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Sammanfattning 

 

Varje polismyndighet har idag en skyldighet att ha en utarbetad mångfaldsplan. Därför har vi 

studerat två myndigheters mångfaldsplaner och ställt frågor utifrån dessa till de ansvarig inom 

varje myndighet. Kåren är idag väldigt homogen med tanke på kön och etnicitet. Endast 19,6 

% av poliserna i Sverige idag är kvinnor och någon statistik på hur många invandrare som 

finns ute på myndigheterna finns över huvud taget inte. Litteratur har vi införskaffat från 

bibliotek, Internetsidor samt kontakt med personer från en av landets polismyndigheter. Vi 

valde ut en mångfaldsplan som vi valde att granska närmare. Efter att ha granskat 

policydokumentet tog vi kontakt med en av de personer som varit med och utformat 

dokumentet och ställde frågor kring dokumentet för ytterligare information. Därefter 

intervjuades två polisaspiranter som fick berätta om hur de upplevde att myndigheten jobbade 

med frågan. För att säkerställa att målen uppnås anser vi att det klart och tydligt framgå vem 

som är ansvarig för åtgärden, exakt vad denna person skall göra och när det skall vara 

genomfört. Vi har genom detta arbete gett en bild av vad mångfald är för något samt vad det 

betyder för vårat samhälle. För att en förändring skall kunna bli möjlig anser vi att 

rekryteringen till polisskolorna bör ses över, detta för att fler personer med annan kulturell 

bakgrund än Svensk skall kunna berika organisationen med deras erfarenheter och kunnande. 
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Syfte 

Vi kommer att titta på en myndighets mångfaldspolicy och undersöka på vilket sätt detta 

policy dokument används i polisens dagliga arbete. 

Vi har även för avsikt att belysa begreppet mångfald och vad man bör tänka på för att kunna 

utnyttja denna mångfald på ett så bra sätt som möjligt inom en myndighet.  

 

Frågor som vi hoppas få besvarade genom arbetet. 

Hur kan man konkret jobba med att förbättra mångfaldsarbetet och på vilket sätt kan man 

genomföra detta? 

Vad är mångfald? 

Vad är mångfaldens fördelar respektive nackdelar? 

Finns det olika typer av mångfald? 

Hur en myndighet jobbar med mångfaldsfrågor utifrån deras mångfaldspolicy. 
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Inledning/Bakgrund 

Dagens Sverige ser inte ut på samma sätt som det gjorde för 40 år sedan. I Sverige idag bor 

det mer än en miljon människor som är födda i ett annat land och utöver det en knapp 

halvmiljon som är utländska medborgare. I början av 60-talet var det endast 4 % av 

befolkningen i Sverige som var födda i ett annat land än Sverige.1 Detta ställer i sin tur större 

krav på myndigheternas medarbetare, krav som kanske inte en ”svensk” alltid uppfyller. 

I dagsläget är det endast 19,6 % av landets poliser som är kvinnor. Antalet personer med 

invandrarbakgrund som antas till polishögskolan har de senaste åren legat konstant på ca 17 

%. De personer som räknas in i dessa 17 % är enligt personalbyrån de som inte är födda i 

Sverige eller som har en förälder som inte är född i Sverige. Från samma källa fick vi veta att 

det inte finns någon statistik på hur många poliser med invandrarbakgrund som idag jobbar i 

Sverige. Det finns en oerhörd potential och kompetens som kommer att förbigås om inte 

frågan om mångfald lyfts upp på allvar inom polisen. 

Men det är inte alltid så enkelt att bara rekrytera personer som har olika bakgrund och 

etnicitet utan att ha någon tanke bakom vad som kan tänkas hända. När en homogen grupp 

möts av personer som inte alltid har samma synsätt på hur problem skall lösas kan svårigheter 

uppstå. För att få en bild av hur myndigheterna faktiskt använder sig av mångfaldsplanerna 

har vi granskat en mångfalsplan. Därefter har vi valt att intervjua en person vid myndigheten 

som är insatt i hur arbetet med mångfaldsplanen implementeras i organisationen. Utifrån den 

data vi införskaffar från djupintervjuerna kommer vi sedan att undersöka hur 

mångfaldsarbetet genomförs utifrån mångfaldsplanen vid myndigheten. 

 

 

Material och Metod 

Vi har använt oss av universitetsbibliotekets sökmotor för att hitta litteratur och tidskrifter 

som belyser begreppet mångfald. Vi har även haft tillgång till Internet där vi införskaffat viss 

information om ämnet, ord som vi sökt på är invandrare, invandrarbakgrund, mångfald, 

grupprocesser och organisation. I boken Mångfald som verksamhetsstrategi fann vi en 

modell som visade på hur en organisation kan gå tillväga för att ta tillvara de resurser som de 

anställda besitter. Vi valde att begränsa oss genom att på ett mer övergripande sätt visa på 

varför mångfald är viktigt. Med en liten fördjupning i ämnet etnisk mångfald.  

                                                
1 SCB, Befolkningsstatistik i sammandrag 1960 - 2005 
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Inledningsvis hade vi tänkt fördjupa oss i två myndigheters mångfaldsplaner men allteftersom 

vi arbetade med uppgiften insåg vi att arbetet skulle bli allt för omfattande. Därför valde vi att 

endast fördjupa oss i en myndighets mångfaldsplan. Vi använde oss av Intrapolis för att hitta 

respektive myndighets mångfaldsplan. Därefter valde vi en myndighet som vi ansåg hade ett 

dokument som var tydligt och visade på hur myndigheten jobbade med frågan. Detta visade 

sig vara ganska lätt eftersom det stora flertalet av myndigheterna helt saknade en 

mångfaldsplan. När vi sedan valt myndighet, Västra Götaland, läste vi in oss på dokumentet 

och tog kontakt med en av personerna som varit med och utformat dokumentet. Detta för att 

ställa frågor kring de delar av dokumentet som vi ansåg oss behöva för att visa på hur 

myndigheten jobbade med mångfaldsfrågor. Vår avsikt var från början att genomföra en 

telefonintervju och spela in denna. Iwona Appelqvist (mångfald/jämställdhetshandläggare) 

som vi bokade tid för intervju med ville istället för att genomföra intervjun över telefon att vi 

skickade våra frågor över Groupwise2 så att hon kunde svara via e-post. Detta gjorde att vi 

inte kunde ställa några följdfrågor vilket hade varit att föredra. Vi fick istället skicka våra 

följdfrågor med e-post vilket gjorde att intervjun drog ut på tiden.  

