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Inledning

Det finns flera skäl att studera kommuners mångfaldsarbete. Ett första är att man inom några år
står inför det faktum att stora delar av personalen
pensioneras. För att återbesätta tjänster kommer det
krävas betydligt bredare rekryteringar än tidigare.
Enligt Svenska Kommunförbundet behöver kommunerna anställa cirka 625 000 personer under perioden
1997 till 2010 (Mlekov & Widell 2003:27). Ett annat
skäl att lyfta fram mångfaldsaspekten är att kommunerna övertagit allt mer av statens roll i människors liv.
Den ökade inblandningen ställer krav på att personalstyrkans sammansättning bättre skall spegla
den lokala befolkningssammansättningen, något
som också regeringen uppmanar till (Mlekow &
Widell 2003). En ytterligare aspekt är att kommunerna är inblandade i arbetsmarknadsprojekt och
utbildningar och då bör vara ett föredöme för andra
arbetsgivare.
Med anledning av dessa bevekelsegrunder skulle
man kunna tro att mångfaldsfrågan prioriteras i
de kommunala organisationerna. Men enligt Integrationsverket hade endast en femtedel av kommunerna en mångfaldspolicy år 2001. Av denna
femtedel hade 14% en utarbetad handlingsplan. En
femtedel av landets kommuner höll på att ta fram
strategi- och handlingsdokument. Det var framför
allt i storstads-, förorts- och storkommuner som det
fanns störst intresse för mångfaldsarbete (Integrationsverket 2001).

I december 2002 uppdrog Integrationsverket
och Kommunförbundet åt Mångkulturellt
centrum att titta närmare på två kommuners
sätt att utveckla det interna mångfaldsarbetet.

Fallstudierna har bedrivits i Eskilstuna och
Botkyrka, som båda har en heterogen befolkning
och som dessutom båda tagit fram kommunala
policydokument och handlingsplaner för sitt
mångfaldsarbete.
Mångkulturellt centrum har tidigare gjort en
studie i Botkyrka om hur rekrytering går till på
kommunala arbetsplatser (Edström 2001). Således
var, när det gäller Botkyrka, kontakterna etablerade
och det fanns möjlighet att följa upp resultaten av
den tidigare studien och titta på eventuella förändringar.
Eskilstuna, som ligger centralt i Mälardalen,
valdes för att det är en kommun som är under stor
förändring. Efter en tjugoårig nedgång har kommunens tillväxt stadigt ökat och var år 2001 den högsta
i landet (Affärsvärlden 2003:5). Eskilstuna har en
historia av arbetskraftsinvandring och är dessutom
bland de kommuner som tagit emot flest flyktingar
och invandrare under senare år.
Studiens syfte är att identifiera hinder och möjligheter i de aktuella kommunernas mångfaldsarbete.
För att uppfylla detta syfte ser vi särskilt tre teman
som viktiga.
w Till att börja med undersöker vi kommunernas
motiv för mångfaldsarbetet och diskuterar möjligheten att mäta resultaten av det.
w För det andra granskar vi hur Eskilstuna respektive Botkyrka valt att organisera arbetet med
frågan.
w För det tredje tittar vi på var i organisationerna
frågan finns placerad, hur den hålls aktuell och
vem eller vilka som bär ansvaret för den.
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För att finna svar på våra frågor har vi sökt bland
policydokument, handlingsplaner och analyserat
intervjupersonernas erfarenheter av och syn på sina
arbetsuppgifter. Genom intervjuer och observationer har vi också försökt se vilket genomslag mångfaldsarbetet har i samband med rekryteringar.
I Eskilstuna koncentrerade vi oss på Kommunstyrelseförvaltningen och Torshälla stads förvaltning. I Botkyrka har vi möjligaste mån intervjuat
samma chefspersoner inom förvaltningarna som i
den tidigare mångfaldsstudien (Edström 2001). Ett
utförligt resonemang om urval och metod går att
finna i bilagan på s 52.
Vår ambition är inte att jämföra de två kommunerna. Materialet utgör heller ingen källa för
att mäta hur man lyckats med mångfaldsarbetet i
respektive kommun. Vi kan bara konstatera att man
har valt olika tillvägagångssätt i Eskilstuna respek-
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tive Botkyrka. Vi hoppas att våra resonemang och
slutsatser ska inspirera chefer och andra tjänstemän
som liksom våra informanter arbetar med mångfaldsfrågor. Vi hoppas också att de ska locka andra
att forska om arbetet med att öka mångfalden bland
kommunanställda i Sverige.
Vi vill här passa på att tacka alla de intervjupersoner som genom att generöst dela med sig av sin
tid, sina tankar och erfarenheter möjliggjort denna
studie. Tack också till Magnus Öhlander och Oscar
Pripp, båda forskningsledare vid Mångkulturellt
centrum, vilka tålmodigt handlett och drivit vårt
arbete i mål. Vidare tack till Lotta Bolin, som
redigerat rapporten till hanterlighet och till Ingrid
Ramberg, som gett den dess slutgiltiga form. Tack
också till Karin Lövgren, doktorand i etnologi, för
hennes förarbete och lejonparten av intervjuerna i
Eskilstuna.

Kortkort om
resultat och förslag

MOTIV TILL MÅNGFALDSARBETE
I början av 2000-talet genomförde båda kommunerna mångfaldsutredningar, med anledning av den
nya diskrimineringslagen. Man ville kartlägga sitt
mångfaldsarbete samt identifiera och effektivisera
prioriterade områden.

Olika motiv – nytta och rättvisa. Huvudmotiven
för mångfaldsarbetet var att råda bot på framtida
personalförsörjningsproblem och att förändra de
kommunala personalstyrkorna till att bli mer representativa för kommunernas befolkningar.
De styrdokument som togs fram hävdar organisationernas nytta av ett bredare rekryteringsunderlag och en mångfaldig personalstyrkas positiva
inverkan. Det var framförallt vanligt att man på
förvaltningsnivå framhöll dessa nyttoaspekter.
I båda kommunerna hävdas också det rättvisa
med mångfald och det orättfärdiga med diskriminering. Man framhåller möjligheten för alla invånare
att kunna försörja sig som en förutsättning för integration. De politiska besluten bakom mångfaldsarbetet vilade framför allt på rättvisa.
Vi konstaterar att man inom båda kommunerna formulerar mångfaldsarbetet utifrån en rad lovvärda motiv,
men för att effektivisera arbetet bör man klargöra hur de
olika motiven skiljer sig åt, kompletterar varandra och
framförallt vilka för- och nackdelar olika bevekelsegrunder
innebär i praktiken.

ORGANISATION
Av vår studie framgår att det är de kommunala cheferna – ute i förvaltningar och verksamheter – som

ansvarar för att förankra riktlinjer eller viljeinriktningar bland sin personal.

Strategiskt ansvar placerat på olika nivåer.
I Eskilstuna är det strategiska ansvaret placerat
inom en enhet direkt under Kommunstyrelseförvaltningen. I Botkyrka har en viljeinriktning
för mångfald tagits fram av personer inom Kommunledningsförvaltningen. Men ansvaret för att
implementera denna mångfaldspolicy ligger på
Mångfaldsrådet, som är en referensgrupp utanför
den ordinarie organisationen.
Vi anser att mångfaldsarbete – mångfaldsrådet inkluderat – får större kraft om det är centralt organiserat inom
kommunens reguljära organisation.

Tydligt styrdokument ger stöd. Botkyrkas viljeinriktning preciserar vad som kan förbättras i
rekryteringsarbetet. Där anges vilka inslag i rekryteringsprocessen som kan orsaka ofrivillig exkludering. I Eskilstuna förväntas cheferna själva bryta
ned riktlinjerna till delmål; Därigenom hoppas man
att de ska vara delaktiga i mångfaldsarbetet. Hög
arbetsbelastning och konkurrens från andra frågor
ger dock litet utrymme för delegerad policyutveckling.
I slimmade och ekonomiskt trängda organisationer är
ett konkret och detaljerat policydokument mer slagkraftigt
än en modell där verksamheterna på egen hand förväntas bryta ned de övergripande mångfaldsmålen. Det är
med stor sannolikhet effektivare att skapa delaktighet i
det inledande policyarbetet än att kräva engagemanget
senare.
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ATT HÅLLA FRÅGAN AKTUELL
Studien visar på likartade problem för kommunerna
när det gällde att hålla frågan om mångfald i organisationen levande.

Bristande mandat och avsaknad av slagkraftig
organisering. I både Botkyrka och Eskilstuna kommuner ska ett fåtal personer sprida information
om och stimulera mångfaldsarbetet. I det särskilda
mångfaldsråd som Botkyrka skapat har få medlemmar strategiskt viktiga positioner.
Om man ser mångfald som en utvecklingsstrategi måste
också frågan drivas av strategiskt placerade aktörer. Att
från centralt håll kräva fortlöpande redovisning markerar
att man tar frågan på allvar.

Bristande uppslutning och intresse hos chefer
försvagar mångfaldsarbetet. Under vår undersökningsperiod har deltagande i utbildningar och
annan förkovran varit något frivilligt och tenderat
att främst intressera ”de redan frälsta”. Vi konstaterar att denna frivillighet leder till sämre kunskaper
hos chefernas om sina egna roller i mångfaldsarbetet
och skapar en svag förankring av mångfaldstanken.
Studien ger vid handen, hur avgörande det är att från
högsta nivå markera mångfaldsfrågans prioritet. Detta
sker exempelvis genom att personer med centralt ledande
befattningar ingår i referensgrupper.

Konkurrerande perspektiv och problem motverkar mångfald. Mångfaldsarbetet i kommunerna
konkurrerar både med kärnverksamheterna och
andra frågor för systematiskt utvecklingsarbete.
Vardagen tenderar att köra över visionerna.
Då det finns en underrepresentation av personer med
utländsk bakgrund i organisationerna kommer frågan
inte att kunna drivas tillräckligt kraftfullt av de underrepresenterade själva. Man kan inte räkna med att de
drivkrafter som hållit jämställdhetsfrågan aktuell finns
i organisationerna. Mångfaldsfrågan måste lyftas uppifrån.

REKRYTERING
Kommunens sätt att förstå och organisera mångfald
får betydelse för hur mångfald beaktas i den praktiska rekryteringsprocessen.
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Bristande förmåga hos chefer att rekrytera
mångfald. Bland de tillfrågade var det vanligt att
man såg sin kommun som ”dålig på att rekrytera
mångfald” och nämnde bland annat ”vanans makt”
som en av orsakerna. Förändringar är ansträngande
och kostsamma i ett kortsiktigt perspektiv. Cheferna
använde sig av nätverksrekrytering när man ansåg
att annonsering inte gav tillräcklig utdelning.
Vi menar därför för det första: Om det finns ett rättvisemotiv i mångfaldsarbetet bör det inte vara underkastat
villkoren i de enskilda budgetenheterna. För det andra:
Bred nätverksrekrytering kräver bred representation
inom organisationen.

Varierande självinsikt hos chefer motverkar
mångfald. Cheferna hade varierande insikt om sina
egna roller i mångfaldsarbetet. Det egna ansvaret
för att omsätta styrdokument var för många inte
uppenbart.
En mer gedigen förankring och mer kunskap om kritiska moment i rekryteringsprocessen förefaller oss vara
påkallad.

Hänvisning till uppfattningar hos brukare och
kunder – ett rekryteringshinder. Enligt våra erfarenheter påverkades rekryteringar av förväntade och
faktiska krav från omgivningen. Det kunde handla
om omsorg om en sökande att slippa omgivningens
rasism eller förväntningar på brukares motstånd;
Detta i kombination med chefers egna fördomar
visade sig leda till exkludering.
Ett starkare stöd bör ges till ledare: att utveckla sina
kunskaper om omgivningens reella krav och att verka för
en etnisk blandad personalgrupp.

