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arbetslIvet
Vägledning för företag, myndigheter och organisationer

Rådet för Integration i Arbetslivet

Öppenhet och likabehandling – vägledning för arbetslivet
Arbetsliv i förändring
Idag har nästan var femte svensk utländsk bakgrund –
närmare 1,9 miljoner invånare. Under slutet av 1990-talet
flyttade cirka 50 000 personer till Sverige varje år. Det
tillskott av mänskliga resurser och kompetens som vi har
fått genom invandring är av stort värde för Sverige.
Många människor som kommit till vårt land de senaste åren har haft svårt att komma in på arbetsmarknaden. Skälen är många. Det handlar om dåligt fungerande
introduktion och regelverk men även om okunskap och
diskriminering.
Oavsett orsak är det ett slöseri med mänskliga resurser om vi inte lyckas ta tillvara den mångfald av kunskap,
erfarenhet och kompetens som finns tillgänglig. Vi har
inte råd att bortse från denna potential om Sverige ska
kunna nå tillväxt samt behålla och utveckla välfärden.

Rekommendationer om ett lokalt arbete
mot etnisk diskriminering
Organisationerna på arbetsmarknaden tog redan 1995
gemensamt avstånd från främlingsfientlighet och diskriminering och rekommenderade sina medlemsorganisationer att arbeta för allas lika möjligheter på arbetsplatsen.1
I slutet av 1997 gav organisationerna ut en vägledning
för företag, myndigheter och organisationer. I vägledningen uppmanades arbetsgivarorganisationer, fackliga
organisationer, företag, medarbetare och anställda att
utifrån lokala behov och förutsättningar sätta igång ett
arbete för att motverka etnisk diskriminering.
I juni 1998 bildade arbetsgivarorganisationer och
fackliga organisationer Rådet för Mångfald i Arbetslivet (numera Rådet för Integration i Arbetslivet). Rådets uppgift är att stödja, följa upp och vidareutveckla
arbetet för integration i arbetslivet. I denna nya utgåva
av vägledningen finns tips om hur arbetsgivare och anställda lokalt kan arbeta för att arbetsplatsen ska vara fri
från diskriminering och trakasserier som har samband
med etnisk tillhörighet.
Rådet betonar att det lokala arbetet för integration
och mot diskriminering måste inriktas på att ta tillvara
kompetensen hos anställda och arbetssökande.

Ett aktivt arbete kan ske utan etnisk
registrering på arbetsplatserna
Många människor vittnar om hur kränkande det är
att deras etniska bakgrund registreras på arbetsplatsen.
Även personalansvariga finner det obehagligt och ifrågasätter det lämpliga i sådan registrering. Rådet för Integration i Arbetslivet har därför funnit det angeläget
att markera det olämpliga i att registrera anställdas etniska bakgrund.2 Det går utmärkt att arbeta aktivt mot
etnisk diskriminering och trakasserier utan sådan registrering.
Det finns andra sätt att arbeta, till exempel med kvalitativa och kvantitativa mål, som varje arbetsplats kan
utveckla. I denna vägledning finns en del tips. Arbetsgivarorganisationer och fackliga organisationer kan bistå med ytterligare konkreta råd.
Att arbeta för integration handlar om att ta tillvara
den kompetens och de utvecklingsmöjligheter som finns
hos varje individ, om att träna sig att se varje människa
som den unika individ hon är. Det handlar om att bryta
kategoritänkande och skapa icke-diskriminerande arbetsplatser som ger anställda möjlighet till arbete och
utveckling efter förmåga, intresse och förutsättningar.

Positiv särbehandling utifrån etnisk
tillhörighet är i sig diskriminering
Positiv särbehandling utifrån etnisk tillhörighet innebär att en person behandlas mer förmånligt än någon
annan enbart på grund av sin etniska tillhörighet. Att
behandla människor olika utifrån deras etniska tillhörighet är i sig diskriminerande.
Sådan särbehandling bidrar till att skapa motsättningar mellan individer och grupper på arbetsplatserna.
Vår inställning är att ingen ska särbehandlas utifrån etniskt ursprung. Det viktiga i arbetet för integration är
att ta tillvara människors kompetens och utvecklingsmöjligheter samt att motverka etnisk diskriminering och
trakasserier.

Att förebygga rasdiskriminering och främlingsfientlighet samt att främja lika möjligheter på arbetsplatsen (SAF, LO och TCO november 1995) Sverige
– ett mångkulturellt samhälle (Landstingsförbundet, Svenska Kommunförbundet, Arbetsgivarverket, Försäkringskasseförbundet, Kommunala Företagens
Samorganisation, LO, TCO och SACO mars 1996).
2
Rådet vänder sig mot registrering på arbetsplatser – däremot anser Rådet att en tillförlitlig statistik på nationell nivå kan bidra till att avliva myter och
vanföreställningar och främja integrationen i samhället och arbetslivet.
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Att arbeta med en policy för integration och mot diskriminering
Olika arbetsplatser kräver olika lösningar

Etnisk diskriminering

Ett arbete för integration och mot diskriminering måste
utgå från verksamhetens behov och anpassas efter de lokala förutsättningarna. I en mindre verksamhet kan frågorna hanteras på ett annat sätt än i en större. Denna
vägledning tar främst sikte på arbetsplatser med många
anställda, men den kan i valda delar givetvis också användas på små och medelstora arbetsplatser.