 

Därefter kontaktade vi polismyndigheten i Västra Götaland och bad att få prata med någon 

aspirant. Vi fick då kontakt med två polisaspiranter ( Carolina & Stefan) som jobbat sedan 

januari 2006 vilka nyligen hade fått information utifrån myndighetens mångfaldsplan. Vi 

pratade med Stefan och därefter Carolina som fick frågorna över telefon. De båda 

aspiranterna svarade därefter tillsammans på frågorna och skickade svaren via Groupwise. 

 

Vi har sökt efter information och forskning kring ämnet mångfald inom polisen och hur 

begreppet mångfald diskuteras men har inte lyckats hitta några modeller eller förslag på hur 

polisen bör arbeta med dessa frågor. Därför har vi försökt applicera modeller som har använts 

av företag och organisationer när de försöker styra organisationen mot en mer diversifierad 

arbetsplats.  

 

 

 

 

 
                                                
2 Ett e-post system avsett för studerande och anställda inom polisen.  
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Teori 
Vi kommer under denna rubrik att förklara begreppet mångfald och olika typer av mångfald 

samt redovisa en modell för hur en myndighet kan arbeta med mångfaldsfrågor i 

organisationen. 

 

En förklaring av begreppet mångfald 

Alla vi som bor i Sverige utgör tillsammans en brokig blandning av olika bakgrunder, 

religioner, etniska tillhörigheter, åldrar, kön, sexuella läggningar, funktionshinder, värderingar 

och andra skillnader som finns representerade runt om i landet. Arbetet med mångfald 

involverar alla och är som synes mycket bredare än bara köns- och invandrar aspekten. I en 

organisation som värdesätter mångfald inser man att både likheter och olikheter är värdefulla, 

det gäller att försöka ta vara på dessa tankar och idéer som kan komma fram inom en 

organisation där många olika personligheter och individer finns representerade. ”Det handlar 

inte om att behandla alla lika, utan att värdesätta olikheterna.”3  

 

En organisation som använder sig av sina medarbetare på ett konstruktivt sätt värderar både 

yttre och inre olikheter och ser skillnaderna som en resurs, inte som ett problem. De yttre 

olikheterna innefattar bl.a. kön hudfärg, klädsel, kropp, namn och språk. Inre olikheter 

omfattar djupare skillnader så som familj, uppfostran, etnicitet, människosyn och 

livsåskådning. Organisationen granskar kritiskt alla uttalade och outtalade normer som kan 

tänkas skapa svårigheter för att driva arbetet framåt inom organisationen. De ifrågasätter och 

reflekterar ständigt över sina attityder och visar detta genom handling i rekrytering och 

ledningsarbetet.4 

 

Intern och extern mångfald 

Det går att skilja på intern och extern mångfald. Intern mångfald handlar om hur 

organisationen ser ut innanför de fysiska väggarna, dvs. hur de anställdas yttre och inre 

olikheter ser ut. Polismyndigheterna runt om i Sverige har som regel olika behov när det 

gäller intern och extern mångfald, antingen vill de ta tillvara på den mångfald som redan 

                                                
3 Diana Alm, Fördel mångfald en tankeveckare om mångfald i organisationer (Uppsala: Uppsala publishing 
house AB, 1999), 22.  
4 Ibid. 
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existerar på myndigheten eller så vill man utöka den. Men oftast är det givetvis en 

kombination av båda.5 

     

Extern mångfald innebär att myndigheten har en kundbas (allmänheten) som är diversifierad 

och som de vill kunna anpassa service efter. För att kunna kommunicera med personer på ett 

sett som båda parter kan förstå kan det vara av intresse för myndigheten att tänka på vilka 

människor som sköter kontakten med personer som vill komma i kontakt med polisen och i 

vilken utsträckning dessa känner till den rådande kulturen hos personerna som söker 

information eller hjälp av polisen. Alltså behövs ofta en intern mångfald för att möta den 

externa mångfalden.6 

 

Mångfaldens fördelar 

Som vi tidigare nämnt har polisen idag en väldigt homogen sammansättning som rimmar illa 

med hur det Svenska samhället i övrigt ser ut. Idag talas det ofta om hur organisationer måste 

vara så flexibla som möjligt för att kunna möta kundernas krav och på så sätt tillmötesgå de 

behov som dessa kunder har. Detta bör även kunna tillämpas på polisens organisation. Polisen 

har idag hela Sveriges befolkning som kunder och bör då även kunna tillgodose dessa kunders 

behov och med den homogena sammansättning som polisen har idag blir det nog svårt. Därför 

gäller det för myndigheterna att ta vara på de resurser som de anställda har och om resurserna 

inte finns måste organisationen se till att skaffa det som krävs för att tillgodose allmänhetens 

behov. En organisation där nytänkande premieras har inte lika svårt att vända motgång till 

framgång.  

 

Omvärlden kommer att fortsätta att förändras och en myndighet som har en god 

omvärldsbevakning har oftast en mångfald av människor som har sina specifika intressen och 

erfarenheter som de kan dra nytta av när de tolkar informationen utifrån. Detta gör att det blir 

lättare att hitta alternativa vägar som kan leda myndigheten mot fortsatt utveckling.7 

Kreativitet inom organisationer är något som är väldigt viktigt, inte minst inom polisen. Idag 

måste alla delar av organisationen sträva efter att förbättra sina rutiner och tänka i nya banor 

                                                
5 Diana Alm, 1999. 
6 Ibid. 
7 Ibid. 
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för att öka sin effektivitet. Inte minst med tanke på Holgerssons8 nya forsknings resultat som 

visar på att effektiviteten bland poliser sjunker drastiskt efter några år inom polisen.  

Det är inte lätt för en nyutexaminerad polis att bli placerad i ett arbetslag eller i en ort där huvuddelen av 

poliserna har slagit av på takten. På kort sikt kan nya poliser höja motivationen hos vissa av de ”trötta” poliserna, 

som kan få lite av en nytändning. Men det är svårt att hålla uppe engagemanget i längden, eftersom omotiverade 

och inaktiva poliser hela tiden suger ut energi från den som är aktiv. Det förekommer att polismän slutar eller 

byter tjänstgöringsort på grund av att de inte står ut med de inaktiva poliserna. Men det är mycket vanligare att 

de slutar mentalt att vara poliser genom att slå av på takten, än att de slutar fysiskt, genom att säga upp sig eller 

byta tjänstgöringsort... 