Ansträngd ekonomi ett hinder för effektiv rekrytering. Höga kostnader för annonsering om lediga
platser tenderar att vid chefsrekryteringar leda till
att man anlitar sina nätverk och ”headhunting”.
Generellt kan också sägas att man i pressade organisationer tvekar att anställa personer som man anar
kan medföra höga introduktionskostnader.
Om man är allvarlig i sin ambition att bredda rekryteringen måste man öronmärka medel för att eliminera
de uppenbara hinder som utgörs av exempelvis brist på
mentorer.

Anställningsgruppens sammansättning har stor
betydelse. Vi fann att gruppens förmåga att känna
igen sig i sökandes självbeskrivning tycktes viktig,
vilket talar för att en etniskt blandad anställningsgrupp har bättre förutsättningar att bredda verksamhetens rekrytering. Fackliga perspektiv kan stå
i konflikt med mångfaldsperspektiv och är ingen
garanti för att mångfald prioriteras högt.
En bredare rekrytering underlättas av att man ser över
anställningsgruppernas sammansättning avseende olika
diskrimineringsgrundande kategorier.

Kravprofiler säkrar inte bättre representation.
Kravprofiler innehåller inte alltid variabler som
kön eller etnisk tillhörighet, varför de ensamma
knappast kommer att aktualisera mångfaldsfrågan.
Dessutom har vi sett att kravprofiler ofta frångås

eller används som ”smörgåsbord”, och kan rymma
anställningskriterier som utgörs av specifikt svenska
examina.
En väl genomtänkt kravprofil kan fungera som en
kvalitetssäkring i rekryteringsarbetet, men verka exkluderande mot olika grupper om den inte relateras till organisationens eventuella mångfaldsambitioner.

Breddat kompetensbegrepp utan förankring
bland chefer. Vi fann vaga resonemang om olikheter som resurs. De flesta cheferna var av uppfattningen att det är utvecklande med olikheter, något
som dock sällan aktualiserades vare sig de sökte
kvalificerad eller mindre kvalificerad personal.
Återigen; det krävs en väl förankrad, kunskaps- och
erfarenhetsbaserad tanke för ett framgångsrikt mångfaldsarbete.
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Mångfaldsbegreppet

Mångfaldsbegreppet är centralt på flera sätt i
studien. Dels vill vi vara tydliga med våra egna
utgångspunkter, hur vi ser på och använder begreppet. Dels ser vi det som viktigt att kunna särskilja
och tydliggöra hur aktörerna i kommunerna förhåller sig till mångfald.
Mångfald i arbetslivet har under senare år aktualiserats av arbetsmarknadens organisationer, politiker
och forskare. Det har kommit nya diskrimineringslagar, en kursändring har skett inom integrationspolitiken och man står inför en hotande arbetskraftsbrist
och därtill kan man spåra ökade insikter om en segregerad arbetsmarknad. Som vi ser det har termen
”mångfald” i det svenska sammanhanget blivit ett
samlingsnamn för aktiviteter och policies som har att
göra med att utmana homogena organisationer. Vid
antidiskrimineringsarbete och åtgärder för att öka
representationen av underordnade sociala kategorier
utgår mångfaldsarbete ofta från ett rättvisemotiv. Ett
mer nyttoinriktat motiv finner man bakom managementorienterade insatser, som importerats från den
internationella arenan, så kallad managing diversity.
Någon entydig definition är svår att finna varför vi
väljer att diskutera några olika aspekter av mångfald
i arbetslivet. Syftet är att fånga in hur begreppet kan
användas i kommunal verksamhet.

Rättvisa genom
antidiskrimineringsarbete
Rättviseaspekten finns ofta närvarande då organisationer i sina policydokument lyfter fram åtgärder
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mot diskriminering som en del i sitt mångfaldsarbete. I lagen om åtgärder mot diskriminering
i arbetslivet på grund av etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning (sfs nr 1999:
139) används dock inte begreppet mångfald. (Det
används däremot i paragrafen som berör tillsyn
av att lagen följs, vilket åläggs Ombudsmannen
mot etnisk diskriminering, som bland annat skall
medverka i strävandena att främja etnisk mångfald
i arbetslivet.) Sammanfattningsvis om lagen kan
sägas att den grundläggande principen för antidiskrimineringsarbete är allas lika rättigheter och möjligheter till en fördomsfri bedömning av lämplighet.
Vi kommer fortsättningsvis i texten att kursivera
ordet oavsett, då detta är ett nyckelord i sammanhanget. Läsaren skall därmed uppmärksammas på
att lagen inte ställer krav på att arbetsplatsen ska
ha en viss etnisk sammansättning, utan att arbetsgivaren ska ge alla lika möjligheter till arbete oavsett
etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder.
Diskrimineringsombudsmannen skriver i sina
Råd till arbetsgivare för arbete för etnisk mångfald (2001)
att arbetsgivaren inte heller ska kartlägga den etniska
sammansättningen bland de anställda. Det är tvärt
om så att en kartläggning utan varje anställds samtycke strider mot personuppgiftslagen.
Arbetsgivarens fokus skall enligt lagen ligga på
arbetsmiljön och rekryteringsprocessen.
I sitt arbetsmiljöarbete är arbetgivaren alltså
skyldig att fundera över hur anställda med olika
etnisk tillhörighet påverkas av teknik, arbetsinnehåll och arbetsorganisation – i fysisk, psykisk eller

social mening. Arbetsgivaren skall dessutom verka
aktivt för att personer med olika etnisk eller religiös
tillhörighet kan söka lediga anställningar.
Förbudet mot diskriminering gäller både direkt
och indirekt diskriminering, vare sig den är avsiktligt eller ej. Från och med juli 2003 är det också
förbjudet att diskriminera inom områdena arbetsmarknadspolitisk verksamhet, start eller bedrivande
av näringsverksamhet, yrkesutövning, medlemskap
och medlemsförmåner i arbetstagarorganisationer,
arbetsgivarorganisationer eller yrkesorganisationer
samt varor, tjänster och bostäder. I sammanhanget
bör nämnas att den senaste diskrimineringslagen
(sfs nr 1999:139, ändring 2003:308) avser att motverka diskriminering som har samband med någon
av diskrimineringsgrunderna etnisk tillhörighet,
religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder. En sådan sammanslagning kunde göras då lagarna mot diskriminering på
grund av sexuell läggning och funktionshinder är
formulerade enligt samma mall som den mot etnisk
diskriminering. På en punkt avviker lagen om
etnisk diskriminering – endast den kräver arbetsgivarens aktiva åtgärder.
Men kravet på arbetsgivarens målinriktade insatser komplicerar bilden i så motto att sådana insatser
inte går att genomföra oavsett etnisk tillhörighet,
religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder. Enligt do:s tolkning av
lagen ställer den några minimikrav på vilka aktiva
åtgärder en arbetsgivare skall genomföra.
Enligt lagen om etnisk diskriminering skall det
finnas mål
- för hur rekryteringen skall främja etnisk mångfald,
- för nödvändiga förändringar för att arbetsplatsen
skall fungera för alla anställda oavsett etnisk och
religiös tillhörighet,
- för undanröjande av hinder för framtida rekryteringar.
- för arbetet med att förebygga etniska trakasserier
och hur sådana skall behandlas i de fall de uppstår.
Målen skall vara konkreta så att de går att följa upp
och utvärdera, de skall vara tidsbestämda och det

skall vara tydligt vilket ansvar ledningen har och
vem som ansvarar för måluppfyllelse.
do rekommenderar att man upprättar en ”etnisk
mångfaldsplan” och ger på sin hemsida tips om hur
en sådan kan vara utformad. Stick i stäv med vad
man själva rekommenderar i den ovan nämnda
skriften Råd till arbetsgivare för arbete med etnisk mångfald menar man att kartläggning är lämpligt (även
om man på hemsidan uppmärksammar arbetsgivarna på att de måste ha uttryckligt samtycke från
medarbetarna), liksom att sätta mätbara kvantitativa mål som att öka andelen arbetstagare med
utomeuropeisk bakgrund med 10 procent. Här har
tillsynsansvarig (do) slagit in på den väg som vi valt
att kalla mångfaldsarbete genom representation
– avsett etnisk tillhörighet.

Mångfaldsarbete genom
representation
I det svenska offentliga samtalet fick mångfaldsbegreppet sitt genombrott i propositionen Sverige,
framtiden och mångfalden. Från invandrarpolitik till
integrationspolitik (Prop 1997/98:16). Den gamla
invandrarpolitiken ersattes bland annat av integrationsambitioner och ett förtydligande av tankar
om mångkultur – i två riktningar. Den första
riktningen är den som betonar kulturell olikhet
mellan grupper och erkännande av dessa genom
exempelvis representation i det offentliga livet och
i näringslivet. Den andra riktningen karaktäriseras
av föreställningen om neutrala arenor, som utgår
ifrån att vi kan och bör lämna olikheter hemma
och mötas på en politisk mark där kultur är frånvarande. Etnisk mångfald i arbetslivet kan därför,
enligt den första riktningen, tolkas som att kulturella eller etniska olikheter utgör en vitalisering av
organisationer vilken leder till utveckling. Enligt
den andra – mer rättviseorienterade – riktningen
kan etnisk mångfald i arbetslivet motiveras av att
ett arbete kan utföras väl oavsett vilken bakgrund
den anställde har. Här har alltså på det mer generella integrationspolitiska området tillkommit en
betoning på skillnad, en skillnad som samhället har
något att vinna på. Mångfald genom representation
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kan därmed inte sägas vara en renodlat rättvisemotiverad princip utan kan också motiveras utifrån en
nyttoaspekt.
Organisationer som i sina mångfaldsplaner formulerar mål om ökad etnisk mångfald gör ofta detta
utifrån antagandet om att mångfald berikar. I det
praktiska mångfaldsarbetet handlar det för det
mesta om att öka andelen personer som är födda
i länder utanför Europa, precis som do föreslog.
Samtidigt förs ofta diskussioner om vilka slags
sociala kategorier som skall innefattas i begreppet
mångfald. Skall man innefatta samtliga diskrimineringsgrunder i sin policy eller fokusera en diskrimineringsgrund åt gången? Om man bestämmer sig
för att formulera en plan för etnisk mångfald, kvarstår att precisera vilka relevanta sociala kategorier
som skall finnas representerade i organisationen.

