel. Länsförsäkringar Värmland 
måste därmed arbeta med mångfald på andra sätt, bland annat genom att bli mer öppna.  
 
För det andra kommer de värderingar och normer att finnas kvar även om den etniska 
mångfalden ökar. Enligt mig kan det leda till att konflikter uppstår då människor inte vet 
hur de ska handskas med mångfalden. Risken finns även att organisationens medarbetare 
blir grupperad i homogena grupper. Det finns dessutom en risk att de väljer att inte stanna 
kvar på grund av att de inte trivs. Därför anser jag att organisationerna måste fokusera på 
den diskriminering som finns, alltså aktivt förändra den organisations kultur som finns. 
Det finns ett motstånd till etnisk mångfald i Länsförsäkringar Värmland och jag tror att 
risken för ökade konflikter är stor om fler personer med utländsk bakgrund tas in utan att 
det på andra sätt arbetas med mångfald, på grund av motståndet som finns.   
 
För det tredje skulle det ta väldigt lång tid för att få en verkligt heterogen arbetsplats. 
Länsförsäkringar Värmland har, som sagt, en låg omsättning av sin personal och som 
många av de intervjuade säger går det inte att ta in en person enbart för att den har 
utländsk bakgrund och det skulle ta oerhört lång tid att öka mångfalden enbart på detta 
sätt. Jag anser därför att Länsförsäkringar Värmland måste arbeta dels med 
rekryteringsprocessen samtidigt som de ökar kunskapen om kulturella skillnader för att 
på så sätt förändra organisationskulturen.  
 
Argumentet med att mångfalden i organisationerna måste öka på grund av att majoriteten 
snart går i pension, vilket även Knocke et al. (2003) menar, bör enligt mig ses som ren 
fakta och inte ett argument för en ökad mångfald. Länsförsäkringar Värmland har en 
gammal arbetskraft och inom ett antal år kommer flera av de anställda att gå i pension. 
Det krävs en förändring i organisationskulturen innan detta händer, då jag menar att det 
kan uppstå ett väldigt kaos annars då det under kort tid annars kommer att komma in nya 
värderingar och normer i organisationen genom nya medarbetare, vilket sker genom 
rekrytering enligt Hofstede (2005).  
 
Ett annat argument påstår att personer med utländsk bakgrund har vissa egenskaper som 
kan tas till vara i organisationen och att detta beror på socialisationen. Argumentet menar 
att vissa människor har ett visst handlag för vissa typer av arbetsuppgifter. Det här är att 
placera in människor i stereotyper ut i fingerspetsarna och liksom Konrad et al. (2005), 
menar jag, att vi genom detta synsätt fortsätter kategorisera människor efter deras kultur. 
Konrad et al. (2005) menar även att både den vertikala och horisontella segregeringen 
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kommer att upprätthållas och att inte heller detta argument tar hänsyn till de 
bakomliggande orsakerna till hur arbetsmarknaden ser ut. Jag anser att alla människor 
måste ses som individer som har olika intressen och egenskaper och vi ska inte 
klassificera in dem i olika grupper. I intervjuerna visade det sig att människor placeras in 
i kategorier. En intervjuad sa:  
 

”När jag skickar ut en kvinnlig byggtekniker till en byggbas så blir det mycket 
mera sakligt och så, det tror jag.”   

 
Jag anser att dessa argument har bra sidor och att de kan vara bra incitament för att få en 
ökad mångfald, men som Konrad et al. (2005) menar finns det underliggande orsaker. De 
underliggande normerna och värderingarna måste förändras för att mångfaldsarbetet ska 
kunna bli till en fördel, detta måste hela tiden finnas i bakhuvudet vad som än görs. 
Annars kommer det troligtvis att skapa problem i form av konflikter av olika slag, att 
arbetskraften blir än mer segregerad och så vidare, även om det egentliga syftet är gott.  
 