Charlan Nemeth har forskat kring ämnet kreativitet och mångfald inom företag.9 Han har sett 

att kreativiteten och förmågan att lösa problem ökar bland grupper som har en mångfald, 

förutsatt att de som är i minoritet ges möjlighet och uppmuntras att föra fram sina idéer och 

synpunkter.  

 

Nemeth undersökte fyra grupper, två heterogena och två homogena. En av de heterogena 

grupperna hade fått utbildning i hur mångfald på bästa sätt utnyttjas inom en grupp. Det 

visade sig att den heterogena gruppen som inte fått utbildningen gjorde sämre resultat än sin 

homogena referensgrupp. Däremot kunde den utbildade gruppen visa på flera gånger bättre 

resultat än sin referensgrupp. Med andra ord går det inte att bara skapa en heterogen grupp i 

tron att allt kommer att fungera utan problem. Gruppen måste ges de rätta förutsättningarna 

för att inte olikheterna skall bli en belastning istället för en tillgång.  

 

Nemeth visade även i sin forskning att personer som inte hade samma uppfattning som 

majoriteten i gruppen hade en tendens till att vika sig för denna majoritet. De trodde sig ha fel 

i frågan eftersom de flesta hade en annan uppfattning. De personer som hade en avvikande 

åsikt i frågan var även rädda för att övriga gruppmedlemmar skulle utesluta dem ur gruppen. 

Majoriteten påverkar även hur medlemmarna tänker och indirekt hur de söker information och 

löser problem. Gruppen kommer omedvetet att selektivt söka efter data som stödjer 

majoritetens uppfattning och ser färre tillvägagångssätt för att lösa problem. Kontentan blir att 

gruppen fortsätter att lösa problem på samma sätt utan att reflektera över andra alternativ. Här 

syns vikten av att alla inte tänker lika, alla synpunkter är viktiga oavsett om de är riktiga eller 

ej. Den konflikt som skapas kan bidra till bättre beslut och mer originella lösningar på 
                                                
8 Holgersson, Stefan. Yrke:Polis. Linköping, UniTryck, 2005. Sid 127-128. 
9 Diana Alm, 1999. 
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problem. Detta förutsätter att nytänkande premieras och inte motarbetas, att inga sanktioner i 

form av t.ex. utfrysning och minskade möjligheter till befordran får förekomma.   

Ett exempel på hur en myndighet kan arbeta med mångfaldsfrågor 

Vi valde att konkretisera begreppet mångfald genom att använda oss av en modell av hur en 

myndighet kan arbeta för att öka mångfalden. Vi ville på ett pedagogiskt sätt visa hur detta 

arbete kan se ut i verkligheten. Andra mångfaldsmodeller vi tittat på har inte varit lika 

detaljerade som denna vilket vi ansett vara en nackdel. Vi vill i detta arbete försöka vara så 

tydliga som möjligt för att ge läsaren en överskådlig bild av hur arbetet kan bedrivas. 

Modellen bygger på olika företags och organisationers erfarenheter av strategiskt arbete med 

mångfald. Vi kommer nedan att beskriva modellen steg för steg. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

                                                              Ständig 

                                                förbättringsprocess 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Denna modell är ett exempel på hur det är möjligt att gå tillväga när man ska börja arbeta med mångfalds frågor inom en 
organisation. Modellen bygger på olika organisationers erfarenheter av att arbeta med mångfald.10 

                                                
10Åsa Helg och Marthe Vakoufari, Mångfald som verksamhetsstrategi –en modell för mångfaldsarbete 
Trelleborg: Berlings skogs AB, 2001. 
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1. Engagera den högsta ledningen 

Att engagera den högsta ledningen är givetvis viktigt i alla större förändringar inom en 

organisation om du vill nå framgång, skulle ledningen motarbeta eller inte vara 

intresserade av förändringen så är det svårt att få genomslagskraft för förändringen. 

När du väl har fått med dig ledningen så måste man även se till att förankra idén om 

förändringen hos resten av cheferna och facket. 

 

2. Koppla mångfaldsarbetet till verksamhetsstrategin 

En viktig punkt när det är dags att koppla mångfaldsarbetet till verksamhetsstrategin är 

att definiera begreppet mångfald. Detta görs för att alla ska veta vad det handlar om så 

att inga onödiga konflikter och diskussioner uppstår. Några viktiga frågeställningar 

som är bra att ta ställning till i starten av mångfaldsarbetet är, vilka affärsmässiga 

fördelar skaffar organisationen sig gentemot sina konkurrenter om de genomför 

mångfaldsarbetet. Vilka eventuella fördelar och nackdelar kan företaget stöta på i 

genomförandet av arbetet.  

 

3. Identifiera styrkor och svagheter 

När organisationen ska genomföra en mångfaldsplan är det viktigt att organisationen 

de tar reda på vad det är för styrkor och svagheter som finns. Detta kan göras genom 

exempelvis en nulägesanalys. Genom denna analys kan organisationen få reda på 

exempelvis skillnader i lön mellan olika grupper som kön, ålder och etnicitet det är 

först när skillnaderna kan ses som företaget kan göra någonting åt dem. Genom 

analysen går det även att få reda på hur allmänheten och omvärlden ser på 

organisationen, om de ser den som en jämställd och icke diskriminerande organisation. 

 

4. Förankra mångfaldsarbetet 

Ofta inom en organisation finns det ett motstånd för förändringar eftersom att 

människor ofta är rädda för det som de inte känner till, detta motstånd måste 

reduceras. Det kan göras genom att ge medarbetarna ständig information om det 

fortgående arbetet, involvera dem så att de känner sig delaktiga, förklara vinsterna 

med förändringen och att inte skynda fram något utan ge tid till reflektion. Det är först 

när alla har accepterat förändringen som nödvändig som det är dags att gå vidare. 
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5. Skapa en gemensam vision 

Ett sätt att få alla inom organisationen att dra åt samma håll är att ta fram en vision för 

sitt mångfaldsarbete. Visionen ska vara inspirerande och stå för klara och positiva 

värderingar. Detta måste sedan implementeras i organisationen för att den skall få 

genomslagskraft. 