Managing diversity – mångfald
ur ett ledningsperspektiv
När svenska organisationer arbetar med mångfald
utifrån en representationsprincip, får mångfaldsbegreppet en beskrivande funktion; man mäter
och beskriver i vilken omfattning olika kategorier
finns representerade. Kritiker menar att det faktum
att en organisation ”har mångfald” bara betyder att
det finns olikheter i organisationen men att olikheterna inte värderas, ges kvalitativa innebörder.
Mångfaldskonsulten Diana Alm hävdar att det
på svenska arbetsplatser; oavsett mångfald, råder
en norm som aktörerna försöker anpassa sig till.
”Det normala” definieras av chefer som själva en
gång belönats och befordrats för sina egenskaper
av chefer som de i sin tur liknar. Normen för vad
som är framgångsrikt och utvecklingsbart är på så
sätt trögföränderlig men kommer enligt Alm att
tvingas anpassas till utvecklingen bort från ”den
gamla hierarkiska affärsorganisationen”. Men så
länge det finns en mall för individerna att förhålla
sig till, kommer de att undvika att avvika från denna
(Alm 1999:21-27).
Managing diversity, menar förespråkarna, är vad
mångfaldsarbete egentligen handlar om. Att kunna
leda och organisera arbetet bland individer som
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på olika sätt är olika; olika i ålder, utbildning och
personlighet. Man poängterar därmed att det inte
handlar om kategorier utifrån diskrimineringsgrunder, utan om individers egenskaper.
Att bejaka mångfalden ur ett ledningsperspektiv
har enligt managementlitteraturen sitt ursprung i
ett angloamerikanskt sammanhang. Förklaringen
sägs vara att man i usa länge haft en hård antidiskrimineringslagstiftning, och att mångfaldsledning
varit ett sätt att bemöta denna från näringslivets
sida. Mångfaldsledning sägs ha kvalitativa mål och
se till människors innehåll och kompetens och inte
deras tillhörighet i kategorier. När så organisationerna blivit etniskt heterogena har företagen sett en
vinst med att dra nytta av människors olikheter. En
sådan tolkning av mångfaldsledningsidéns utveckling talar dock för att man även i usa och England
haft en etniskt blandad organisation i åtanke när
konceptet marknadsförts. Det är därmed inte märkligt att den svenska varianten av ”mångfaldsarbete”
som ovan beskrivits fått en tydlig slagsida mot
etnisk representation.
Många menar att svenska organisationer under
senare år gått mot ytterligare homogenisering. Forskare och debattörer söker orsaker till denna homogenisering inom flera olika fält: hos arbetsgivare,
hos kategorier som står utanför arbetsmarknaden
samt hos dem som mött svårigheter att nå högre
positioner i arbetslivet. Under slutet av 1990-talet
lyfte – näringslivsstödda – forskare fram immigranters kompetensbrist som främsta orsak till deras
underrepresentation på arbetsmarknaden, något
som fått stort genomslag i den ekonomiska forskningen (Mattsson 2001). Andra forskare menar att
diskriminering och diskvalificering av kompetens
utgör det största hindret för immigranters etablering inom svenska organisationer (Helgesson 2000,
Arai 2000).
Ett tydligt uttryck för att en ledningsorienterad
syn på mångfaldsbegreppet vunnit (teoretiskt)
insteg även på arbetsmarknaden är Rådet för integration i arbetslivet. Rådet består av Svenskt näringsliv,
Arbetsgivarverket, Landstingsförbundet, Svenska
kommunförbundet, Försäkringskasseförbundet, lo,
tco och saco. Organisationerna har gemensamt
slutit sig till en rekommendation till arbetsmark-

nadens aktörer. Rekommendationen rör hur man
bör arbeta mot diskriminering och trakasserier på
etniska grunder, och vilken syn man har på innebörden av detta arbete. Rådet initierades 1998 och
dess rekommendationer har omarbetats över tid. I
januari 2003 ändrades det tidigare namnet, Rådet för
mångfald i arbetslivet, till nuvarande integrationsbetonande namn: Rådet för integration i arbetslivet. Man
har också rensat texten från termen mångfald, och
vid behov ersatt den med integrationsbegreppet.
Rekommendationerna handlar i dag främst om
antidiskrimineringsarbete, något som är talande för
vad mångfaldsledning i grunden syns vara: en organisation som inte gör skillnad på människor utifrån
fenotypiska drag, etniskt eller nationellt ursprung
och som tar tillvara människors kompetens. Man

betonar att etnisk registrering på arbetsplatser
– eller fokus på de anställdas etnicitet som egenskap
– är förkastliga metoder för ökad integration. Trots
detta rymmer rekommendationerna argument för
en etniskt heterogen arbetsstyrka i organisationerna
som vi känner igen från managementlitteraturen.
Sammanfattningsvis ser vi alltså att de tre olika
sätten att tolka mångfaldsbudskapet sammanvävs
till ett trassligt stycke välvilliga rättvisedrivna intentioner och vinstintressen där människor på arbetsmarknaden skall behandlas både oavsett och avsett
etnisk bakgrund. I föreliggande studie undersöker
vi vilken betydelse olika tolkningar av mångfaldsbegreppet har för de organisationer som ålagts att på
ett planmässigt sätt arbeta för mångfald – integration om man så vill – inom kommunal förvaltning.
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Motiv till
mångfaldsarbete

Hur motiverar de två kommunerna sitt mångfaldsarbete? Med vilka argument och bevekelsegrunder
har man försökt att implementera mångfalden? I
det följande redogör vi för utvecklingsarbetet i respektive kommun.

Motiven i Eskilstuna
Våren 1999 tillsatte Eskilstuna kommunfullmäktige
en beredning vars huvuduppgift var att ”Fördjupat diskutera hur arbetet med integrations- och
mångfaldsfrågor kan utvecklas och därefter föreslå
konkreta åtgärder” (Eskilstuna Kommun 2000).
Beredningen gjorde i sin rapport fyra ställningstaganden som man menade att kommunen skulle
bygga sitt fortsatta integrations- och mångfaldsarbete på: ””Mångfald berikar, Delaktighet motverkar
utanförskap, Integration fordrar ömsesidighet samt Kommunen måste vara ett föredöme”. Under dessa rubriker
lämnades ungefär 70 konkreta förslag på hur man
i kommunen skulle kunna arbeta med mångfald.
Av dessa lyftes fyra förslag fram för kommunen att
genomföra:
w Inrätta ett integrationsråd,
w Upprätta ett integrationsprogram,
w Införa en personalpolitisk mångfaldsplan, samt
w Genomföra offensiva rekryteringsåtgärder för att
öka mångfalden i personalen.
Integrationsrådet, som var ett av beredningens förslag, hade sitt första möte i januari 2002. Det består
av 7 politiker och till mötena bjuds Eskilstunas
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invandrarföreningar in för att politikerna direkt
från de berörda ska få information om deras situation och om vilka områden som bör prioriteras i
det politiska arbetet för mångfald. Rådet har dock
inte, till skillnad från Mångfaldsrådet i Botkyrka
(se nedan), till uppgift att driva mångfaldsarbete
genom att implementera de frågor som tas upp i
rådet ute i förvaltningarna och stödja dessa i det
interna mångfaldsarbetet.
Vad gäller integrationsprogram så finns inom
Integrationsavdelningen sedan drygt ett år ett
nytt, framgångsrikt introduktionsprogram för flyktingar och invandrare som fått uppehållstillstånd.
Introduktionen övergår i olika former av yrkesförberedande och akademiska utbildningar. Man får
snabbt komma ut på arbetsplatser och parallellt
med praktiken studera svenska med inriktning mot
det yrkesspår man valt. Utöver denna organisation
finns inget dokumenterat integrationsprogram.
Intressant i sammanhanget är att år 1997, när
Eskilstunas kommunförvaltning omorganiserades
i facknämnder, flyttades Integrationsavdelningen
(då kallad Invandraravdelningen) och försörjningsstödet från Socialförvaltningen till Arbetsmarknads-förvaltningen (fr o m november 2003 omdöpt
till Arbetsmarknads- och familjeförvaltningen).
En organisering som man säger sig ha varit först i
Sverige med och som nu finns i flera kommuner i
landet. De som var med om flytten säger att skillnaden var enorm. Verksamheten och människorna
som berördes av dem gick från att ha varit ett tärande
problem till att bli en tillgång. Genom att genomföra
en sådan konkret förändring av mångfaldsfrågan

från problem till resurs har kommunen visat att man
betraktar mångfald som en strategi inför framtiden,
en möjlighet för Eskilstuna att kunna fortsätta växa.

Mångfaldsplanen
– rättvisa och nytta
Den interna personalpolitiska mångfaldsplan som
beredningen föreslog kommunen att ta fram kom
till stånd i juni 2001 och kallas Riktlinjer för etnisk
mångfald för anställda i Eskilstuna kommun (Eskilstuna
kommun 2001). Med etnisk mångfald avses i dokumentet ”olika hudfärg, trosbekännelser, nationellt
eller etniskt ursprung”. De offensiva rekryteringsåtgärderna har man däremot överlåtit åt varje förvaltning
att utforma vilket utfallit på olika sätt.
I mångfaldsplanen lyfts både rättvise- och nyttoaspekten av mångfald fram. Man fokuserar den
”fördjupade kunskap” om brukarnas behov som
kommunen får genom att anställa människor ur
fler etniska grupper och den verksamhetsutveckling
som man menar att mångfalden ska bidra till. Också
i Integrationsberedningens rapport Tillsammans
är vi Eskilstuna (Eskilstuna kommun 2000), som
beskriver kommunens övergripande mångfaldsarbete, finns samma fokus på både rättvisa och
nytta. Ett argument är att kommunen genom att
rekrytera bredare, ur fler grupper, och genom att ta
hela befolkningens resurser i anspråk försäkrar sig
om sin personalförsörjning när 40-talisterna börjar
pensioneras och den arbetsföra befolkningen som
helhet kommer att minska. Ett annat argument
är att man som stor arbetsgivare i kommunen bör
fungera som föredöme för andra organisationer,
myndigheter och företag när det gäller att rekrytera
mångfald. Man breddar rekryteringsbasen, förbättrar verksamhetsutvecklingen och arbetar för ökad
rättvisa – att alla oavsett bakgrund ska ha möjlighet
att leva ett tillfredsställande liv.
Det knyter an till resonemanget om att alla
medborgare har rätt till delaktighet i samhället,
en delaktighet som i de kommunala dokumenten
kopplas nära samman med att ha ett arbete, försörja
sig själv och därmed ta kontrollen över sin tillvaro.
Detta, menar man, leder till en stärkt identitet och

en känsla av att tillhöra och ingå i samhället. Det
förhindrar utanförskap och den nedåtgående spiral
som det kan leda till. I rapporten betonas också den
ömsesidighet som man menar krävs för integration;
Vinsten är att människor som kommunicerar driver
rädslan för det främmande på flykten, blir trygga i
sig själva och öppnare för andras erfarenheter och
värderingar.
Vissa insatser har också gjorts men de har varit
riktade mot minoriteten, de med utländsk bakgrund. En av tjänstemännen som medverkade i
beredningen kan inte påminna sig några åtgärder
för integration och ömsesidighet som riktats mot
den etniskt svenska, eller nordiska, majoriteten.
Ett mål i mångfaldsplanen är att de anställda
inom kommunen ska spegla befolkningen. Särskilt
ska man arbeta för att öka den etniska mångfalden
”/…/ på chefsbefattningar och andra strategiskt
viktiga befattningar” (Eskilstuna kommun 2001).
Här talar man alltså om ett mångfaldsarbete avsett
medarbetarnas bakgrund. I ett annat mål, ”att skapa
ett arbetsklimat som kännetecknas av ömsesidig
respekt och tolerans för olikheter” (ibid.) fokuseras
mångfald oavsett bakgrund. Man skriver att de kommunala arbetsplatserna i Eskilstuna ska präglas av
ett mångfaldsorienterat förhållningssätt och ”medarbetare som har olika kunskaper, erfarenheter,
färdigheter och kulturell och etnisk bakgrund. Detta
gäller även kön, ålder, funktionshinder eller sexuell
läggning” (ibid.). Ambivalensen att ibland arbeta för
mångfald på grund av olikheter och ibland hävda att
ingen olikhet föreligger, finns i alla dokument.

Strategisk plan som instrument
Förutom de policydokument som reglerar mångfaldsarbetet tar kommunen varje höst fram en strategisk plan som bland annat beskriver vilka områden
kommunens nämnder och förvaltningar ska prioritera det kommande året. Den strategiska planen är
alltså ett instrument med vilket man mot bakgrund
av personalpolicydokumenten kan betona sina
motiv med mångfaldsarbetet och styra hur det ska
se ut under året. I planen finns också specifika uppdrag från Kommunfullmäktige till nämnderna som
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ska redovisas i årsredovisningen för året. I planen
för år 2004 ges alla nämnder i uppdrag att utarbeta
en personalförsörjningsplan.
Det är alltså i de olika policydokumenten som
kommunen för sina medarbetare motiverar varför
mångfaldsarbetet är viktigt. Men det är inte dessa
dokument som de flesta intervjuade hänvisar till då
vi talar om att rekrytera människor med utländsk
bakgrund. De som med framgång rekryterat människor med annan etnisk bakgrund än svensk talar
om just det mervärde som uppstår i form av att ha
människor med olika tankesätt, erfarenheter och
språkkunskaper. Något som ses som en stor tillgång
är till exempel att ha en receptionist som en eller
flera etniska minoritetsgrupper av brukare kan tala
sitt modersmål med.
I november presenterade Kommunstyrelseförvaltningen kommunens strategiska plan för 2004
(www.eskilstuna.se). I dokumentet står att kommunen ska driva en personalförsörjnings-strategi som
betonar att lika möjligheter för alla medarbetare
är en självklarhet, och man ska kunna påvisa att
olika bakgrund inte är ett hinder för att få arbete i
kommunen. Under år 2004 fortsätter man alltså att
motivera sitt mångfaldsarbete med både rättviseoch nyttoperspektivet men liksom tidigare med
övervikt på lika möjligheter för alla invånare.

