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VITA FLÄCKAR – OM INTEGRATIONSPOLITIK, 
LEDNING, OCH MÅNGFALD I MALMÖ STAD 

Per Broomé, Sofia Rönnqvist, Tobias Schölin

De tre artiklarna i denna skrift beskriver och analyserar hur mångfaldsfrågan på olika sätt har 
svårt att vinna utrymme i ledarnas praktik, hur upptäckterna av mångfalden och dess innehåll 
förminskas eller uteblir i Malmö stads organisation. I den första artikeln beskrivs hur integrations-
politiska handlingsalternativ som utgår från mångfaldstänkande har svårt att hävda sig gentemot 
handlingsalternativ som avser t.ex. introduktion och arbetsförmedling för invandrare. I den andra 
artikeln diskuteras en liknande problematik då mångfaldsfrågan identifieras som något som i 
huvudsak handlar om “att lägga mångfalden tillrätta i samhället” medan mångfald som en intern 
organisationsfråga skjuts undan. I den tredje artikeln är det kampen mellan kärnverksamheten och 
mångfaldsperspektivet som står i centrum. I alla tre artiklarna visas att chefer och politisk ledning 
underskattar nyttan med mångfald för organisationen internt och externt. Artiklarna pekar på att 
detta är en viktig orsak till mångfaldsledningsidéns bristande genomslag i organisationens praktik.

SÖKORD: integration, organisation, mångfaldsmyter, mångfaldsinnehåll, vita fläckar

I såväl litteratur som praktik framhålls ofta ledarskapets betydelse när 
det gäller att sätta mångfaldsfrågan på dagordningen och driva den 
framåt inom organisationer. Mångfald ses framförallt som en utveck-
lingsfråga för organisationer – inte bara en fråga om ökad representation 
av minoriteter. I Peter Woods (2003) kritiska granskning av mångfalds-
begreppets uppkomst och spridning i USA driver han lite tillspetsat 
tesen att det ideologiska mångfaldsbegreppet föddes den 28 juni 1978. 
Det omskrivna rättsfallet “Regents of the University of California vs. 
Bakke” handlade om framtiden för positiv särbehandling och speciellt 
kvoter för etniska minoriteter i utbildningsväsendet. Fallet processades 
i högsta domstolen som vid den tidpunkten var oenig i frågan, vilket 
ledde till att domare Powell fick den utslagsgivande rösten och att ett 
slags kompromiss nåddes. Powell, som var skeptisk mot kvotering av 
minoriteter men också medveten om att en strikt antidiskriminerings-
princip kanske inte var tillräcklig för att skydda minoriteternas status i 
praktiken, fann en tredje väg. Han menade att det ligger i universitetets 
intresse att det finns en mångfald bland studenterna eftersom mångfald 
har ett värde i sig. I utbildning och arbetsliv är det värdefullt att ha 
personer med olika bakgrunder eftersom man kan lära av varandra, 
och om detta lärande kommer till stånd kommer också samhället att få 
en ökad tolerans för pluralism och bli mer harmoniskt. Det av Powell 
myntade ideologiska mångfaldsbegreppet var något nytt till skillnad 
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från det mer demografiskt orienterade synsättet som innebar att man 
på ett deskriptivt sätt talade om olika sorters skillnader i befolkningen. 
Nyttoperspektivet är alltså tongivande i diskussionen om mångfald 
även om frågor som rör diskriminering och rättvisa är angränsande 
och överlappande. I mångfaldsdiskussionens “hemland” USA är nytto-
perspektivet på mångfald, ofta definierat i vinsttermer, tydligt uttalat 
eftersom de etniska minoriteterna är större, utgör viktiga marknader 
och har mer makt än i Sverige. Diskriminering av minoriteter är därtill 
kostsamt på grund av höga straffsatser för brott mot diskriminerings-
lagarna och mångfaldsledning blir ett viktigt proaktivt förhållningssätt 
för organisationsledningar (Wrench 2002). 