 

6. Fastställa långsiktiga och kortsiktiga mål 

Inom allt förändringsarbete är det viktigt att det finns tydligt formulerade och konkreta 

mål. Det är även viktigt att en plan läggs upp för hur du ska följa upp om målen har 

uppnåtts, detta för att inget av målen ska försvinna under arbetets gång. Det är i detta 

steg som du får nytta av den tidigare genomförda nulägesanalysen, i den analysen som 

framkom vilka styrkor och svagheter som fanns inom organisationen. Det är nu 

organisationen måste formulera målen för att förbättra dess svagheter. 

 

7. Upprätta en mångfaldsplan 

En mångfaldsplan är lite som att knyta ihop säcken nu ska företaget formulera de 

dokumenten med de strategier som valts och hur de planerade åtgärderna ska uppnås. 

Det är även bra att beskriva hur och när måluppföljning skall ske. Saker som vem ska 

ha ansvaret för de olika målen, klarar organisationen av att uppnå målen med endast 

intern kunskap eller behöver de anlita extern hjälp. 

 

8. Följa upp och utvärdera 

När det är tid att följa upp och utvärdera kan man använda sig av en mängd olika sätt 

beroende på vad det är som skall utvärderas t.ex. internstatistik om ett av målen var att 

anställa fler människor med utländsk bakgrund, enkäter och intervjuer om målet var 

att förbättra medarbetarnas syn på organisationen och dess värderingar. Men att finna 

mått som mäter olika aspekter inom mångfald kan vara svårt, exempelvis kan det var 

svårt att mäta om värderingar har ändrats. 

 

9. Kommunicera mångfaldsarbetets resultat 

När organisationen har genomfört sitt mångfaldsarbete måste alla medarbetare får ta 

del av resultatet så förändringar synliggörs. Det är även bra att mångfaldsarbetet tas 

upp som en stående punkt på agendan, så att förändringsarbetet inte faller i glömska. 

Förändringsarbetet är en kontinuerlig process som aldrig får avstanna 



 10 

Resultat 
Vi valde att granska Västra Götalands mångfaldspolicy. Anledningen till detta var att när vi 

granskade myndigheternas policydokument angående mångfald var denna en av de tydligaste 

och var tillsynes väldigt genomarbetad. Till skillnad mot många andra myndigheters policy 

dokument som oftast endast bestod av några korta meningar om vilka mål myndigheten hade 

angående mångfald i länet. 

 

Granskning av Västra Götalands handlingsplan för att främja etnisk mångfald 

Efter att ha granskat policydokumentet tog vi kontakt med en av de personer som varit med 

och utformat dokumentet, Iwona Appelqvist. Vi valde att kontakta henne eftersom hon hade 

varit med och utformat dokumentet och vi ansåg därför att Iwona var den person som bäst 

kunde svara på våra frågor. Hon jobbar som jämställdhets- och mångfaldshandläggare vid 

myndigheten. Vi ville därefter boka en intervju med henne men hon ville istället att vi skulle 

skicka våra frågor via Groupwise till henne så att hon senare kunde skicka svaren på frågorna 

via e-post. Vi sammanställde svaren och skickade därefter några kompletterade frågor som vi 

ville ha svar på. Nedan redovisar vi de frågor vi ställde till Iwona samt de svar Iwona hade på 

frågorna. Handlingsplanen bifogar vi som bilaga 1. 

 
 
Frågor kring mångfaldsplanen för Västra Götaland 
 
Hur jobbar man utifrån den mångfaldsplan man har? 
 
Handlingsplanen är dock långt ifrån förankrad bland alla anställda. Myndigheten saknar idag en gemensam 
vision för sitt mångfaldsarbete vilket kan vara en av orsakerna till det begränsade engagemanget bland anställda. 
 
På vilket sätt utbildar man personal i ämnet etnicitet och jämställdhet? 
Vilken personal utbildas? 
 
För att öka medvetenheten och kunskapen om diskriminerings- och mångfaldsfrågor har jämställdhets- och 
mångfaldshandläggaren deltagit vid arbetsplatsträffar, chefskonferenser och olika utbildningar. I 
ledarskapsutbildningen för “Första linjens befäl/arbetsledare” har diskriminerings- och mångfaldsfrågorna 
ingått som en integrerad del av utbildningen och inriktats främst på värderings- och attitydfrågor. Under 
utbildningstillfällena visas en film “Rätt man på rätt plats” som handlar om mångfald i arbetslivet. För 
närvarande pågår en planering av en utbildning med inriktning på “diskrimineringslagarna” samt aktiva åtgärder. 
 
Vid utbildning av personal inom myndigheten kring dessa frågor, finns kompetensen inom 
myndigheten eller hyrs det in personal som utbildar de anställda? 
 
Under våren och hösten år 2003 anordnade myndigheten myndighetsövergripande föreläsningar med tema 
“Kulturmöten” med Gillis Herlitz som föreläsare. Gillis Herlitz deltog även vid tre tillfällen under våren 2004 i 
ledarskapsutbildningen riktad till befäl och civila arbetsledare. 
 



 11 

Alla nyanställda vid myndigheten ska erhålla kunskap kring mångfald. (Står i policyn) 
På vilket sätt informeras de ny anställda? Skiljer sig den informationen från de personer som 
varit anställda en längre tid vid myndigheten? 
 
Information om myndighetens mångfaldsarbete ingår inom ramen för polisaspiranters introduktionsprogram. 
Under denna information visas den ovannämnda filmen “Rätt man på rätt plats” som tar upp olika aspekter av 
mångfald: kön, etnicitet, sexuell läggning samt funktionshinder. Myndighetens olika nätverk brukar också 
presenteras. Nyanställda får information om myndighetens intranät där de kan söka en nödvändig information 
samt bekanta sig med myndighetens jämställdhets- och mångfaldsarbete. 1 dagsläget saknas en central 
introduktion till övriga nyanställda. 
 
 
Är informationen bara vid ett tillfälle? Sker det någon uppföljning av det hela? 
 
Informationen för polisaspiranterna sker vid ett tillfälle i samband med introduktionen. Det sker ingen 
uppföljning, utan polisaspiranterna erbjuds sedan att delta i de aktiviteter som anordnas. 
 
 
Det står i rapporten att man har som mål att rekryteringen ska ske på ett sådant sätt att 
regionens befolkningssammansättning avspeglas bland myndighetens anställda. Hur jobbar ni 
för att detta skall bli verklighet? 
 