Motiven i Botkyrka
Kommunledningen i Botkyrka beslöt under våren
2000 att inför sitt mångfaldsarbete undersöka hur
arbetet med rekrytering och befordran såg ut, för
att få en uppfattning om det fanns mekanismer i
den egna organisationen som exkluderade sökande
och anställda på etniska grunder. Önskemålet från
kommunledningskontoret var att ”ta tillvara den
kunskap och erfarenhet som finns hos kommunens
befolkning” och från kommunpolitikernas sida ”att
öka andelen anställda med utländsk bakgrund för att
bättre motsvara deras andel av befolkningen”.
I samråd med Mångkulturellt centrum bestämde
man sig för att se över förhållandena i kommunen.
Man såg kunskap som en förutsättning för att
formulera mål för mångfaldsarbetet. I uppdraget
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ingick också att föreslå åtgärder utifrån studiens
resultat. Parallellt med detta arbete ledde tre av
kommunens interna personalkonsulter ett fokusgruppsarbete som syftade till att förankra det
kommande mångfaldsarbetet bland de anställda.
Tanken var att fokusgrupperna skulle fungera som
idékläckningsforum och deras arbete liksom studien skulle tillsammans utmynna i formuleringar
om kommunens viljeinriktning för mångfaldsfrågan. Denna skulle komplettera de viljeinriktningar
som tidigare formulerats för jämställdhets- och
arbetsmiljöfrågorna i kommunen (Edström 2001).
Förutom att undersöka hur rekrytering och
befordran gick till fanns också frågan om kommunens personalstyrka var representativ för dess
invånare, både som organisation och administrativ
enhet. Detta innebar att någon form av kartläggning av de anställdas etniska tillhörighet ingick i
uppdraget. Den genomfördes dock inte systematiskt. De intervjuade cheferna fick själva uppskatta
hur det såg ut på deras egna avdelningar och enheter, varpå vi gjorde bedömningen att ungefär 17%
av de som arbetade i kommunen hade utländsk
bakgrund. Siffran var betydligt lägre än vad tillgänglig statistik angav; att ca 25% av de anställda
var födda utanför Sveriges gränser. Intervjumaterialet tyder på att cheferna främst räknade personer
som kom från länder belägna utanför Norden, eller
till och med Europa, vilket kan förklara skillnaden.
Faktorer som annan religion och hudfärg tycktes
mer relevanta än nationalitet när man talade om
avvikelser från normen. ”Kartläggningsdiskussionen” under studiens genomförande blev också en
obekväm historia, och ingen ville egentligen ta tag
i den. Någon uppgav att denne hade börjat räkna
namn som syntes ”osvenska” men avbröt arbetet då
det inte ”kändes rätt”.
Rapporten (Edström 2001) pekade på några
centrala frågor för kommunen att arbeta vidare
med. I rekryteringsprocessen uppmärksammades
exempelvis kravspecifikationens betydelse. En
väl genomtänkt kravspecifikation kan ses som
kvalitetssäkrande för rekryteringen, då den blir
genomskinlig och alla inblandade kan se vad det
är för kompetens man söker. Det visade sig dock i
studien att en alltför omfattande (och genomtänkt!)

specifikation kan användas som smörgåsbord för
cheferna att plocka ur, och man anpassar sig efter
den sökande som man känslomässigt ”faller för”.
De informella bedömningsgrunderna visade sig
vara oumbärliga för cheferna, och betoningen på
intuition och magkänsla var central. Uppmaningen
till personer som medverkar i rekryteringar blev
därmed att reflektera över att de informella bedömningsverktygen är normativt bundna och präglade
av det sociala sammanhanget.
I detta ingår bland annat att se hur möjligheten för
personer med utländsk bakgrund att få arbete i kommunen påverkades av krav och omständigheter som
i stor utsträckning var av mer indirekt karaktär. Det
kunde handla om krav på mycket god svenska eller
erfarenheter av svenskt arbetsliv. Det var vanligt att
chefer upplevde att andra än de själva ställde kraven,
som brukare och klienter eller kollegor. Som hinder
för att fler skulle få arbete i kommunen framhöll cheferna själva brister i de sökandes språkliga kompetens och brist på utbildning. Att kommuninvånarna
saknade utbildning för arbete i kommunen slöt de
sig till då man hade få sökande med utländsk bakgrund till kvalificerade tjänster. Man ansåg ofta att
inte heller tiden ännu var mogen för immigranterna
att få fäste på arbetsmarknaden liksom att kommunen kanske inte heller var en attraktiv arbetsplats
för dessa. En tendens till att placera ansvaret någon
annanstans än hos sig själv som rekryterande chef
eller som organisation fanns därmed i materialet.
Ett av de förslag som studien utmynnade i var därför
att kommunledning och politiker tydligt skall visa
att exkludering, vare sig den är avsiktlig eller ej, är
olaglig och inte accepteras i Botkyrka kommuns
organisation. Genom att deklarera en sådan policy
och sedan konkret ingripa mot funna ”riskbeteenden” med verkliga resurser menade vi att man ger
legitimitet åt mångfaldsarbetet.
Eftersom studien visade att cheferna sällan såg
sin egen roll i den skeva rekryteringen borde kanske
som nummer ett i ”åtgärdslistan” ha varit en ledningsinitierad satsning på cheferna för att hjälpa
dem att reflektera över sin roll i rekryteringsarbetet. Men eftersom språkbarriärer framhölls, bland
de rekryterande i gemen, som ett hinder för att
använda stora delar av kommunens invånare som

rekryteringsunderlag menade vi att kommunen på
ett konkret sätt kunde manifestera sin förändringsvilja genom att satsa ekonomiska resurser på både
språklig kompetensutveckling parallellt med arbete,
liksom språkgranskningstjänster som alla anställda
kan använda sig av. Då denna åtgärd kunde tänkas
ta stora resurser i anspråk och kräva centralt beslutsfattande för genomförande, hamnade den högst upp
på åtgärdslistan. Följden blev tyvärr att chefernas
tendens att hålla de med utländsk bakgrund ansvariga för deras svårigheter att få arbete, kunde tolkas
som understödd av oss. Detta trots att många av
studiens resultat visade på brister i organisationens
förståelse av sin egen roll i exkluderingen.
Övriga förslag till åtgärder var att avsätta resurser för deltidsavlöning av mentorer, att ge stöd för
utveckling av rekryteringens genomskinlighet och
chefers reflektioner över processen. Ytterligare ett
åtgärdsförslag var att undersöka hur externa och
interna intressenters krav på de anställda egentligen
ser ut, exempelvis vad gäller språket.
Fokusgruppernas arbete liksom studien ledde
fram till en viljeinriktning som formulerades av
en av de interna pa-konsulterna som deltog i
fokusgruppsarbetet. Enligt viljeinriktningen för
mångfaldsarbete i Botkyrka kommun (Botkyrka
kommun, Kommunledningskontoret 2001-03-01)
är strävansmålet en större etnisk mångfald i organisationen. Det är viktigt för trovärdigheten och
omvärldens tillit, då kommunen befolkningsmässigt
är ”mångkulturell”. Dessutom är mångfaldsarbetet
ett naturligt sätt att bidra till integration. Följande
bör ses som nyckelformulering om de principer som
ligger bakom Botkyrkas mångfaldsarbete:
Att tillvarata alla olika resurser och kompetenser
är mänskligt. Det är samtidigt nödvändigt för
en fungerande personalförsörjning. En bredd
av kompetenser behövs för att vi skall kunna
erbjuda god kvalité och vara effektiva. Vi skall
därför arbeta aktivt och uthålligt för att ta tillvara
dessa kompetenser genom att exempelvis se tvåspråkighet som en särskild tillgång. Vi skall öka
den etniska mångfalden på våra arbetsplatser, på
skilda nivåer i organisationen (Botkyrka kommun,
Kommunledningskontoret 2001-03-01).
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Vidare skriver man att alla skall ha lika rättigheter till anställning och att ingen diskriminering
heller skall ske på arbetsplatserna. Viljeinriktningen
avslutas genom att fastslå att man eftersträvar ett
öppet arbetsklimat och uppmuntrar chefer och
medarbetare att diskutera mångfald och reflektera
över farhågor och fördomar. Öppenheten, menar
man, är förutsättningen för att skapa ett arbetsklimat som tillåter olikheter vilket lägger en grund för
större etnisk mångfald.
I viljeinriktningen beskrivs alltså en organisation
som behöver ett breddat rekryteringsunderlag, för
att klara sin bemanning i framtiden. Samtidigt har
man ett rättviseargument, som skall omsättas med
hjälp av ett antidiskrimineringsarbete. Både den
kvalitativa och den kvantitativa aspekten av ett
utvecklat rekryteringsarbete syns ligga bakom formuleringarna. Man efterfrågar fler ”kompetenser”,
men också en ”större” etnisk mångfald, vilket kan
implicera ett ökat antal personer med annan etnisk
bakgrund än svensk.
Det kvantitativa målet uttrycks tydligt i den
handlingsplan som sedan följer. I den finns också en
beskrivning av hur arbetet skall bedrivas och vem
som ansvarar för vad. Respektive chef på förvaltningarna får i uppdrag att ansvara för information
till medarbetarna om planen och för att hålla frågan
levande bland cheferna i kommunen. Man poängterar också att det är särskilt viktigt att cheferna
har god kunskap om lagstiftningen på området.
Organisationens centrala funktioner ges i uppdrag att utse samordnare, starta en referensgrupp
(Mångfaldsrådet), anordna chefsutbildning samt
göra planen känd för chefer. Vad gäller utveckling
av arbetet och rekryteringen skriver man hur viktigt
det är att alla sökande värderas efter kompetens:
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Med kompetens menas kunskap/utbildning,
yrkesmässig erfarenhet och förmåga samt
personliga resurser. Genom att se till den bredd
av kompetenser som behövs i verksamheten gentemot medborgare, kunder o s v, kan vi uppnå
ökad mångfald.
I våra platsannonser använder vi därför möjligheten att visa att vi värdesätter de kvaliteter
som en jämn könsfördelning samt etnisk och
kulturell mångfald kan tillföra verksamheten
(Botkyrka kommun, Kommunledningskontoret
2001-03-01).
Man ger förvaltningarna i uppdrag att se över sitt
rekryteringsarbete för att det skall kunna bidra till
att öka den etniska mångfalden. Här räknar man
upp rutiner, kravprofiler, annonser och dess spridningsvägar, rekryteringsgruppens sammansättning
liksom urvalskriterier. Man uppdrar också till
förvaltningarna att underlätta detta arbete genom
att ordna praktikplatser och mentorer samt kompetensutveckling för redan anställda i form av grundläggande yrkeskompetens. Som ”åtgärder centralt”
anges att man skall ordna rekryteringsdagar, stödja
förvaltningarnas arbete med praktikplatser och
mentorskap. Man skall också se över möjligheterna
att, inom ramen för eu-programmen, genomföra
projekt för arbetslösa för att underlätta anställning i
kommunen liksom ta fram möjligheter till språkträning för anställda med utländsk bakgrund. Till sist
skriver man att det ska göras en årlig uppföljning av
planens genomförande och hur stödet för den fungerar i organisationen.