Konrad et al. (2005) menar att de centrala utgångspunkterna i mångfald istället ska vara 
jämlikhet, antidiskriminering och rättvisa. De menar vidare att det är de underliggande 
normerna och värderingarna som måste förändras och att skillnaderna måste accepteras 
och att det krävs en anpassning till den rådande situationen i samhället. Vi måste ta vara 
på den kompetens som finns, dels för att en ökad mångfald kan ge så mycket. Konrad et 
al. (2005) hävdar att en ökad etnisk mångfald kan leda till en ökad kvalitet av 
arbetskraften och kan därmed fungera som en katalysator för bättre avkastning, det kan 
locka nya marknader likaså de bästa medarbetarna. En arbetskraft som är diversifierad 
kan komma att öka efterfrågan för relaterade produkter och tjänster. Organisationer som 
har en större mångfald har ett större utbud av diversifierade produkter och kan därför 
tillgodose det behov som finns på marknaden. Kreativiteten ökar och den flexibilitet 
mångfald medför leder till en bättre utveckling av organisationen, vilket leder till en ökad 
sannolikhet för överlevnad. Summan är att det kommer att ge organisationer 
konkurrensfördelar, men organisationer bör inte arbeta med mångfald enbart på grund av 
den orsaken eller för att det är moraliskt rätt eller det rätta att göra. Länsförsäkringar 
Värmland har en stor potential att dra fördel av ett mångfaldsarbete. De arbetar nära 
kunden och är flexibla då de endast verkar på den Värmländska marknaden. De är redan 
marknadsledande i Värmland och de kan behålla eller plocka ännu fler marknadsandelar 
genom detta samtidigt som arbetskraften utvecklas. Konrad et al. (2005) menar att 
människor som arbetar i diversifierade organisationer generellt sett är mer öppna för 
mångfald, något jag ser som positivt för den enskilda individen. Länsförsäkringar 
Värmland har som affärsidé att anpassa sig efter kunderna och marknaden och att lyssna 
på vad de vill. Det finns en marknad i Värmland av utrikes födda personer och personer 
med utländsk bakgrund och även dessa kunder bör Länsförsäkringar Värmland lyssna på.  

Humankapitalet allt viktigare 
Liksom så många andra organisationer i dag erbjuder Länsförsäkringar Värmland 
helhetslösningar för kunden. Sedan ett antal år tillbaka har Länsförsäkringar Värmland 
erbjudit kunden bankverksamhet och ska troligtvis även erbjuda kunden mäkleri inom 
kort. Länsförsäkringar Värmland blir därmed allt mer lik andra företag och enligt Aleite 



 65

(2006) är ofta humankapitalet det enda som skiljer dessa åt, vilket gör att det blir allt 
viktigare. Det här är enligt mig ett av de mest framgångsrika sätt att hänga med i 
konkurrensen. Enligt mig finns det en stor risk att Länsförsäkringar Värmland kommer 
tappa sin ledande position på marknaden om de inte utvecklas. Som det framgick i en 
intervju är Folksam framgångsrika på marknaden av personer med utländsk bakgrund, då 
de satsar stort på det, medan Länsförsäkringar Värmland inte är stora. Dock får det inte 
enbart vara en grej som ska se bra ut utåt eller en strategi för att plocka marknadsandelar, 
utan det måste genomsyra hela organisationen, det kommer annars att lysa igenom och 
visa sig i bland annat medarbetarnas sätt mot kunder.  
 
Sammanställningen är att det är viktigt att ta hand om den personal som en organisation 
har då det påverkar vad som kommer ut ur organisationen. Som Bjurklo och Kardemark 
(2003) säger påverkar organisationskulturen medarbetarnas kompetens och Hofstede 
(1991 refererad i Wrench, 2001) menar att människorna i organisationerna påverkas av 
hur organisationen som helhet stödjer arbetsplatsens mångfald. Därav menar jag att det är 
viktigt att sträva efter att förbättra den kultur som nu råder och liksom Konrad et al. 
(2005) hävdar finns det många fördelar med etnisk mångfald och detta bör tas vara på då 
jag anser att det blir som en god spiral. Det handlar om att ta vara på de skillnader som 
finns och att tankarna ska genomsyra hela organisationen samt att inte fokusera på 
räknandet av kroppar utan att verkligen ta tag i de värderingar och normer som ligger till 
grund för hur det ser. Länsförsäkringar Värmland gör varje år en kompetensinventering 
och har nyligen samlat in en CV uppdatering. Jag menar att både 
kompetensinventeringen och CV uppdateringen kan utvecklas och beröra kunskaper om 
kultur, mångfald och annat som berör ämnet. Dels för att belysa vikten av det och dels för 
att ta vara på den kompetens som redan finns inom organisationen. I lagen (SFS 
1999:130) Lag (1999:130) om åtgärder mot diskriminering i arbetslivet på grund av 
etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning står i 4 § att arbetsgivaren ska 
arbeta aktivt för bland annat mångfald och de rättigheter det innebär. 
Kompetensinventeringen, liksom mångfaldsarbetet i stort, har en stor möjlighet till detta. 
Dock är det liksom Kindenberg (2006) viktigt att arbetet kommer uppifrån och att det inte 
stannar där uppe, utan som Wrench (2001) säger ska arbetet genomsyra hela 
organisationen.   
 