Under hösten 2003 påbörjades ett samarbete med arbetsförmedlingen i Göteborg som aktivt driver sitt arbete för 
ökad mångfald. Inom ramen för detta samarbete har polismyndigheten varit delaktig i ett skolprojekt “Nya 
utsikter”. Vid tre tillfällen träffade tre representanter från myndigheten (en kvinnlig polis, en manlig polis med 
utländsk bakgrund samt mångfaldshandläggaren) elever från åk.8 i Hjällboskolan. 80 procent av eleverna i 
skolan har utländsk bakgrund. Polisstationer i invandrartäta områden har vid ett antal tillfällen anordnat “öppet 
hus” för elever på högstadiet. 
 
Under våren 2004 besökte myndighets samverkansgrupp för jämställdhets- och Mångfaldsfrågor Skånepolisen. 
Gruppen träffade bl.a. Jan Jönsson som ansvarar för riktade insatser för ökad mångfald. Han presenterade ett 
pågående projekt “Utryckningen” som polismyndigheten i Skåne driver tillsammans med utbildningsföretaget 
Eductus AB, ESF rådet och Länsarbetsnämnden i Skåne. Projektet riktar sig till arbetslösa personer mellan 20-30 
år och framförallt till personer med utländsk bakgrund. Syftet med projektet är att öka mångfalden inom polisen 
genom att öka deltagarnas möjligheter att komma in på Polishögskolan. För närvarande pågår diskussioner om 
att eventuellt kunna starta en preparandutbildning även i Västra Götaland dock med ett annat företag då Eductus 
har anklagats för fusk vad gäller prov. 
 
På många håll inom polismyndigheten i Västra Götaland pågår ett aktivt integrationsarbete. Integrationsgruppen 
i polisområde 1 bedriver en stor uppsökande verksamhet som inriktas på en bra kommunikation mellan polisen 
och olika invandrarföreningar. Gruppen försöker hela tiden ha en dialog och diskutera olika frågor i de möten 
som sker. En av förhoppningarna är att personer med invandrarbakgrund blir intresserade av polisyrket, vilket 
väl överensstämmer med de rekryteringsmål som finns. 
 
Samarbetet ska öka med Rps, för att underlätta den lokala rekryteringen av aspiranter bland de 
etniska grupperna i vårt samhälle som är underrepresenterade eller inte förekommer alls inom 
polismyndigheten. På vilket sätt har man tänkt berika detta samarbete?  
 
Vi som en polismyndighet har hittills inte haft så stora möjligheter att påverka. Utbildningsenheten hos oss har 
dock ständiga kontakter med polishögskolan. En projektledare för genomförande fasen av värdegrundsprojektet 
kommer att delta under djupintervjuer vid kommande antagningar av studenter till PHS. 
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Vilka jobbar med dessa frågor? 
 
Det är utbildningsenheten som ansvarar för rekrytering av polisaspiranterna till vår myndighet (mycket konstigt 
tycker anser jag. Detta ansvar borde ligga på personalenheten som i övrigt ansvarar för rekrytering av 
civilanställda). Det är utbildningsenheten som har kontakt med RPS.  
 
 
Vid varje rekrytering har man som mål att mångfaldsaspekten ska beaktas. 
Har man uppfyllt detta mål? Om man gjort det, hur och på vilket sätt? 
 
Om mångfaldsaspekten har beaktats vid varje rekrytering kan jag inte svara på. Rekryteringsprocessen hanteras 
väldigt olika, särskilt med avseende på den interna rekryteringsprocessen som pågår inom olika polisområden. 
 
Varje annonsering i samband med rekrytering ska utformas så att personer med olika etnisk 
och kulturell bakgrund uppmuntras att söka. Hur kan en sådan annons se ut? Gäller detta både 
vid rekrytering av poliser och civilanställda? Vilka ansvarar för utformningen av annonserna? 
 
I rekryteringssammanhang (extern rekrytering) har myndigheten riktat sin annonsering till personer med 
skiftande etnisk bakgrund. Antal personer med utländsk bakgrund har uppskattningsvis ökat bland 
personalkategorin passkontrollant. Myndighetens interna kungörelser har kompletterats med formuleringen “ 1 
rekryteringsärendet kommer jämställdhets- och mångfaldsaspekten att beaktas”. Beaktandet av 
mångfaldsaspekten fungerar inte riktigt bra i praktiken (intern rekrytering). 
 
Finns det någon statistik över hur många som jobbar inom myndigheten med utländskt 
ursprung? Hur många kvinnor jobbar det inom myndigheten? Finns några löneskillnader 
mellan män och kvinnor? 
 
I dagsläget saknar myndigheten personaluppföljning med avseende på anställda med utländsk bakgrund. Inom 
ramen för värdegrundsprojektet har en enkät skickat ut till samtliga anställda. Ett av syften var att ffi reda på hur 
många personer med utländsk bakgrund finns inom myndigheten. Svarsfrekvensen blev tyvärr väldigt dålig. 
Kvinnor 35,5 % varav 22% poliser och 79, 1 civilanställda. Löneskillnader: ja, främst på den civila sidan, men 
även mellan civila och poliser som utför lika eller likvärdigt arbete. 
 

 

Frågor till två Polisaspiranter i Västra Götaland 

Vilken information har ni fått kring mångfald? 
 
Information angående minoritetsfrågor och mångfaldspolicy fick jag (Carolina Borg) och Stefan Karlsson på 
introduktionsveckan i Göteborg. Det kom fler personer och pratade angående minoriteter inom polisväsendet 
som tex. Förbundet för homo-, trans-, och bisexuella, Kvinnoförbundet, Polisförbundet, Polispräster m.fl. Alla 
talade om hur viktigt det är att inte låta sig diskrimineras på grund av annan hudfärg, etnicitet eller sexuell 
läggning. De delade ut flera telefonnummer och mail adresser där man kunde höra av sig angående problem. De 
skrev upp telefonnummer och mail adresser på tavlan samt delade ut en folder till alla deltagare. 
 
Är informationen bara vid ett tillfälle? Sker det någon uppföljning av det hela? 
 
Informationen har getts vid introduktionsveckan och om uppföljning på den sker vet vi inte idag. 
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Anser ni att en mångfaldspolicy är nödvändig? 
I så fall på vilket sätt? 
 