Mångfaldens organisation

Hur har de två kommunerna valt att organisera sitt
mångfaldsarbete? Hur har man fördelat uppgifter
och ansvar? Hur ser organisationen ut, var har
frågan sin placering och har den betydelse för hur
mångfaldsarbetet lyckas? Nedan har vi för avsikt att
beskriva och analysera de båda kommunernas olika
tillvägagångssätt.

Eskilstunas organisation
Före omorganisationen av Kommunstyrelseförvaltningen i Eskilstuna vid årsskiftet 2002/2003 låg
ansvaret för den personella delen av mångfaldsfrågorna på den centrala personalavdelningen. Det var
två pa-konsulter där som skrev policydokumentet
Riklinjer för etnisk mångfald för anställda i Eskilstuna
kommun år 2001. Numera finns ingen central personalavdelning utan ansvaret ligger på avdelningen
för Styrning- och ledning inom Kommunstyrelseförvaltningen och där delar två tjänstemän arbetet
med mångfald respektive jämställdhet mellan sig.
Tjänstemännens uppdrag är att arbeta med mångfaldsfrågorna bland annat genom att förbereda
underlag för politiska beslut och se till att mångfaldsfrågan finns med i kommunens övergripande
planerings- och uppföljningsprocesser. En pa-konsult specialiserad på mångfald inom avdelningen
för Specialist och service har i uppgift att initiera och
samordna praktiska insatser, till exempel att ordna
kurser i rekrytering med mångfaldsperspektiv. Den
personen ska också fungera som ett stöd och bollplank med specialkunskaper i frågan för cheferna i

förvaltningarna och verksamheterna. Ett dilemma
är att denna tjänst varit vakant under huvuddelen
av år 2003 på grund av att man, trots två försök, inte
lyckats rekrytera en pa-konsult med inriktning mot
mångfald och jämställdhet.
En av de tjänstemän som ansvarar för mångfald
resonerar under intervjun om sitt uppdrag utifrån
två perspektiv. Det ena är att hantera mångfald i
relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare,
hur Eskilstuna ska bli bättre på att arbeta för mångfald både när det gäller den personal som finns och
vid rekryteringen av ny. Det andra är att bevaka
mångfaldsfrågan ur ett brukarperspektiv, alltså att
uppmärksamma mångfaldsperspektivet i organisationen och se till att det vägs in i alla beslut som
kommunen fattar och i alla verksamheter. Hon
säger att hon inte vill kalla det integration utan
att det handlar om ”Hur vi använder, utnyttjar
eller hanterar eller drar nytta av mångfalden. /…/
att använda människors olikhet”. Hon betonar att
hennes uppdrag handlar om mångfald som ett samlade begrepp för alla former av olikhet inte bara de
som regleras av diskrimineringslagarna.
Motivet för arbetet är i första hand den nytta som
kommunen, enligt henne, kan dra av att anställa
människor som kompletterar snarare än liknar
varandra. Arbetet på avdelningen styrs av lagar
och kommunstyrelsens politiska viljeinriktning.
En uppgift är att formulera de styrdokument som
ska ligga till grund för förvaltningarnas mångfaldsarbete. Dessa riktas i första hand till förvaltningscheferna, vilka är ansvariga för att dokumentens
innehåll sjunker nedåt i hela organisationen. Det
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svåra och samtidigt intressanta med jobbet, menar
hon, är att se till att mångfald får utrymme i konkurrensen med alla andra frågor som ligger på kommunens bord, att man lyckas förvandla det som alla
nickar instämmande åt när det står i dokumenten
till att bli konkreta satsningar/insatser.
I Eskiltunas policydokument från 2001 står bland
annat att målen med mångfaldsarbetet ska brytas
ned i delmål inom varje förvaltning. Förvaltningarna arbetar olika med frågan men på de allra flesta
förvaltningar finns, bortsett från förvaltningschefen som har det yttersta ansvaret, inte någon som
har till uppgift att driva mångfaldsarbetet. Ingen
har mångfald som sitt arbetsområde. Det blir en
uppgift utöver det ordinarie arbetet som läggs på
någon eller några med intresse för frågan. När
jämställdhetsarbetet initierades utbildade kommunen jämlikhetsombud bland sin personal som hade
ansvar att driva den frågan inom sin verksamhet
som en av sina arbetsuppgifter. En av de ansvariga
tjänstemännen menar att svårigheten att få gehör
för mångfaldsarbetet delvis handlar om att det
saknas just en struktur i organisationen att hänga
upp frågan på fast den egentligen är allas ansvar på
samma sätt som alla förutsätts följa budgeten och nå
resultat med sin verksamhet.
Liksom när det gäller annat systematiskt utvecklingsarbete så samarbetar de ansvariga tjänstemännen med andra avdelningar och förvaltningar. I
mångfaldsarbetet är det, förutom avdelningen Specialist och service, ofta Integrationsavdelningen som
man samarbetar med. Där finns kompetens för att
hålla utbildningar och seminarier.
I Eskilstuna har man organiserat arbetet med
mångfald på samma sätt som man ordnat liknade
frågor som handlar om både attitydarbete och
praktiska inslag till exempel miljö- och arbetsmiljöarbete. Kommunförvaltningens avdelning Styrning
och ledning har ansvar att ta fram styrdokument som
bygger på de politiska beslut som fattas samt synliggöra vilka konsekvenser de får i verksamheterna
och bland brukarna. Specialist och service arbetar utåt
mot förvaltningarna med specialisthjälp för att de
ska kunna uppfylla styrdokumentens mål. Kommunerna har en mängd frågor att hantera i egenskap av
arbetsgivare och serviceorganisation. Många aspek20

ter ska beaktas i alla kommunala beslut och ibland
hamnar frågorna om till exempel jämställdhet,
hälsa, miljö och mångfald i konflikt med varandra.
Trots att organisringen av mångfaldsarbetet
tycks stark och entydig i policydokumenten och
i kommunens organisationsplan så saknas alltså,
enligt en ansvarig tjänsteman, en struktur att hänga
upp frågan på i organisationen. En annan orsak till
att frågan i praktiken tycks ha mindre genomslag än
i dokumenten kan vara det som en intervjuad chef
uttrycker:
Ja, det skulle kunna vara att det står för någon
typ av särintresse eller någonting, att det är
normen som på något sätt gör att det blir så att
vissa styrdokument inte gäller. Men det tycker
jag vore en mycket mer otrevlig tanke så att säga.
Hon fortsätter att tala om miljöfrågan som hon
tycker påminner om mångfaldsfrågan.
Ibland kan jag känna så här i mina svarta
stunder: ’det får alltid lägst prioritet och det
blir förlöjligat, eller de som står för det bli extra
vända ut och in’.

Botkyrkas organisation
Konsulten som skrev kommunens viljeinriktning i
Botkyrka finns placerad inom förvaltningen Administrativt servicekontor och tillhör idag en ny enhet
inom förvaltningen som fått namnet Arbetsmiljöenheten. Till den hör också Kompetenscentrum
och Hälsan. Konsulten hade redan jämställdhetsfrågor på sitt bord, innan Projekt för mångfaldsarbete i
Botkyrka kommun sjösattes. Enligt konsulten var det
därför naturligt att hon fick uppdraget att formulera policy och handlingsprogram också för mångfaldssatsningen. Konsultens tolkning var också att
hon ansågs lämplig för arbetet då hon tidigt varit
inblandad i processen och också hade vana att formulera dokument av liknade slag.
Under våren 2001 ombads förvaltningscheferna
och de fackliga ombuden att ge förslag på personer
som kunde tänkas ingå i ett Mångfaldsråd. Sam-

mankallande blev en stabsplacerad personalstrateg,
och konsulten blev sekreterare. Sex förvaltningar av
tretton deltar: Vård och omsorg, Utbildning och
arbetsmarknad, Kultur och fritid, Socialförvaltningen, ask (Administrativa servicekontoret) och
klk (Kommunledningskontoret), är idag representerade av chefer på olika nivåer. Tre fackliga företrädare deltar också. Ingen förvaltningschef ingår,
medan en förvaltning har en pa-samordnare som
representant. I rådet ingår också Mångkulturellt
centrums utbildningssamordnare. Rådet har inga
mandat att besluta i frågorna utan föreslår åtgärder
till Kommunledningsförvaltningen.
Tanken är att vad som diskuteras och föreslås från
rådets sida skall spridas via rådets deltagare ut till
förvaltningarnas verksamheter, men få personer
ansvarar för att många får kunskap om rådets diskussioner och aktiviteter. Rimligen krävs ett stort
engagemang från deltagarnas sida om spridning
skall kunna ske. Deltagarnas ambitionsnivå tycks
dock variera, vilket förstås avspeglas i hur man talar
om Mångfaldsrådets funktion och hur nöjd man
är med det. Medan någon tycker att rådsmedlemmarnas deltagande har varit relativt stabilt över
tiden, tycker någon att det varit si och så med kontinuiteten. Att Barn- och ungdomsförvaltningen
saknar representation ser flera som olyckligt, då en
mycket stor del av de anställda arbetar inom den.
Man tolkar deras frånvaro som att det verkligen är
en hårt pressad förvaltning och menar att det inte
beror på ointresse från förvaltningens sida. I övrigt
beskrivs deltagarna som i någon mening ”redan
frälsta”.
I vilken mån representanterna har ”makt” att
förändra varierar utifrån dels deras position i
respektive förvaltning dels utifrån deras arbetsbelastning. En chef kan vara i position att besluta
om konkreta åtgärder i sin egen verksamhet,
samtidigt som arbetsbelastningen kan hindra ett
konkret engagemang. I materialet finns exempel
på en verksamhetschef som konsekvent rekryterat
mellanchefer där hälften har utländsk bakgrund.
Under en av dessa chefer med utländsk bakgrund
har fler än hälften i den kvalificerade arbetsstyrkan

själva utländsk bakgrund. Vi återkommer till detta i
rekryteringsavsnittet.
Sammanfattningsvis kan sägas att Mångfaldsrådet tycks ha föresatt sig att omsätta handlingsplanen
genom att angripa de områden som omnämns i
planen. Man har ordnat en mångfaldsutbildning för
chefer och försöker rekrytera deltagare till ytterligare
en utbildning med en tydligare ledarskapsinriktning. Under 2003 har man delat ut mångfaldspris till
enheter som utgjort goda exempel på mångfaldsarbete. Man planerar också för en mångfaldskonferens
som kommer att hållas under 2004.
Rekryteringsprocesserna skall utvecklas med
hjälp av en utbildning man beställt från Mångkulturellt centrum, men som visat sig svår att intressera
deltagare för. Vid tiden för studiens genomförande
hade fortfarande inte utbildningen genomförts.
Stödet till redan anställda har enligt en rådsmedlem
redan påbörjats, med kortkurser i svenska i små
grupper. Man köper in tjänsten från en entreprenör och skräddarsyr utbildningen efter deltagarnas
behov ”för sfi har de fått nog av ”, som det uttrycktes. Dessa kurser ges för att de skall kunna fortsätta
anställningen i kommunen. Deltagarna har ”mindre
kvalificerade tjänster” som assistenter och städpersonal samt inom äldrevården och annan omsorg.
I viljeinriktningen uppmuntras öppenhet och
diskussioner om mångfald. Något konkret exempel
på sådana diskussioner finns inte utanför rådet.
Tvärtom ifrågasätter en chef om det verkligen är
lämpligt att göra så ute i verksamheterna. Däremot
menar hon att chefer behöver prata med varandra
om erfarenheter och problem man stöter på på
en etniskt heterogen arbetsplats. Flera röster har
påtalat att det ”faktiskt inte är den lättaste vägen”
att leda en mångfaldig organisation och att chefer
kan ha behov av att diskutera ledarskap, problem
och praktik med varandra. Man kan också tolka det
som att det i Sverige saknas erfarenhet av det som
i usa kallas ”managing diversity” (se ovan). Den
chef som tog upp svårigheten är samtidigt den som
i praktiken tycks ha mest erfarenhet av att medvetet
rekrytera personer med utländsk bakgrund till kvalificerade tjänster på flera nivåer.
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Att hålla frågan aktuell

Hur kan då de ansvariga i kommunerna intressera
sina organisationer för att delta i ett uthålligt arbete
för bredare rekrytering på alla nivåer? I följande
avsnitt ges en bild av hur man arbetar med att hålla
intresset vid liv.