De drivkrafter som ligger bakom den amerikanska utvecklingen 
mot mångfald i organisationer och på arbetsplatser verkar trots den 
ovan nämnda legala startpunkten vara av mera spontan och ekonomisk 
än politisk och legal karaktär. Det är i första hand företagens behov 
av arbetskraft och marknadskrafterna generellt som driver processen. 
Mångfaldstänkandet skiljer sig genom sin nyttoorientering från – även 
om det utvecklats som en reaktion på eller följd av – det mångkulturella 
särbehandlingstänkandet (positive och affirmative action) som länge 
präglat USA och även påverkat andra länders integrationspolitik. Sä
rbehandlingsperspektivet utgår från att organisationer/samhällen inte 
kan eller vill härbärgera individuella olikheter utan drivs av en strävan 
att assimilera individen till organisations- och majoritetsnormer, vilket 
kräver skyddslagstiftning mot diskriminering av de primära dimensio-
nerna av mångfalden, som ras, kön och etnisk bakgrund. Av mångfalds-
perspektivet framgår att det inom en organisation som rör sig mot ökad 
mångfald, precis som i samhället som helhet, finns ökad potential för 
givande korsbefruktningar och ökad risk för kommunikationsproblem 
och “subkulturer”. Ledning av organisationer i mångfladsperspektivet 
bygger på förmågan att göra de individuella olikheterna i personalens 
mångfald till något effektivt, nyttigt och vinstgivande. Skillnaderna i 
perspektiven kan enklast klargöras med följande uppställning2: 

Särbehandling 	 	 Mångfald
Politiskt initierad  Frivillig
Pådriven av lagstiftning  Pådriven av ekonomiska hänsyn
Kvantitativ   Kvalitativ
Förutsätter assimilering  Förutsätter integration och pluralism
Motverkande   Påverkande
Ras, kön, handikapp  Alla olikheter



9

Särbehandlingsperspektivet bygger på välfärdsstatens ambitioner att 
garantera lika möjligheter och lika rättigheter i samhället för individer/
grupper med vissa karaktäristika, som ras, kön, handikapp osv. 
Kollektiv tillskriven tillhörighet till bestämda grupper är nödvändig för 
perspektivet. Med lagstiftning och andra tvångsåtgärder (exempelvis 
mot diskriminering och för lika representation) försöker staten förmå 
organisationer av olika slag att integrera individer från dessa grupper/
kollektiv i sin personalstyrka. Assimilering i meningen bortträngning 
av vissa individuella olikheter är dock en förutsättning för denna 
integration då det som skiljer individerna åt inte får räknas.

I mångfaldsbegreppet ryms olika sorters “olikheter” och de dimen-
sioner man vanligtvis räknar upp är etnicitet, kön, sexuell läggning, 
funktionshinder men ibland inkluderas också föränderliga kategorier 
såsom klass, ålder, civilstånd, utbildning m.m. Syftet med begreppet 
handlar om att dels lyfta fram de hinder som olika minoriteter stöter 
på i organisationer men också att lyfta fram fördelarna med att ha 
en heterogen arbetsstyrka. Mångfald handlar därför inte bara om en 
representation av olika demografiska grupper utan också om vilket 
utrymme och tolerans som finns för olikheter. Men även om listan kan 
göras lång har fokus huvudsakligen legat på en eller ett par faktorer 
och då vanligtvis “ras” eller etnicitet och kön. På samma sätt kan det 
sägas att mångfaldsdiskussionen i Sverige i huvudsak är begränsad till 
kön och i synnerhet etnicitet. Det finns en distinktion mellan intern 
och extern mångfald. Med intern mångfald åsyftas de relationer som 
finns inom organisationen medan extern mångfald handlar om förhål-
landet mellan organisation och det omgivande samhället. Det handlar 
då i första hand om organisationens förmåga att kommunicera med 
och tillgodose de behov som finns i olika grupper i samhället.

Mångfaldsperspektivet har fått sitt genomslag i USA sedan början 
av 1990-talet, i organisering av arbetet i organisationer, privata, 
offentliga och ideella, vanligen under benämningen mångfaldsledning 
(diversity management). Amerikanska organisationer anses vara mer 
hierarkiska än svenska och i den amerikanska mångfaldsledningslitte-
raturen beskrivs därför i regel mångfald som en kulturförändring som 
initieras och genomförs från toppen av organisationen. (Broomé m.fl. 
2001). Frågan är om det fungerar likadant i Sverige – i Malmö stad?  

Malmö stad är en kommunal organisation som sedan slutet av 
1990-talet försökt att sprida det nyttoorienterade mångfaldstänkandet 
inom den egna organisationen och därigenom vara en förebild för det 
övriga samhället. Tanken är att ökad etnisk mångfald i personalen 
ska leda till bättre service och en ökad anpassning till det omgivande 
samhället. Mångfaldstänkandet relateras också ofta till den privata 
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sektorns vinsttänkande i USA och andra engelskspråkiga länder. Vi 
kan ställa oss frågan om det nyttobaserade mångfaldstänkandet har 
en logik som kan översättas till den offentliga sektorn. Vår mening är 
att en sådan översättning är möjlig eftersom både privat och offentlig 
sektor är präglade av effektivitetskrav. Dessa krav tar sig olika uttryck 
– i privat sektor handlar det om vinstkrav och i den offentliga sektorn 
om organisatorisk effektivitet. Nyttan av mångfald i offentlig sektor 
kan inte definieras i termer av vinst men kan ses som ett sätt att öka 
organisationens effektivitet genom att den service och de tjänster som 
tillhandahålls håller en högre kvalitet och är bättre anpassade till de 
behov som finns i samhället. 