Vi anser att mångfaldspolicyn är nödvändig på våran myndighet här i Åmål/Västra Götaland eftersom polisen 
bör vara en spegel utav samhället så blir det nödvändigt att ha en mångfaldspolicy och den bör förändras i takt 
med att samhället förändras. För att polisen ska kunna möta allmänheten på bästa sätt är det viktigt med en 
mångfaldspolicy. Detta ger också polismyndighetens personal en personlighetsutveckling om vi strävar efter 
mångfaldspolicyn. Man får bättre och lättare vetskap om hur olika vi människor kan vara samt att det kan öka 
vårat sätt i olika bemötanden med olika människor i samhället. Vi tror att mångfaldspolicyn ger större 
möjligheter till nytänkande och större kreativitet inom myndigheten, ju mer olika vi är desto mer olika tankar, 
ideér, och infallsvinklar får vi på ett problem till exempel. 
 
 
Tror ni att övriga på myndigheten delar denna uppfattning? 
 
Vi (jag och Stefan) frågade runt här på stationen lite om de andra delade våran uppfattning angående 
mångfaldspolicyn. Alla som blev tillfrågade ansåg att mångfaldspolicyn var viktig och delade våran uppfattning. 
 

 

Koppling Teori och Resultat 

I vårt resultat redovisar vi vår intervju med Iwona Appelqwist som jobbar som mångfalds- 

och jämställdhetshandläggare i Göteborg. Vi har dessförinnan i vår teori del presenterat en 

modell för hur myndigheter kan jobba med mångfaldsfrågor. Vi har förstått att myndigheten i 

Västra Götaland inte jobbar utifrån någon direkt modell men vi har ändock sett likheter med 

vårt förslag till hur en organisation kan jobba med frågan. Myndigheten har försökt att 

identifiera styrkor och svagheter inom organisationen genom att genomföra en nulägesanalys. 

Den föll dock inte så väl ut då det var för få som svarade på den enkät som skickades ut. 

Myndigheten har även försökt att förankra mångfalsarbetet genom att informera nyanställda 

polisaspiranter om hur myndigheten jobbar med mångfaldsfrågor. Då tas även olika aspekter 

av mångfald upp så som; kön, etnicitet, sexuell läggning samt funktionshinder. Tyvärr är det 

endast nyanställda aspiranter som får informationen. Civilanställda och redan utbildade 

poliser som anställs får ingen information.  

I handlingsplanen finns myndighetens mål uppställda och vilka som skall svara för att målen 

uppfylls, både kortsiktiga och långsiktiga mål. I enlighet med punkt sju i vår modell har 

Västra Götaland upprättat en mångfaldsplan där de beskriver hur de skall arbetet med 

mångfaldsfrågor. Det framgår även att chefen för förvaltningsavdelningen årligen skall följa 

upp handlingsplanen och redovisa resultatet för länspolismästaren. 
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Diskussion 

I dagens samhälle är det väldigt viktigt för företagen att ha ett gott rykte för att vinna kundens 

förtroende. Detsamma gäller för polisen. För att vi som framtida poliser skall kunna utföra ett 

fullgott arbete tror vi att polisorganisationen måste spegla det samhälle vi lever i. Om inte 

detta förtroende fanns skulle vi inte lösa många brott. 

  

Svensk polis idag är väldigt homogen, både utseendemässigt och efter en tid som poliser 

tänker vi säkert på ett liknande sätt. Vi tror även att allmänheten uppfattar oss som väldigt 

likformiga, våra uniformer, polisbilarna och polisemblem. Det minsta vi kan göra för att 

minska allmänhetens och vår egen ”vi och dom” känsla är att rekrytera fler poliser med en 

annan kulturell bakgrund till våra polisutbildningar.  I en undersökning som presenterades av 

SOM-institutet 2004 ansåg 58 procent av de tillfrågade att de hade ett stort förtroende för 

Polisen och 15 procent litet förtroende. Vi tror att procentsatsen 58 hade varit högre om kåren 

hade varit en spegelbild av samhället i stort.  

 

Som poliser kommer vi att lära oss nya saker varje dag och kommer sannolikt aldrig att bli 

fullärd. Men något som vi tror kommer att saknas i viss utsträckning i detta dagliga lärande är 

lärandet om andra kulturer. Här hade vi gärna sett att det fanns kollegor som skulle kunna 

bistå oss i detta lärande för att i förlängningen kunna göra ett bättre jobb som polis. I polisens 

årsredovisning 2004 skriver man som följer;  

 
Myndigheterna bedömer att de satsningar som gjorts har lett till positivt resultat i verksamheten. Till exempel har 

antalet anställda med annan etnisk och kulturell bakgrund än svensk ökat hos några myndigheter… Vissa 

myndigheter anger emellertid att mångfalden bland personalen minskat eftersom de har varit tvungna att säga 

upp civilanställda. 

 

Detta citat anser vi vara ett väldigt talande exempel på att mångfaldsarbetet inom polisen idag 

går på tomgång. Man skriver att anställda med annan etnisk och kulturell bakgrund än svensk 

har ökat hos några myndigheter. Det är tydligt att rikspolisstyrelsen inte anstränger sig 

tillräckligt för att få fler personer med invandrarbakgrund att söka till polisutbildningen. I 

bakgrunden tog vi upp att de 17 % som räknas som invandrare kan ha en förälder som är född 

i ett annat land än Sverige eller själva vara födda i ett annat land. Därmed räknas även 

adoptivbarn till denna kategori. Visst, de må hända att dessa individer möjligtvis har en annan 

hudfärg än de flesta ”infödda” svenskar men de har uppfostrats i Sverige och har därmed in 
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socialiserats in i den svenska kulturen. Vad vi vill säga är att siffran 17 % är, enligt vår 

mening, är betydligt lägre. Vi skulle hellre se att de personer som räknas som personer med 

invandrarbakgrund skulle besitta en annan kulturell bakgrund än svensk.   

 

Inom polisen talas det ofta om ekonomi, det saknas resurser och myndigheterna överhopas av 

anmälningar. Vi vet inte hur många miljoner Svensk polis idag betalar för att hyra in tolkar 

men det är säkerligen åtskilliga miljoner kronor. Vi anser att vi inte skall behöva använda oss 

av inhyrda tolkar för att kommunicera med personer som inte har svenskan som modersmål. 

Vi anser att denna kompetens bör finnas hos alla de större myndigheterna.  

 

När vi jobbade med Västra Götalands mångfaldsplan upptäckte vi att det finns saker som går 

att förbättra. Vi har här tänkt ge några förslag vad i mångfaldsplanen som kan göras bättre. 

Inledningsvis saknar vi någon form av vision. Den ideala myndigheten, hur skulle den se ut? 