Aktualitet i Eskilstuna
I Riktlinjer för etnisk mångfald för anställda i Eskilstuna
kommun (Eskilstuna kommun 2001) slås det fast att
det är cheferna i kommunen som ansvarar för att
lagar och kommunens riktlinjer efterlevs och att
uppföljning ska ske varje år. Alla chefer, anställda
med personalansvar och fackliga företrädare ska
under en treårsperiod erbjudas utbildning i rekrytering och de lagar som reglerar mångfald och
diskriminering. Ansvariga tjänstemän på Kommunstyrelseförvaltningen har dessutom kontinuerligt
ordnat så kallade frukostmöten där olika föreläsare
talat om mångfald. Alla anställda i kommunen har
varit inbjudna till dessa möten och under 2002/
2003 deltog 300 personer. I Personalidé 2000 (Eskilstuna kommun 1996) står:
Att delta aktivt i och påverka verksamhetens
utveckling och innehåll är en rättighet för kommunens anställda men medför också en skyldighet att deltaga i fortbildning och utveckling när
så erfordras.
Detta skulle kunna tolkas i enlighet med det som
tjänstemännen på Styrning och ledning anser – att
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ansvaret för att arbetet med mångfald i kommunen tas på allvar, i teori och praktik, ligger på alla
anställda.
Liksom i många andra avseende skiljer sig chefernas intresse för frågan om mångfald åt. En förvaltningschef svarade, per telefon, på vår fråga om
hur de tänker kring mångfald ”Det tänker vi inte
på alls!”. Det bör nog tolkas både som ett obetänksamt uttalande och ett extremfall eftersom materialet tyder på att förvaltningarna har mångfald i
tankarna men att det är svårt att hitta metoder för
hur det som står i dokumenten ska göras levande i
praktiken.
Alla chefer är medvetna om viljan hos politikerna
att öka mångfalden, de flesta är också intresserade
av frågan, men alla är inte medvetna om sin centrala
position när det gäller att hålla frågan aktuell. Några
säger, lite uppgivet, att de inte kommit så långt, att
de inte har anledning att slå sig för bröstet, säga att
de speglar samhället utan hänvisar till Arbetsmarknadsförvaltningen som är ”jätteduktiga på det här
med mångfald”.
Man har svårt att se sin egen del i den exkluderande strukturen och tjänstemännen är osäkra inför
hur man praktiskt skall gå till väga i mångfaldsarbetet. Många pratar om den magkänsla eller intuition som styr mycket i rekryteringsprocessen men
på den direkta frågan om varför människor med
utländsk bakgrund har svårt att få fäste på arbetsmarknaden så framhålls att man anser att de inte
har formell kompetens eller att de talar för dålig
svenska. Någon enstaka nämner att det kan vara
problem med den kulturella bakgrunden. De exem-

pel som anfördes var en lärare som, enligt rektorn,
var alltför strikt mot elever och föräldrar och någon
som menade att män med utländsk bakgrund inte
kan ha en kvinna som chef. När det är den typen
av resonemang som dominerar blir det förstås svårt
för den enskilde chefen att se hur hon eller han ska
hantera det ansvar man har för att frågan lyfts upp
och tas på allvar.
En avdelningschef menar att det finns en massa
outtalade regler, att man måste vara inordnad i systemet som gör det svårt att ta sig in och också svårt
att släppa in olikhet på arbetsplatsen. Hon tror att
organisationen kanske inte är mogen ännu.
En av de ansvariga för mångfaldsfrågan säger
att det krävs ganska stor ansträngning, och vilja
att förändra sitt synsätt, för att rekrytera mångfald.
Samma tjänsteman menar att det viktigaste med att
driva ett förändringsarbete för mångfald, att frågan
ska få den position den har i de politiska dokumenten även i den dagliga verksamheten är att det drivs
av ledningen. Det räcker inte med policydokument
och vackra ord. Hon vill att man ska vara så konkret som en föreläsare – som talade med chefer om
jämställdhet – var när han ställde den direkta frågan
till en åhörare: ”Och hur visar du i vardagen att det
här verkligen är viktigt? Det du står och säger nu är
viktigt, ge mig ett konkret exempel.
De allra flesta av de åtgärder som riktats inåt mot
ansvariga i kommunen består av någon form av
utbildning. I intervjuerna är det flera som hävdar
att det är just upplysning som behövs. Det föreligger därmed en risk för att det finns en övertro på
vad utbildning kan åstadkomma för att förändra
rekryteringsmönster som, enligt intervjuerna, i
stor utsträckning bygger personkemi, magkänsla
eller social kompetens. Trots att diskrimineringslagarna inte på något sätt är sådana att man kan välja
förhållningssätt till dem så verkar detta faktum inte
riktigt klart för många av de intervjuade cheferna.

Aktualitet i Botkyrka
Mångfaldsrådet skall hålla frågan om mångfald
levande, resonera sig fram till konkreta aktiviteter
och detta skall sedan föras ut till förvaltningarnas

olika nivåer. Hur rimlig är då en sådan förväntning?
De chefer vi intervjuat som är med i Mångfaldsrådet har varierande erfarenheter av detta. En säger
sig överhuvudtaget inte hunnit med det, en annan
tolkar sitt uppdrag från rådet vara; att föra frågan
till sina chefer och förmå dem att rekrytera också
utifrån ett mångfaldsperspektiv. Hur detta sedan
sipprar ner i organisationen är oklart. Med avseende på frågan om spridningen i organisationen
kan också beaktas att det är på de högre nivåerna
som sammansättningen av de anställda är utpräglat
etniskt homogen.
De chefer vi har intervjuat som inte är medlemmar av rådet har disparata erfarenheter av
detsamma. Några känner över huvudtaget inte till
dess existens, medan andra hört talas om det men
vet inte vad det har för uppgift. Ytterligare några är
införstådda med rådets funktion och känner också
till några av medlemmarna. Ingen av de tillfrågade
syntes kritisk till Mångfaldsrådet, snarare verkade
cheferna nöjda med att frågan fanns placerad
någonstans där den tycktes väl omhändertagen.
Man visste att kommunen ”tagit tag i mångfaldsfrågan”.
Själva viljeinriktningen och handlingsplanen
tycktes allmänt känd, även om planens innehåll inte
var känd för alla. I studien från år 2000 tenderade
många chefer att tala och resonera om mångfald på
ett särskilt sätt. Ett sätt som etnolog Karin Lövgren
i denna studies inledningsskede benämnde som en
”karaktär av teflon”. Man uttryckte sig ofta utifrån
idealbilder av mångfald och relativt oreflekterat om
olikheter och dess fördelar, kultur, kulturell kompetens och kategorier i linje med rådande synsätt.
I dag tycks cheferna förvisso ha ett relativt oproblematiskt förhållande till mångfaldsidén, men
talet om mångfald uttrycktes i Botkyrka med vad
vi uppfattade som en mer internaliserad förståelse
hos cheferna. Här skiljer sig cheferna utanför rådet
från rådsmedlemmarna i det att mångfaldsbegreppet inom rådet var under utveckling och ständig
bearbetning. Vid de tillfällen vi deltagit vid rådets
möten, eller vid läsning av protokollen framgår
bland annat att fokuseringen vid etnisk mångfald
var på väg att förbytas till ett breddat begrepp. Man
diskuterade handikappfrågor och aktiviteter liksom
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ett deltagande i Equal-projekt om homo- och bisexuella i kommunal verksamhet. Konsulten menade
att detta vuxit fram med tiden, och att detta inte
varit en strategi vid Mångfaldsrådets födelse.
Vår bedömning är att frågan hanteras aktivt och
engagerat i rådet, men att det är svårt för rådet att få
upp intresset bland övriga chefer. Exempelvis efterfrågas kommundirektörens deltagande, vilket man
menar skulle ge starkare legitimitet åt arbetet. Man
saknar ett konkret stöd från kommunledningen som
satsat mer på andra arbetsmiljörelaterade frågor.
Vid tiden för fältarbetet var exempelvis frågan
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om hälsa genom projektet Friska processer ett mer
prioriterat arbete. Man framhöll att hälsoarbetet
var bättre förankrat och institutionaliseringsnivån
högre än för mångfaldsfrågan.
Uppföljningsarbetet i rådet sker dels via statistik, dels via en årlig medarbetarenkät. I enkäten
ställs ett antal frågor om de anställdas upplevelse
av mångfaldsarbetet på arbetsplatsen samt om diskriminering. Någon annan uppföljning har hittills
inte varit aktuell och inte heller efterfrågats från
ledningens sida.

Rekrytering

I mångfaldsarbetet intar rekryteringsförfarandet
en särställning – både i litteratur om mångfald
och i mångfaldsplaner. Så också i Botkyrkas och
Eskilstunas uttryckta ambitioner. En utvecklad
rekryteringen är det första konkreta steget mot en
heterogenare personalsammansättning, även om
själva rekryteringen i sig, enligt många, inte kan
ses som mångfaldsarbete. De kritiska processer
som uppmärksammas i denna studie är rutiner,
kravprofiler och annonser, spridningsmetoder och
sammansättningen av de grupper som medverkar
vid rekryteringen. Dessa delar av rekryteringsarbetet var också de som framstod som problematiska
i studien av Botkyrka kommuns rekryteringsarbete
2001.
I andra kapitlet belyste vi behovet, enligt mångfaldslitteraturen, av en tydlig managementinriktning. Forskare och mångfaldskonsulter menar att
det är själva arbetet och dess ledning som skall stå i
fokus (jfr Kandola och Fullerton 1998, Augustsson
1996). Rekryteringen blir i denna tappning endast
en förutsättning för att förändra organisationen i
riktning mot att se mångfald som en tillgång. Men
krävs det också att organisationen i sitt arbete redan
”värderar mångfald” (Alm 1999:21) för att en sådan
rekryteringsutveckling skall komma till stånd? Vi
vill i detta kapitel undersöka hur chefer praktiserar
organisationernas handlingsplaner för mångfald. Vi
vill också finna svar på om och när i rekryteringsarbetet organiserandet av mångfaldsarbete har betydelse för en breddad rekrytering, liksom vilka andra
faktorer som syns utgöra hinder eller möjligheter
för en sådan.