Att forskargruppen inom projektet “Mångfald som personalidé” 
(www.equalnews.se) nu riktar intresset mot frågor som rör mångfald 
och ledning inom Malmö stad har med våra tidigare studier, som har 
behandlat politisk mångfaldsretorik, mångfaldsbegrepp inom skola 
och äldreomsorg samt mångfaldsidéns genomslag i några utvalda 
delar av organisationen (Broomé m.fl. 2004). En övergripande slutsats 
av dem är att mångfaldsidén har svårigheter att nå ut i kommunens 
olika verksamheter och att organisationen snarast hanterar frågan 
på ett pragmatiskt sätt, men att pragmatiken också leder till skilda 
förhållningssätt. Det riktar ljuset mot mångfaldsfrågan ur ett lednings-
perspektiv och hur mångfaldsledningsambitionerna påverkar integra-
tionspolitik och chefsarbete i den kommunala organisationen i Malmö.

De tre studier som presenteras i denna skrift har tillkommit som ett 
resultat av det samarbete som skett mellan forskargruppen och Malmö 
stad inom ramen för ovan nämnda projekt. Detta samarbete har gett 
oss forskare möjligheter att komma nära den kommunala organisa-
tionen, och därigenom givit oss tillgång till kvalitativt material från 
intervjuer och observationer. De artiklar som publiceras här, baseras på 
ovanstående studier och belyser den politiska ledningens och organisa-
tionens chefers betydelse för mångfaldsfrågan utifrån olika perspektiv. 
Den första artikeln, “Integrationspolitik utan ände”, behandlar den 
politiska ledningen och den kommunala organisationens arbete med 
integrationspolitiken och vilken plats mångfaldsfrågan har i detta 
sammanhang. Denna studie baseras på intervjuer med ledande politiker 
och tjänstemän i organisationen. Här har såväl den sittande politiska 
ledningen som oppositionen kommit till tals. Även om intervjuerna 
med politiker utgör kärnan i denna artikel så har även tjänstemän 
intervjuats. Dessa har haft olika roller i Malmö stads invandrings-
mottagnings- och integrationsarbete. Den andra artikeln, “Mångfald, 
ledning och idéspridning i Malmö stad”, belyser högre chefers idéer om 
mångfald och deras roll i spridningen av mångfaldsidén. I denna studie 
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har såväl politiker som tjänstemän intervjuats. Men eftersom intresset 
i denna artikel riktas mot hur idéer sprids och färdas inom den starkt 
decentraliserade kommunala organisationen har också stadsdelchefer 
intervjuats. Avslutningsvis har chefer på lägre kommunalnivå med 
ansvar för det kommunala arbetet med arbete och integration inter-
vjuats. I centrum för den tredje artikeln, “Bortförhandlade upptäckter 
– vård- och omsorgschefers vardagsarbete och mångfaldsfrågan”, 
står chefers upplevelser av yttre kontrollkrav och de inre förhand-
lingar som sker när chefer prioriterar olika områden i förhållande till 
mångfaldsfrågan. Denna artikel är baserat på intervjuer med chefer för 
en specifik kommunal kärnverksamhet, vård- och omsorgssektorn.

De tre artiklarna problematiserar skeenden på olika nivåer och har 
även något olika tidsperspektiv. Den första artikeln har ett historiskt 
perspektiv på arbetet med integrationsfrågor i Malmö stad och på 
mångfaldsfrågan i detta sammanhang. Även den andra artikeln lyfter 
fram idéhistoriska aspekter av mångfaldsidéns påverkan på chefs-
arbetet. Den tredje artikeln fokuserar på nuläget och chefers synsätt på 
och arbete med mångfald. 