Vi anser att det måste finnas ett övergripande mål som alla i myndigheten är medvetna om, 

klara och positiva värderingar som alla bör stå bakom. Detta för att markera i vilken riktning 

myndigheten vill färdas i framtiden.  

I handlingsplanen beskrivs först vilka mål myndigheten har. Därefter beskrivs vilka åtgärder 

som skall vidtas för att målen skall uppnås. Vi anser att åtgärderna är för diffusa. För att 

säkerställa att målen uppnås bör det klart och tydligt framgå vem som är ansvarig för 

åtgärden, exakt vad denna person skall göra och när det skall vara genomfört. Detta för att det 

inte skall bli någon tvekan om vem som skall göra vad och för att det skall bli lättare att 

utvärdera arbetet.  

 

De frågor vi ställde i inledningen av vårt arbete anser vi nu vara besvarade i vår resultat del 

och vår teori del. Vi har gett ett exempel på hur en myndighet konkret kan jobba utifrån en 

modell för att förbättra mångfaldsarbetet i myndigheten. Det skall påpekas att detta är ett 

exempel på hur en myndighet kan jobba och inget som är skrivet i sten. Olika myndigheter 

har olika grundförutsättningar och kanske därför behöver lägga till något eller eventuellt ta 

bort några av stegen. Vi har även svarat på vad mångfald är och visat på olika typer av 

mångfald. 

 

I litteraturen som vi läst har nästan ingen behandlat de problem eller nackdelar som 

mångfalden kan tänkas medföra. Det saknas konkreta exempel på hur organisationer bör 

handla där exempelvis två individer vars ursprungsländer har en väpnad konflikt (Palestinier 
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& Israeler). Vi tror att ett samarbete mellan personer där det finns så mycket bakomliggande 

hat och misstro skulle det vara väldigt svårt att få tillstånd ett väl fungerande samarbete. Du 

kanske inte skulle placera dessa individer i samma turlag men med en fördjupad förståelse för 

varandra är det långt ifrån omöjligt. 
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BILAGA 1 
 
Polismyndigheten I Västra Götaland  
 
HANDLINGSPLAN FÖR ATT FRÄMJA ETNISK MÅNGFALD 
Gäller fr.o.m. 2004-04-01 
 
 1 INLEDNING 

Mångfaldsarbetet handlar om att skapa en icke-diskriminerande arbetsorganisation där 
människors olikheter lyfts fram och tas tillvara. Genom ett strategiskt mångfaldsarbete 
kan organisationer förbättra sin förmåga att rekrytera, utveckla och behålla kompetenta 
medarbetare. Mångfaldsarbetet handlar inte bara om att öka antalet medarbetare med 
utländsk bakgrund. För att skapa en icke-diskriminerande arbetsorganisation med stor 
representation av människors olikheter måste oftast chefers och medarbetares attityder 
och beteenden förändras. 

 
En av de starkt pådrivande faktorerna för mångfaldsarbetet utgörs av lagstiftningen. 
Skyddet mot diskriminering i arbetslivet har förstärkts bl.a. genom Lagen (1999:130) 
om åtgärder mot diskriminering i arbetslivet på grund av etnisk tillhörighet, religion 
eller annan trosuppfattning. Lagen, som främst är avsedd att främja mångfald i 
arbetslivet, ger också ett kraftfullt skydd för den som utsätts för diskriminering under 
anställningen eller i samband med rekryteringen. Dessutom innehåller lagen skydd mot 
trakasserier på arbetsplatsen. Enligt lagen skall arbetsgivaren förebygga diskriminering 
genom att vidta aktiva åtgärder i förebyggande syfte. 

 
Lagen kräver att varje arbetsgivare aktivt förebygger diskriminering genom 

 
-att själv ta initiativ till förebyggande åtgärder 
-att sätta klara och mätbara mål och vidta aktiva åtgärder för vart och ett av de tre 
områden som faller under lagens bestämmelser - arbetsförhållanden, trakasserier 
och rekrytering 

 -att arbeta planmässigt med diskrimineringsfrågor. 
 

I “Polisens övergripande handlingsplan för etnisk mångfald” upprättad av Rikspolisstyrelsen 
(PEB-039-4901/99) ställs krav på polismyndigheterna att särskilt beakta värdet av etnisk 
och kulturell mångfald vid planering och genomförande av all verksamhet. 
Polismyndigheterna skall aktivt medverka till att personalens kunskap om etnisk och 
kulturell mångfald ökar. En god och likvärdig service, rättstrygghet och rättssäkerhet 
skall ges till alla, oavsett etnisk eller kulturell bakgrund. Följande citat är hämtat ur 
planen. 

 
“Polisen skall vara aktiv i arbetet mot intolerans, främlingsfientlighet och rasism och en garant 

för att etnisk och kulturell mångfald främjas    
 
 
 
 
 



 II 

Polismyndigheten TJF 747 2(5) 
i Västra Götaland 2004-01 -01 
 
 
2 VAD ÄR EN HANDLINGSPLAN FÖR ATT FRÄMJA ETNISK MÅNG-

FALD? 
 
En handlingspian är arbetsgivarens dokumentation av det diskrimineringsförebyggande arbe-
tet på arbetsplatsen samt fiSr det interna arbetet med att öka mångfalden. Planen skall vara ett 
levande dokument som på ett enkelt sätt beskriver myndighetens vision, mål och arbete. 
 
 3 VAD ÄR ETNISK MÅNGFALD? 
 
Etnisk mångfald i arbetslivet innebär att varje arbetssökande eller anställd har samma rättig-
heter och möjligheter oavsett etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning. 
 
 
4 NÄR SKA HANDLINGSPLANEN GÖRAS? 
 
I enlighet med verksamhetsplanen skall chefen för förvaltningsavdelningen tillsammans med 
jämställdhetsgruppen årligen revidera polismyndighetens handlingsplan för att främja etnisk 
mångfald. 
 
Chefen för förvaltningsavdelningen skall vidare årligen följa upp handlingsplanen och skrift-
ligen redovisa resultatet till länspolismästaren senast den 30 september. 
  
5  ANSVAR OCH ARBETSFORMER 
 
Områdes- och avdelningscheferna har det övergripande ansvaret för att genomföra myndig-
hetens mångfaldsarbete. Arbetet skall samordnas av myndighetens jämställdhets- och mång-
faldshandläggare. 
 