Metodmässigt skiljer sig studien av Botkyrkas
rekrytering från den som genomfördes i Botkyrka
år 2000 (vilken vi benämner ”förra studien”).
Fokus har i föreliggande Botkyrkastudie främst
legat på huruvida formuleringar av handlingsplan
för mångfald liksom mångfaldsrådets aktiviteter
eller diskussioner lyckats få i gång eventuella förändringsprocesser. Vi har därför inte bett informanterna att berätta om rekryteringsarbetet steg
för steg en gång till, utan om rekryteringsarbetet i
stort och om det skett förändringar på någon punkt.
I Eskilstuna har däremot informanterna fått berätta
om hur de arbetar med rekrytering på ett liknande
sätt som i den förra studien. Vi har gått igenom
processerna från det att ett rekryteringsbehov uppmärksammas till dess att ett beslut om anställning
fattas. Vi har också deltagit vid fem processer och på
så vis fått värdefull insyn i det konkreta arbetet med
rekrytering.
Alla intervjuade har personliga erfarenheter av
att rekrytera personal, antingen som chefer, arbetsplats- eller fackliga representanter. Hur ofta man är
med och rekryterar är beroende av vilken förvaltning man arbetar på. I både Eskilstuna och Botkyrka finns en generell, eller idealisk, utformning
av rekryteringsprocessen som de intervjuade förhöll
sig till när rekryteringsarbetet skulle beskrivas.
De stora förvaltningarna, till exempel Barnoch ungdomsförvaltningarna i kommunerna, har
många anställda och en relativt stor rörlighet bland
personalen. Lärare jobbar ofta en eller två terminer
på en skola för att sedan söka sig vidare. I Eskilstuna är vårdpersonalen mindre rörlig men med en
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arbetskraftstyrka på drygt 2 500 personer finns det
alltid vikariat och andra hål att fylla. Kommunstyrelseförvaltningen och Torshälla stads förvaltning,
vilka vi valt att fokusera i Eskilstunastudien, har
olika karaktär och olika anställningsbehov. På
Kommunstyrelseförvaltningen rekryterar man relativt sällan, många har jobbat inom förvaltningen
länge och internrekrytering är vanligt. Torshälla
stads förvaltnings särart gör att rekryteringsbehovet varierar mellan olika verksamheter, Barn- och
ungdomsverksamheten och vuxenverksamheten
rekryterar relativt ofta medan administrationen
rekryterar mer sällan.
Det bör dock tilläggas att kommunerna ibland
anlitar bemanningsföretag vid tillsättandet av
tjänster. Ett skäl till detta, vilket angavs i Eskilstuna,
är att chefsrekryteringar kan vara komplicerade
eftersom kommunerna lyder under offentlighetsprincipen vilket innebär att ansökningshandlingar
är offentlig handling. Genom att använda sig av
bemanningskonsulter kan man undgå tvånget att
lämna ut ansökningshandlingar och därmed få fler
sökande. Personer med chefsbefattningar, till exempel i andra kommuner, är ovilliga att söka tjänster
där anställningsdokumenten är offentliga och det
kan komma att avslöjas för den nuvarande arbetsgivaren att man söker sig vidare. Det kan också vara
värt att ha i åtanke att kommuner som har svårt att
konkurrera om arbetskraften med närliggande mer
attraktiva kommuner kan använda metoder som
oavsiktligt exkluderar människor från processen
genom att använda sig av bemanningskonsulter
som inte har en breddad rekrytering för ögonen
eller i vars uppdrag detta inte ingår att beakta.

Vilka är med och rekryterar?
Eftersom det formellt är arbetsgivaren som anställer
är det oftast cheferna som driver rekryteringsprocessen. Enligt material från den kurs i rekrytering
som flera av Eskilstuna kommuns chefer gått, bör
en rekrytering börja med att man har en avgångsintervju med den som ska sluta (Garuda ab 2002).
Såvitt vi kan bedöma är det inte vanligt utan oftast
börjar man istället med att göra en analys av vad
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vakansen innebär. Man ställer frågor om huruvida
den nuvarande personalens potential till fullo tas
tillvara, om det är någon anställd som vill förändra
sina arbetsuppgifter och om arbetsorganisationen
ska förändras.
Efter detta formar den rekryteringsansvarige en
anställningsgrupp. I Eskilstuna beskrev cheferna
en arbetsgång där den formella anställningsgruppen består av avdelnings- eller verksamhetschefen
och fackliga represententer, därtill kommer arbetsplatsrepresentanter ibland någon av kommunens
pa-konsulter samt eventuellt ”ett öga utifrån”. I
Torshälla hade man till exempel bjudit in en annan
verksamhetschef som hade beröringspunkter med
den aktuella arbetsplatsen. Arbetsplatsrepresentanterna kan fungera som företrädare för facket men
ibland är de där bara i egenskap av blivande arbetskamrater och den fackliga företrädaren kommer
”utifrån”, särskilt vid chefsanställningar.
Både i den aktuella studien i Botkyrka och i den
förra, varierade chefernas val av rekryteringsgrupp
utifrån olika logiker. Någon kunde välja att arbeta
med sin fackligt representativa samverkansgrupp,
medan andra använde ledningsgrupp eller valde
medarbetare vartefter de hade möjlighet att delta.
I rekryteringar till högre chefsposter utgjorde oftast
ledningsgrupper stommen till rekryteringsgruppen.
De två anställningsgrupper som vi träffade i
Eskilstuna var etniskt helt svenska, undantaget
chefen i den ena gruppen som kom från ett europeiskt land utanför eu. I den ena gruppen sökte man
aktivt efter en medarbetare med utländsk bakgrund
och i den andra gruppen kom man överens om
att i annonsen skriva något om att man gärna såg
sådana sökanden. Formaliserandet av frågan om
etnisk bakgrund (och kön) är med all sannolikhet
av största vikt för om rekryteringen skall kunna
breddas eller ej – utöver att det givetvis också krävs
personligt engagemang. En verksamhetschef i
Botkyrka hade länge arbetat engagerat för en mer
etniskt heterogen ledningsgrupp, vilket ledde till att
dess medlemmar i sin tur rekryterade bredare.
Två av de rekryteringar vi följde i Botkyrka
kom att ledas av en man som immigrerat från ett
asiatiskt land. Hans rekryteringsgrupp bestod

av blivande arbetskamrater och chefen tolkade
mångfaldsbegreppet brett. Till den ena tjänsten,
som behövde tillsättas akut, sökte man någon som
var ung och lik de blivande arbetskamraterna och
därmed antogs snabbt kunna smälta in i gruppen.
De flesta anställda vid enheten var kvinnor, endast
en sekreterare och chefen var män. Till den andra
utannonserade tjänsten var man mer inställd på
att jobba vidare med gruppens sammansättning i
ett långsiktigt perspektiv. Här tycktes inte chefen
främst intresserad av att anställa någon med annan
etnisk bakgrund än svensk, men såg exempelvis kön
eller funktionshinder som viktiga faktorer att ta
hänsyn till: ”För mångfald har inte bara med etnicitet att göra”. Enheten hade dagliga brukarkontakter
och chefen menade att det fanns ett stort värde i
att enhetens anställda utgjorde goda förebilder för
brukarna.
I den rekrytering där chefen tagit sin samverksansgrupp till hjälp saknades representation av
någon med utländsk bakgrund. Endast en av gruppens medlemmar var blivande arbetskamrat, och
representerade en grupp där bara kvinnor fanns
anställda. Här aktualiserades frågan om likhet och
olikhet. Chefen ville utveckla verksamheten medan
arbetsplatsrepresentanten (med sina arbetskamraters stöd) ville att den sökande skulle vara lik den
numera pensionerade gruppledaren så att verksamheten skulle fortsätta att fungera bra. Man sökte
uttryckligen en formellt behörig man med utländsk
bakgrund som ville utveckla, något som därmed
stod i motsats till arbetsgruppens önskemål. Endast
frågan om etnisk tillhörighet syntes oproblematisk, möjligen för att arbetsgruppen redan idag var
etniskt heterogen.
I den process som sedan följde kom likhetskravet
att väga tungt, och vi vill betona att det här handlade om likhet utifrån kön, ålder och erfarenheter,
men inte utifrån etnisk bakgrund. Vi sluter oss
till att föreställningar om etnicitet som utvecklingsfaktor i de tre Botkyrkafallen i realiteten var
irrelevanta för processen. Det var av diskussionerna
att döma ointressant för rekryteringsgrupperna var
de sökande var födda. Man var istället fokuserad
på vilken kompetens och erfarenheter de sökande
hade. Gruppernas sammansättning kom däremot

att påverka vikten av likhet eller olikhet. Eftersom
både brukare och arbetsgrupp bestod av personer
som till stora delar var födda i andra länder sågs
sökande med utländsk bakgrund som lika och
lämpliga för arbetet just därför. Man till och med
betonade att en sökande från ett av länderna som
var väl representerat bland brukarna var kulturellt
kompetent. I detta fall var också bristen på förankring
av utvecklingsambitionen avgörande för att valet
föll på den som var lik snarare än olik. Detta ger
en fingervisning om hur svårt det är att använda
nyttoargumentet för mångfald för att bredda sin
rekrytering, att leda personalen att positivt värdera
avvikelse från rådande norm för att vitalisera verksamheten.

Krav som ställs på de sökande
Anställningsgruppens första arbetsuppgift består
ofta i att man upprättar en kravprofil på vilken
rekryteringsannonsen bygger och som man kan
återkomma till under hela rekryteringsprocessen.
Kravprofilen beskriver vilken formell kompetens
man söker, vad man vill att personen ska ha för
arbetslivserfarenhet. Vilken utbildning har man
krav på, ska han eller hon kunna it eller något
”extra” språk, finns det krav på arbetstider, bör personen ha möjlighet att resa eller är körkort en förutsättning för att kunna sköta jobbet? I kravprofilen
ställs också mer personliga, informella krav på de
sökande såsom förmåga att lyssna, stödja och inspirera personalen, samarbetsförmåga eller ”personlig
lämplighet”.
Det finns anledning att dröja en stund vid de
informella kompetenskraven. I den förra studien
tenderade cheferna att framhålla de formella kompetenserna framför de informella. De efterfrågade
personliga egenskaper som då föredrogs spände
över trettiotalet olika personlighetsdrag. De vanligaste var ”flexibel”, ”initiativrik” och ”empatisk”
liksom att ”tycka om att samarbeta”. De verksamheter som hade färdiga kravprofiler för respektive
tjänst hade formulerat sig med utryck som ”gilla att
ha många bollar i luften” och önskemål om ”social
kompetens”. Redan då kunde man utifrån jämfö27

relse mellan ”gamla” och aktuella platsannonser
se att uttrycken var på väg att bli utslitna och inte
vanligt förekommande. De annonser vi tagit del av i
denna studie av Botkyrka har inte alls på samma sätt
varit fyllda av preciserade egenskaper. Bland dessa
annonser fanns dock inga utlysningar av chefstjänster, vilket delvis kan vara förklaringen. Det bör dock
observeras att det bakom annonserna kan ligga en
kravprofil med en mer detaljerad lista över önskemål om personliga egenskaper.
När det gäller chefsrekryteringar tycks det vara
vanligt att man använder sig av de, ofta internationella, tester som finns. I Eskilstuna använder
man ett test som heter Thomas International och
det finns några pa-medarbetare som utbildats att
tolka testresultaten. Testet finns både för de som ska
anställa – ”Befattningens profilanalys” – och för den
som söker.
Bland de fyra i anställningsgruppen vid Kommunstyrelseförvaltningen var testutfallet ganska
lika men krävde ändå att de diskuterade och jämkade ihop sina resultat. I anställningsgrupperna
tycks testerna upplevas som ett hjälpmedel vid
utformandet av en kravprofil och i de fall man testar
sökande ses deras testresultat som ett komplement
till ansökningshandlingar, intervjuer och referenser. De ansågs bland annat ge underlag för specifika
frågor vid intervjun. En biträdande förvaltningschef
säger dock att man på hans förvaltning inte varit
imponerade varken av de rekryteringsföretag som
de ibland använt eller av de standardiserade testerna.
Dom här testerna som man som rekryterare
också ska tala om vad man ska ha, så ska den
man rekryterar motsvara det. Då blir det väldigt
konstiga bilder, alltså profiler /…/ som inte
stämmer med vad vi egentligen tycker att vi vill
ha, när vi pratar om det.
Vid den förra studiens genomförande syntes arbetet
med kravprofiler varit mer på tapeten, man pratade
mycket om vikten av dem och att de var bra redskap.
Idag syns kravprofilerna i Botkyrka vara av mer
föränderlig karaktär, och man betonar att arbetet
hela tiden utvecklas och kräver omdefinition av
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befattningar mer löpande. De flesta chefer vi mötte
hade sett sina verksamheter omorganiseras eller
förändras under den treårsperiod som förflutit sen
vi sist sågs och ingen hade fått ett mindre ansvarsområde, snarare tvärtom. Det syntes inte heller som
att specificerandet av kraven alltid skedde under
formaliserade omständigheter, utan kunde ske i
samband med författandet av annons och ingen sa
sig ha samtal med den som stod i begrepp att avsluta
sin anställning. Det är möjligt att sådant förekom,
men lyftes inte fram som en del i det formella rekryteringsarbetet.
Kravprofilen som instrument vid rekryteringar
används för att göra rekryteringen mer ”genomskinlig”. Instrumentet skulle därmed kunna vara
utmärkt för att föra in frågan om beaktande av kön,
etnisk tillhörighet et cetera. I förra studien visade
sig dock att en alltför omfattande kravprofil kunde
utgöra ett hinder för marginaliserade sökandegrupper. Detta då kravprofilen framstår som ett smörgåsbord av eftertraktade förmågor som man därmed
plockar ur. Då uppstår risken att man känslomässigt
fäster sig vid någon sökande vid intervju, och sedan
plockar ur några av de många önskade egenskaperna
i profilen för att belägga lämpligheten. På så vis finns
också en risk att man vid någon punkt i rekryteringsarbetet frångår kravprofilen och därigenom förlorar
variabler som är viktiga för tjänsten.
Några av cheferna berättade att de försöker göra
rekryteringen öppen för fler genom att exempelvis
definiera utbildningskravet som ”socionomutbildning eller likvärdig utbildning”. Exempelvis ingår
i socionomutbildningen juridiska moment som
socionomer som myndighetsutövare anses behöva.
Många personer med en samhällsinriktad utbildning söker socionomtjänster och saknar därmed
ofta det juridiska inslaget i sin utbildning. Denna
brist var man ofta vara beredd att ha överseende
med, då de sökande ansågs kunna komplettera sin
utbildning på egen hand. Avsteget från kravet om
socionomutbildning eller likvärdigt är motiverat av
att man sällan har tillräckligt många sökande med
rätt utbildning.
Ett fullständigt avsteg från att prioritera formell
kompetens gjordes i Eskilstuna när man sökte någon
som hade gedigen erfarenhet av socialt utrednings-