Några röda trådar löper genom dessa artiklar och binder dem 
samman till en enhet. Den första är intresset för ledningsfrågan vilket 
i sin tur leder till att gemensamma problematiker blir uppenbara även 
om de analyseras på olika organisatoriska nivåer. Den andra röda 
tråden behandlar de förutsättningar och problem som finns i politiska 
organisationer. I artiklarna diskuteras hur statens agerande, politiska 
idéer och de olika krav som ställs på offentliga verksamheter påverkar 
mångfaldsfrågans ställning och innehåll. I detta sammanhang kan 
de ledningsmodeller som presenteras i den s.k. mångfaldslednings-
litteraturen te sig alltför enkla och instrumentella. Medan privata 
organisationer i första hand måste förhålla sig till marknader, styrs 
de offentliga organisationerna inte bara av de politiska idéer som 
formuleras i kommunfullmäktige utan också av statliga direktiv och 
riktlinjer samt serviceåtaganden mot befolkningen. De politiska idéer 
som styr offentlig sektor är resultat av kompromisser och är inte sällan 
vaga och motstridiga, vilket knappast underlättar organisatoriskt 
förändringsarbete. Den tredje röda tråden behandlar det som vi kallar 
“mångfaldsledningens vita fläckar”. Vit fläck som begrepp associerar 
till ett geografiskt område, en plats som man vet finns men som ännu 
är outforskad. Därför kan man göra antaganden och fantisera om dess 
innehåll. Det uppstår spekulationer och mytbildning som bygger på 
begränsad kunskap, observationer, överflygningar, snabba nedslag 
och möten med urinvånare, snapshots eller kanske rena fantasier. 
Nyfikenhet på innehållet har lockat människor att företa upptäckts-
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färder till de vita fläckarna, men också andra motiv spelar roll, inte 
minst möjligheten att utvinna vinster av upptäckterna.  

Artiklarna beskriver och analyserar hur mångfaldsfrågan på olika 
sätt har svårt att vinna utrymme i ledarnas praktik, hur upptäck-
terna av mångfalden och dess innehåll i organisationen förminskas 
eller uteblir. I den första artikeln beskrivs hur integrationspolitiska 
handlingsalternativ som utgår från mångfaldstänkande har svårt att 
hävda sig gentemot handlingsalternativ som avser t.ex. introduktion 
och arbetsförmedling för invandrare. Mångfaldsfrågan blir en vit 
fläck i kommunens integrationspolitik. En myt om den vita fläckens 
innehåll, som påverkar integrationspolitiken, är att mångfaldens 
potential är känd, kulturellt ordnad och kan representeras kvantitativt. 
En annan myt är att den sociala ingenjörskonsten kan hantera den vita 
fläckens innehåll. I den andra artikeln finns en liknande problematik då 
mångfaldsfrågan identifieras som något som i huvudsak handlar om “att 
lägga mångfalden tillrätta i samhället” medan mångfald som en intern 
organisationsfråga skjuts undan. Mångfaldsfrågorna internt blir en vit 
fläck för cheferna. En myt, som berör organisationen, är att innehållet 
i den interna vita fläcken kartläggs och infogas i organisationen av sig 
själv. I den tredje artikeln är det kampen mellan kärnverksamheten och 
mångfaldsperspektivet som står i centrum. Kärnverksamheten upplevs 
av cheferna som det centrala. Mångfaldsfrågan blir en vit fläck genom 
att den läggs utanför kärnverksamheten. En myt är att det främmande 
innehållet i den vita fläcken kan avgränsas från att påverka den existe-
rande organisationen. Alla tre artiklarna pekar på det faktum att chefer 
och politisk ledning inte identifierar nyttan med mångfald för organisa-
tionen internt och externt, mer än i mycket allmänna termer. Troligen 
ligger i denna iakttagelse en viktig orsak till mångfaldsledningsidéns 
bristande genomslag i organisationens praktik.

Malmö har en lång historia av invandring och integrationsarbete. 
Ambitionerna har växt i takt med invandringens omfattning och är 
höga framförallt hos den politiska ledningen och också hos många 
chefer i den kommunala organisationen. Erfarenheterna är omfattande 
av olika integrationspolitiska idéer, liksom av praktiskt integrations-
arbete. När vi presenterar kritiska analyser av integrationspolitik och 
mångfaldsledning innebär det inte ett underkännande av ambitioner 
eller insikter utan markerar snarare de faktiska svårigheter som 
integrationspolitik och mångfaldsledning i en stor kommunal organi-
sation innebär. Kommunens integrationserfarenheter leder till ständiga 
omprövningar av politiken och interna policys, varav mångfalds-
tänkande och mångfaldsledning är en sådan omprövande ansats. 
Omprövningar, nya idéer och åtgärder – utan ände – tycks vara det 
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naturliga inslaget i integrationsfrågan. Detta syns i den politiska 
retoriken, men också i olika planer och åtgärder för integration. En 
orsak till detta är att integrations- och mångfaldsfrågor bearbetas 
reaktivt utifrån uppdykande problem – när man upptäcker problem 
tvingas man agera. Mindre uppmärksammade är de möjligheter som 
mänsklig mångfald erbjuder. Om dessa i högre grad utgör underlag för 
organisationens arbete och för politiken, kan de leda till ett alternativt 
arbetssätt för organisationen – en proaktiv hållning. Malmös devis 
“Mångfald – möten – möjligheter” tolkas oftast som att mångfalden 
är självklar och att den i möten visar på de möjligheter, också själv-
klara, som ligger i olikheterna. Men inget av detta är självklart. I själva 
verket arbetar såväl politiken som organisationen i huvudsak utifrån 
de problem och svårigheter med mångfalden, som ständigt dyker upp 
på samhällsscenen, utom möjligen i högtidsstunder då man prisar 
mångfalden. Om inte mångfaldens möjligheter är självklara och dess 
negativa sidor uppmärksammas mest, förstärker det troligen en negativ 
bild av olikheterna i samhället. Låt oss bara som ett tankeexperiment 
ändra devisen till “Mångfald – upptäckter – värden och välfärd” och 
låta politik och organisation arbeta efter den. Upptäckterna och deras 
värde beskrivs och nyttan/välfärdsutbytet uttrycks och beaktas. De vita 
fläckarna och deras innehåll får utgöra grunden för organisationens 
integrationsarbete – inte de svarta hålens hotande och oberäkneliga 
krafter. 
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NOTER
1 Detta är, även om det som sagt innebär en förskjutning av initiativet 