Direkt diskriminering sker om en arbetssökande eller anställd missgynnas genom att behandlas mindre
förmånligt än personer med annan etnisk tillhörighet i
en likartad situation, om det inte kan bevisas att missgynnandet saknar samband med den etniska tillhörigheten.

Policy
Avser man att inleda ett arbete för att motverka diskriminering och för att främja integration är det bra
att börja med att utarbeta en policy. En sådan policy
bör innehålla verksamhetens grundläggande värderingar samt strategier mot diskriminering på arbetsplatsen.
Den kan, om man så önskar, kompletteras med aktuella
regler i lagstiftningen mot diskriminering.
En policy ger en bra grund för att informera och skapa delaktighet hos alla medarbetare om arbetet för integration och mot diskriminering och trakasserier. Det
blir också lättare att genomföra, utvärdera och utveckla
arbetet.
Nedan ger vi förslag på områden som kan ingå i en
policy mot etnisk diskriminering och för integration.

Avsiktsförklaring
Policyn inleds lämpligen med ett avsnitt om värdet av
att gemensamt motverka diskriminering och trakasserier
som har samband med etnisk tillhörighet. Avsiktsförklaringen kan även innehålla mål för arbetet.

Sakinnehåll
Exempel på områden som kan tas upp i ett policydokument:
• Rekrytering och urval.
• Löner och anställningsförmåner.
• Arbetsmiljö, arbetstider och ledigheter.
• Utbildning och utveckling i arbetet.
• Befordran och ledarskap.
En policy omfattar självfallet samtliga anställda, men
kan också avse organisationens relation till uppdragstagare, leverantörer eller kunder. Den kan exempelvis ange
hur man ska förhålla sig till kunder som ställer diskriminerande krav kring etnisk tillhörighet.

Exempel på direkt diskriminering
• Etnisk tillhörighet används som kriterium för
urval vid rekrytering.
• Anställda förbigås vid information, utbildning,
befordran etc. på grund av etnisk tillhörighet.
• Anställda behandlas sämre när det gäller lön,
arbetstider och andra arbetsvillkor på grund av
etnisk tillhörighet.

Indirekt diskriminering sker om bestämmelser, kriterier eller förfaringssätt tillämpas på arbetssökande eller
arbetstagare på sätt som verkar som neutralt men som i
praktiken särskilt missgynnar personer med viss etnisk
tillhörighet, såvida inte det kan motiveras av sakliga skäl
och är lämpligt och nödvändigt.
Exempel på indirekt diskriminering
• Obefogade krav som är svåra eller omöjliga att
uppfylla för personer med utländsk bakgrund
(till exempel krav på svensk gymnasieskola eller
fullgjord svensk militärtjänst).

Etniska trakasserier är en sammanfattande benämning
på uppträdande som kränker en anställds integritet och
som har samband med personens etniska tillhörighet.
Exempel på etniska trakasserier
• Oförskämdheter, öknamn och rasistiska skämt.
• Förolämpande beteende och gester.
• Förekomst eller spridning av rasistiska texter,
musik, bilder och klotter.
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rådet för Integration i arbetslivet
1.

Rådet består av de organisationer som undertecknat dokumentet Integration i Arbetslivet – Vägledning för företag, myndigheter och organisationer. Rådet ska arbeta enligt de intentioner som
kommer till uttryck i detta dokument.

2.

Rådet ska stödja, följa upp, vidareutveckla arbetet för integration i arbetslivet och motverka
etnisk diskriminering.

3.

Rådet ska främja ett informations- och erfarenhetsutbyte mellan organisationerna. Ledamöter
i Rådet rapporterar direkt till den egna organisationens ledning.

4.

Rådet ska bevaka utvecklingen i andra länder och vid behov ta initiativ till internationellt utbyte
av erfarenheter.

5.

Rådet kan ta initiativ till gemensamma åtgärder i form av seminarier, informations- och utbildningsmaterial, etc. Ansvaret för aktiviteter inom den egna organisationens verksamhetsfält
ligger på respektive organisation.

6.

Aktiviteter som initierats av Rådet ska beslutas enhälligt och finansieras gemensamt. Rådet kan
även bedriva olika typer av projekt som kan finansieras via befintliga fonder och motsvarande.

7.

Rådets medlemmar utses av undertecknande organisationer. Varje organisation företräds av dels
en ledande företrädare för respektive organisation, dels en verkställande ledamot. Verkställande
ledamöter utgör tillsammans med Rådets Verkställande Utskott med uppgift att bereda och
genomföra Rådets beslut.

8.

Rådet ska sammanträda minst två gånger per år. Rådets Verkställande Utskott ska sammanträda
minst fyra gånger per ordförandeperiod.

9.

Ordförandeskapet i Rådet och Verkställande utskottet cirkulerar mellan medlemmarna. En ordförandeperiod omfattar sex månader. Den organisation som innehar ordförandeskapet ansvarar
för Rådets sekretariatsfunktion.

10.

Utvärdering av Rådets verksamhet och ställningstagande till Rådets fortsatta verksamhet skall
ske under nästkommande två ordförandeperioder.
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