Arbetsförhållanden, rekrytering och trakasserier är de tre huvudområden som arbetsgivaren 
enligt lag är skyldig att vidta aktiva åtgärder inom. Hur dessa åtgärder ska utformas beslutar 
myndigheten. Polismyndighetens mångfaldsarbete är under uppbyggande och skall initialt be-
röra ett urval av frågor som bedöms som centrala i verksamheten. 
  
6  BEGRÄNSNINGAR 
 
Arbetet med etnisk mångfald ska vara verklighetsförankrat. För att myndigheten ska få en bild 
av vilka åtgärder som kan behövas är det nödvändigt att göra en nulägesbeskrivning. Däri in-
går att ta reda på hur personalens sammansättning stämmer med den etniska och kulturella 
mångfalden i samhället i övrigt. Sådana uppgifter är svåra att få fram. I befolkningsstatistiken 
skiljer man endast mellan personer födda i Sverige och utomlands samt utländska och svenska 
medborgare. Kartläggningen måste därför utgå ifrån undersökningar där den anställde själva 
identifierar sin etniska tillhörighet, exempelvis i en personalenkät. 
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7   RESURSER 
 
Det finns inga särskilt avsatta medel i budgeten för att främja etnisk mångfald. Däremot finns 
det medel inom ramen för de övergripande utbildningsinsatserna som kan användas för detta 
ändamål. 
 
8  MÅL OCH ÅTGÄRDER 
 
 
Arbetsförhållanden 
 

5§ Arbetsgivaren skall genomföra sådana åtgärder som med hänsyn till arbetsgiva-
rens resurser och omständigheterna i övrigt kan krävas för att arbetsförhållandena 
skall lämpa sig för alla arbetstagare oavsett etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning. 

 
 
Mål 
 
Alla anställda vid Polismyndigheten skall erhålla kunskaper om etnisk mångfald, etnisk 
diskriminering och etniska trakasserier. 
 
 
Åtgärder 
 
 

• Chefen för förvaltningsavdelningen ansvarar för 
 - att det anordnas myndighetsövergripande föreläsningar som behandlar mångfalds-
frågor, 
- att diskrimineringsombudsmannens broschyr delas ut till samtliga personalansvariga 
chefer och befäl, 
- att introduktionsprogrammet för nyanställda innehåller information om myndighetens 
arbete för att främja etnisk mångfald. 
- att det i chefs- och ledarskapsutbildning ingår ett avsnitt som behandlar mångfalden 
ur ett ledningsperspektiv. 

 
• Samtliga chefer och befäl med personalansvar ansvarar för myndighetens 

handlingsplan för att främja etnisk mångfald förankras hos personalen och diskuteras 
på arbetsplatsträffarna eller motsvarande personalsammankomster. 

 
 
 
Trakasserier 
 

6§ Arbetsgivaren skall vidta åtgärder för att förebygga och förhindra att någon ar-
betstagare utsätts för trakasserier eller repressalier enligt denna lag. 

 
9 a §, …“Med trakasserier avses i denna lag uppträdande i arbetslivet som kränker en 
arbetssökandes eller arbetstagares värdighet och som har samband med etnisk tillhö-
righet, religion eller annan trosuppfattning”. 
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Den som får kännedom om att någon anställd i sitt arbete utsätts för trakasserier av annan an-
ställd skall omedelbart underrätta närmast chef. Den chef som mottager en sådan anmälan 
skall utreda omständigheterna kring trakasserierna och vidtaga lämpliga åtgärder så att dessa 
omedelbart upphör. 
 
Mål 
 
Trakasserier mellan anställda får inte förekomma inom Polismyndigheten. 
 
 
Åtgärd 
 
 
•  Chefen för förvaltningsavdelningen ansvarar för att det finns en särskild åtgärdsplan för att 
hantera trakasserier av anställda 
 
•  Chefen för förvaltningsavdelningen ansvarar vidare för att det tillhandahålls utbildning för 
arbetsledare och skyddsombud vars syfte är ge deltagarna bättre möjlighet att kunna se 
mönster i olika anställdas agerande och att upptäcka trakasserier. 
 
 
 
Rekrytering 
 

7§ “Arbetsgivaren skall verka för att personer oavsett etnisk tillhörighet, religion eller 
annan trosuppfattning ges möjlighet att söka lediga anställningar “. 

 

Ett aktivt mångfaldsarbete ökar möjligheterna att få en bredare kompetens och få tillgång till 
viktig kunskap, bättre kunskaper i utländska språk, kunskaper och erfarenheter av andra län-
der, religioner och kulturer. En grundläggande förutsättning för all rekrytering är att alla ar-
betssökande skall bedömas efter sina individuella förutsättningar utan ovidkommande hänsyn 
till etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning. Förutsättningen för en lyckad re-
krytering är väl fungerande rekryteringsrutiner och meritvärderingsnormer. 
 
 
Mål 
 
Rekryteringen skall ske på ett sådant sätt att regionens befolkningssammansättning på sikt 
avspeglas bland myndighetens anställda. 
 
 
Åtgärder 
 
• Samarbetet med Rikspolisstyrelsens rekryteringssektion skall utökas för att underlätta 

lokal rekrytering av aspiranter bland de etniska grupper som är underrepresenterade el-
ler inte förekommer alls inom myndigheten. 

 
• Mångfaldsperspektivet skall beaktas i myndighetens rekryteringsinformation såväl 

skriftlig som muntlig. 
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• Samarbete med arbetsförmedlingen, skolor där många etniska grupper finns samt orga-
nisationer som representerar olika etniska grupper ska utökas och fördjupas. 

 
Mål 
 
Vid varje rekrytering skall mångfaldsaspekten beaktas. 
 
 
Åtgärder 
 
 

• Behörighetskrav skall alltid granskas ur ett etniskt mångfaldsperspektiv. 
 

• All annonsering i samband med rekrytering skall vara utformad så att personer med oli-
ka etnisk och kulturell bakgrund uppmuntras att söka. 

 
9 ÖVRIGT 
 
Förutsättningar för att få ett verklighetsförankrat underlag i form av kartläggning och statistik 
med avseende på anställda med utländsk bakgrund skall undersökas under år 2004. 
 
 
När denna handlingsplan träder i kraft upphör motsvarande plan med ordningsnummer 4/03 
att gälla. 
 
 
 
 
Ingemar Johansson 
biträdande länspolismästare  
Bo Lenberg  
polisintendent 
 

 

 

 

 