Slutligen vill jag hänvisa till min kapitelrubrik och hävdar att summan kan bli större än 
effekten av de enskilda delarna om de olika delarna bearbetas på rätt sätt. Ett citat som 
sades under en intervju bör alltid finnas med i tanken vid möten med personer med 
utländsk bakgrund. Det kan även återkopplas till min reflektion om hur kulturen och 
personlighet spelar in för en människas handling och sätt att vara, vilket jag diskuterade 
under rubrik 7.2. Om detta citat finns i bakhuvudet kommer effekten att bli stor. 
 

”Det finns inget rätt och fel, utan det är bara att man gör saker på ett 
annorlunda sätt.”  
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8. En knut på den stora säcken 
Slutligen knyter jag här ihop säcken och sammanfattar de slutsatser som jag har kommit 
fram till under mitt arbete. Jag kommer även att tydliggöra svaren på mina 
frågeställningar.  
 
Mitt syfte med uppsatsen var att få en övergripande bild av Länsförsäkringar Värmland i 
stort, synen på mångfald och det projekts som har startats. Länsförsäkringar Värmland är 
en homogen organisation och enligt min tolkning av Holgersson (2003) ser den ut som 
många svenska organisationer. Det finns mycket som tyder på att etnosocialitet och 
homosocialitet, det vill säga att de som anses vara lika en själv väljs, påverkar hur det ser 
ut. Det är främst vita män som sitter i toppen och andelen kvinnor i ledningen är 
obefintlig. Även den etniska mångfalden är i princip obefintlig då det endast finns två 
personer som är utrikes födda och enbart ett fåtal med bakgrund i de nordiska länderna. 
Hur det ser ut i organisationen går även att koppla till Kanters (1977 refererad i 
Holgersson, 2003; Wahl et al. 2001) tre strukturella variabler som hon använder för att 
studera könsordningen i organisationer.  
 
Under de intervjuer som har gjorts har det framkommit att det finns ett motstånd mot 
mångfald inom Länsförsäkringar Värmland. Det visar sig såväl i direkta uttalanden som i 
indirekta uttalanden. Motståndet beror, enligt min mening, på de underliggande normer 
och värderingar som vi har, vilka enligt Hofstede (2005) dels kommer in i organisationen 
genom rekryteringen och dels formas av organisationskulturen. Motståndet utmynnar 
bland annat i en rädsla för mångfald och mer direkt i form av fördomar. Att några av de 
intervjuade menar att det inte krävs någon förändring då andelen personer med utländsk 
bakgrund inte är så stor i Värmland och att det först är när behovet av en förändring finns 
som något ska göras, visar även det på ett motstånd. Det visar även att det finns en risk att 
det projekt som har startats är till av den orsaken att det är det rätta att göra just nu. Flera 
av de intervjuade menar att det finns en risk att projektet enbart är till i 
marknadsföringssyfte, att det ska se bra ut utåt. Dock menar jag att det snart kommer att 
lysa igenom och liksom Konrad et al. (2005) menar går det att tjäna på mångfald på 
många olika sätt. Bland annat kan organisationen förutom att plocka marknadsandelar, bli 
mer flexibel, öka sannolikheten för överlevnad och locka de bästa medarbetarna, varför 
Länsförsäkringar Värmland dels bör öka sin etniska mångfald, dels öka sin kunskap om 
ämnet. Det är även viktigt att tänka på att humankapitalet blir allt viktigare då 
Länsförsäkringar Värmland, liksom många andra organisationer satsar på 
helhetslösningar för kunden, vilket gör att humankapitalet kan vara det enda som skiljer 
organisationer åt, enligt bland annat Bjurklo och Kardemark (2003).   
 