från politikerna till företagen och organisationerna, i linje med tradi-
tionerna i USA, där (jämfört med Europa) staten haft ett mindre och 
företagen ett större ansvar för hanteringen av sociala problem och 
välfärdsarrangemang. Se vidare Carlson 2000.

2 Se Kandola & Fullerton (1998:13) och Loden & Rosener (1991:198). 
Jfr. Cox & Beale (1997:16-18). Kolumnen för positiv särbehandling 
syftar på s.k. EEO- och AA-program (equal employment opportunity 
respektive affirmative action).
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WHITE SPOTS – ON INTEGRATION POLICY, 
MANAGEMENT AND DIVERSITY IN THE CITY 

OF MALMÖ 

Summary

Malmö has a long history of immigration and integration work. 
Ambitions have kept pace with immigration and are high among the 
political leadership and many managers of municipal organisations. 
Experience relating to different integration policy ideas and practical 
integration work is considerable. It is important to stress that our 
presentation of critical analyses of integration policy and diversity 
management is by no means a denigration of these ambitions or 
insights, but rather indicates the difficulties of implementing integration 
policy and diversity management measures in a large municipal organi-
sation. The municipal authority’s integration experiences lead to the 
continual revision of its own internal integration policies, of which the 
diversity idea and diversity management are included. Revisions, new 
ideas and measures – ad infinitum – seem to be natural features of 
integration policy. This is particularly evident in the political rhetoric, 
as well as in the different integration plans and measures. One reason 
for this is that integration and diversity issues are dealt with reactively 
as problems arise, i.e. the discovery of a problem triggers some kind 
of action. In contrast, the opportunities and possibilities that human 
diversity offers are given very little attention.

The three articles appearing in this issue describe and analyse 
how diversity issues have difficulty in being included in management 
practices and how the discoveries of diversity and its content are 
either curtailed or fail to materialise in the organisation of the City of 
Malmö. The first article describes how integration policy alternatives 
arising from the diversity idea are difficult to establish in relation to, 
for example, alternatives relating to the introduction programme and 
employment opportunities for immigrants. The issue of diversity is a 
white spot in the municipality’s integration policy. One myth about the 
white spot’s content, and which affects integration policy, is that the 
potential of diversity is known, culturally ordered and can be quanti-
tatively represented. Another myth is that so called social engineering 
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can deal with the content of the white spot. A similar problem arises 
in the second article, when the diversity issue is identified as something 
primarily concerned with “arranging diversity in society”, while 
diversity issues are dismissed in the internal organisation. Internal 
diversity issues thus become a white spot for managers. One myth, 
which affects the organisation, is that the content of the internal white 
spot is charted and included in the organisation of its own accord. The 
third article deals with the struggle between whether it is core work 
or the diversity perspective that is in focus. Core work is experienced 
by managers as the most central. The diversity issue thus becomes a 
white spot in that it is placed outside the core work frame. One myth 
is that the unfamiliar content of the white spot can be prevented from 
impacting the existing organisation. All three articles point to the 
fact that managers and political leaders have difficulty in identifying 
the benefits of diversity for the internal and external organisation in 
anything other than general terms. This observation probably reveals 
an important reason as to why the diversity issue has not been picked 
up by management and put into practice. 

KEYWORDS: integration policies, organisation, diversity, myths, 
white spots
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