Eftersom medarbetarna vanligtvis stannar länge i Länsförsäkringar Värmland är 
personalomsättningen låg och det medför att en förändring av mångfalden i 
organisationen kommer att ta lång tid. Konrad et al. (2005) menar även att de 
underliggande orsakerna till hur fördelningen ser ut måste tas i beaktande, att det finns 
orsaker till att personer med utländsk bakgrund inte rekryteras. Jag menar även att det 
kan uppstå konflikter på olika sätt om inte människorna i organisationen lär sig handskas 
med mångfald. Av denna orsak bör Länsförsäkringar Värmland öka sin kunskap om 
mångfald. Jag tänker dels på det faktum att vissa av medarbetarna i Länsförsäkringar 
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Värmland inte inser vad som ligger i ett språk och att det inte är språket i sig det som är 
det mest betydelsefulla, utan att det är de kulturella koder som finns i språket. De 
intervjuade menar att språket är viktigt och en av de främsta orsakerna till de problem 
som kan uppstå. Språket är viktigt, det ger makt, en tillhörighet till en viss etnisk grupp 
och en känsla av trygghet (Wellros, 1998), dock kommer enbart dessa effekter om 
språket kan behärskas, det vill säga om de kulturella koderna kan utläsas. Dels tänker jag 
på det faktum att andelen utrikes födda personer är 8,1 procent i Värmland i dag och 
andelen kommer med stor sannolikhet inte att minska. Andelen personer med utländsk 
bakgrund är troligtvis högre, men en för mig okänd siffra.  
 
Jag ser en stark organisationskultur i Länsförsäkringar Värmland och det framkommer att 
deras organisationskultur är viktig. Det här påverkar såväl det motstånd som finns i 
organisationen som en framtida förändring av den. Hofstede (2005) menar att det är svårt 
att förändra en kultur och jag hävdar att det är desto svårare om kulturen är djupt rotad. 
Att en kultur är svår att förändra är en av alla de saker som Länsförsäkringar Värmland 
bör ha i åtanke i samband med det mångfaldsarbete som har påbörjats. Det bör även 
finnas en medvetenhet om det motstånd som finns, risken för att projektet kan bli en 
marknadsföringsgrej och om de underliggande orsaker till varför vi reagerar på skillnader 
och hur det tar sitt utlopp. Slutligen bör det finnas en medvetenhet om att 
Länsförsäkringar Värmland i dagsläget, enligt mig, omedvetet bryter mot både deras 
rekryteringspolicy och lagen (SFS 1999:130) Lag (1999:130) om åtgärder mot 
diskriminering i arbetslivet på grund av etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning. Det bör även finnas en medvetenhet om att det finns en stor potential i 
det projekt som har påbörjats att göra förbättringar och att det trots allt finns en vilja hos 
medarbetarna till en förändring.  
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Bilaga 1 
I bilagan har jag gjort en sammanställning av de intervjuguider som jag har använt mig 
av. Alla de förslag på frågor som fanns i den intervjuguide jag använde för min egen del 
finns inte specificerade då det kan härleda till enskilda personer på Länsförsäkringar 
Värmland.  

Intervjuguide 
• Kan du berätta om dina arbetsuppgifter?  
• Hur länge har du arbetat på Länsförsäkringar Värmland?  

Rekrytering: 
• Kan du berätta om rekryteringsprocessen? 

o Hur går den till? 
o Hur vanligt är det att den går till på annat sätt? 
o Vilka faktorer tittar ni på?  
o Vad väger tyngst sedan när ska komma överens och ni ska besluta vem 

som får platsen?  
• Vad är kompetens för dig?  

o Vad är viktigast av social kompetens eller formell utbildning? 
o Tycker du att det saknas någon kompetens i organisationen?  

Fackligt arbete:  
• Vad gör en facklig representant? 
• Kan du berätta om personalklubben?  
• Arbetar ni för något speciellt som fackliga representanter? 
• Hur stor påverkan har de fackliga representanterna? 

Projekt med mångfald: 
• Under året driver ni ett projekt med mångfald, kan du berätta vad du vet om det?  
• Vad tror du att det kommer leda till för organisationen?  
• Vad tror du att det kommer leda till för dig i ditt arbete?   
• Tror du att det kan komma att ske en förändring? 

o Till det bättre/sämre? 
• Tycker du att det finns belägg för detta projekt?  
• Tror du att det finns någon rädsla i organisationen för en ökad mångfald? 
• Kan du beskriva organisationskulturen? 

Övrigt: 
• Du är en av de yngre i organisationen, hur är det?  

o Vad kan du se för några fördelar/nackdelar med det? 
• Har du någon gång känt dig diskriminerad? 
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Fall:  
• Slutligen undrar jag om du kommer ihåg någon situation där det har uppstått 

problem på grund av interkulturella hinder i någon form som du kan berätta om.   
o Har detta fört något positivt/negativt med sig?  

 

 
 