och behandlingsarbete. En ännu ej utexaminerad
socionom erbjöds tjänsten framför andra som hade
stor erfarenhet, men som enligt gruppen föll på
personlig lämplighet. En av dessa mer meriterade
hade utländsk bakgrund. Personlig lämplighet hade
betonats starkt i annonsen. En person med rekryteringsansvar säger dock att ”Sen är det klart att man
målar upp saker som inte står i själva annonsen”.
Som exempel nämner han att man kanske har tänkt
sig en ung person, en som är ”hungrig” men att man
inte skriver det i annonsen.
Ett intressant avsteg från grundläggande krav har
man gjort inom Botkyrka brandförsvar. I förra studien visade sig samtliga brandmän och ingenjörer
vara män. Chefen menade då att det inte var givet
att en kvinna kunde klara arbetet och att man måste
klara de tester som ingår i uttagningen vid rekryteringar till brandförsvaret. När vi träffade chefen
inför denna studie hade han rekryterat den första
kvinnliga brandmannen i organisationens historia.
Nina: Hur hamnade hon i organisationen, vilka
premisser var det? Var hon på något vis kvoterad?
Chefen: Ja, det skulle jag ljuga om jag sa att det
inte var så. Nu måste jag tänka, det var så att
hon klarade inte alla testerna riktigt. Och hon
är väl den av de som har börjat där det inte har
varit konsensus, vi brukar vara överens, men
där var vi inte helt överens. Och normalt sett
går jag sällan in, om jag är ordförande i uttagningsgruppen /…/ Men efter intervju med den
här tjejen, hennes bakgrund och på det sätt hon
gjort uttagningen, då tänkte jag att nu gör jag
ett undantag från mina principer här och så går
jag in och agerar. Och så tog jag argumenten för
att jag tyckte att det var dags nu och bryta isen,
att ta in en tjej. Att, och så sa jag ungefär som jag
brukar säga – vad är det värsta som kan hända?
Ja, att hon inte klarar det här, och slutar. Om tio
månader. Har vi råd med det? Har inte vi råd
med det i den här organisationen? Är det någon
som kan säga att den tror att hon skulle kunna
orsaka någon skada, skada sig själv eller skada
andra? Nej, det var det inte!

Chefens argument var att i testerna, som mäter
fysisk förmåga, finns en god marginal till vad som
krävs för att klara arbetet. Marginalen finns där
för att skapa utrymme för den prestationssänkning
som inträder med människans åldrande. Därmed,
menade han, skulle kvinnan klara av arbetet. Visst
motstånd från vaktlaget kunde skönjas, men hon
var enligt chefen en människa som ”gick rätt in” i
laget och fick den mest motsträvige att bli hennes
personliga ”coach” i gymmet. Som ensam manlig
representant i olika grupper som diskuterat mångfald eller jämställdhet i kommunen hade dessutom
chefen ständigt fått frågan varför de inte rekryterar
kvinnor. Han menade att det inte var omöjligt att
han därmed utvecklat sin syn på kvinnor inom
brandförsvaret. Den aktuella rekryteringen hade
definitivt ändrat hans och vaktlagens syn på kvinnor som brandmän. Intrycket var att han var mycket
nöjd med att, som han själv uttryckte det, ha ”gått
från ord till handling”.
Den ovan beskrivna rekryteringen, liksom flera
av de rekryteringar vi följt, visar hur man kan vara
beredd att göra avsteg från grundläggande krav när
man får sökande som på ett informellt plan upplevs
som mest lämpade. Att någon ”går rätt in”, känns
kommunikativ eller inger förtroende är egenskaper
som kan kullkasta en uppsättning formella krav.
Betydelsen av den sociala förmågan, som tonats ned
i profiler och annonser, kommer självklart att göra
sig gällande när väl personliga möten uppstår.
Att upprätta en kravprofil kan för anställningsgruppen upplevas som att man kvalitetssäkrar sitt
arbete. Man tänker i lugn och ro igenom vilken
person med vilken kompetens man behöver. Kravprofilen skrivs ned och används som underlag för
rekryteringsannonsen.
Annars kan det bli som vid rekryteringen av en
socialsekreterare i Eskilstuna där verksamhetschefen, tillsammans med sin chef, utformade annonsen
innan anställningsgruppen satt sig ned och gjort en
kravprofil. På en punkt skilde den sig avsevärt från
de önskemål man haft i annonsen; man ville gärna
att en person med annan etnisk bakgrund än svensk
skulle få jobbet. Det är oklart varför detta önskemål
inte fanns med från början.
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En riktad annons kan enligt materialet tolkas på
olika sätt. En intervjuad verksamhetsledare berättar
att han, när han söker sjuksköterskor till sitt äldreboende, väljer att hålla annonsen så ”öppen” som
möjligt. Med öppen menar han att han inte skriver
in några önskemål om kön eller etnicitet. Han vill
inte skrämma bort sökande genom att skriva att
han föredrar någon särskild egenskap eftersom
sjuksköterskor är svåra att få tag på. Man kan också
tänka sig motsatsen, att öppna annonser inte lockar
sökande med utländsk bakgrund om de sedan tidigare har negativa erfarenheter av att inte kallas till
intervju trots att de har rätt kompetens
Det är förstås svårt att säga exakt vilken effekt en
riktad respektive öppen annons får. En chef i Botkyrka som vi talat med är utifrån erfarenhet övertygad om att det har stor betydelse för vilka sökande
man får när man skriver in önskemål om kön eller
etnicitet. När man i hans organisation skrivit att
man gärna ser sökande med utländsk bakgrund har
huvuddelen av de sökande haft det.
Det är förstås inte givet att varje chef vill ha
sökande med utländsk bakgrund. I den förra studien från Botkyrka uppmärksammades att chefers
val kunde vara speglingar av omgivningens krav.
Ett exempel från Eskilstuna belyser hur exkludering
kan uppstå när en chefs fördomar samverkar med
omgivningens krav. Chefen berättar hur elever, och
framförallt föräldrar, har åsikter om vilka lärare han
bör anställa:
’Du borde anställa svenska lärare.’ De namnger
dem inte men ’du borde se till att alla lärare
pratar svenska.’” Han säger att han själv valt en
svensk sökande då han har haft två jämbördiga
kandidater med olika etnisk bakgrund: ”Det är
ju så, du är dig själv närmast. Du vill ha den bästa
personalen.
I ett annat fall berättar en man som anställer personal inom vården att: ”Vi har haft lite timvikarier
som kommit från andra länder. Men någonting som
jag upplever det är att i synnerhet om vårdtagarna
är dementa så är de förskräckligt rasistiska.” I detta
fall undviker man alltså att anställa personal med
utländsk bakgrund av hänsyn till dem. De ska slippa
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rasistiska kommentarer från brukarna. Liknande
resonemang känner vi igen från förra studien av
Botkyrka från just skolan. I både den förra och
denna studie berättar de intervjuade om konflikter
mellan skolledning och föräldrar som klagar på
lärare med utländsk bakgrund. Också i Botkyrka
är det en ”sanning” att det inom äldrevården finns
problem med rasism bland vårdtagarna, även om
det syns vara samma fåtal historier som ”snurrar
runt” i organisationen.
I en skola i Torshälla har man dock ett motsatt
förhållningssätt. Rektorn där säger att han har en
del elever med det han kallar ”korthåriga åsikter”
och att han just därför tycker att det är viktigt att
anställa människor med annan kulturell bakgrund.
Av omsorg om eleverna vill han att de under vardagliga former ska träffa människor med annan etnisk
bakgrund än svensk.
Sammanfattningsvis kan sägas att kravprofiler
eller åtminstone en diskussion om krav tycks allmänt förekommande. Vi vill uppmärksamma att
kravsammanställningar dock är ett opålitligt verktyg för
implementering av policies, då man ofta, på olika grunder, gör avsteg från dessa. Det är dock uppenbart att
organisationernas ställningstagande för att jobba för
en etniskt sett mer heterogen arbetsplats har diskuterats i samband med kravsammanställningar, även
om det inte alltid har kommit på pränt.

Spridning av information
om lediga tjänster/vikariat
Det är vanligt att man i annonser i Eskilstuna efterfrågar social kompetens eller skriver att ”stor vikt
läggs vid personlig lämplighet”. Ett annat önskemål, som återkommer framförallt i annonser om
chefspositioner, är att den som söker ska ha erfarenhet av ledning i en politiskt styrd organisation.
I en anställningsgrupp som sökte en enhetschef till
kommunförvaltningen ville man dock i annonsen
fokusera på egenskaper snarare än formell kompetens och gå ut med en bred annons.
I anställningsgruppen på Kommunstyrelseförvaltningen användes gamla rekryteringsannonser
som inspiration och man skrattade åt rubriker som

”Är du vuxen nog att jobba i Eskilstuna” och ”Vi
söker en chef med hjärtat på rätta stället”. Detta
överensstämmer med resonemanget ovan om att
språket, hur man formulerar sina krav i annonserna
förändras över tid. Vilket i sig inte innebär att kraven
i sig förändras. Man pratade om kravprofilen, funderade över formuleringar så att tjänsten skulle låta
lockande och över om man skulle efterfråga endera
könet och nämna något om etnisk bakgrund. En av
arbetsplatsrepresententerna frågade observatören
Saara om hon tyckte att man kunde skriva något
om att man ville ha någon med annan kulturell
bakgrund än svensk. Hennes svar blev att hon hade
sett annonser med sådana formuleringar. Man diskuterade också möjligheten att låta anställningen
börja med en provanställning på sex månader, men
chefen menade att det kan vara svårt att få någon att
ställa upp på det villkoret och att hennes erfarenhet
var att då kan den nyanställda inte riktigt släppa det
gamla och satsa helhjärtat på det nya.
Enligt de intervjuade cheferna i Botkyrka var
det få av dem som någon gång hade specificerat
önskemål om ursprung hos de sökande. Detta har
inte förändrat sig under åren som gått. Vi kunde
vid slagningar på Arbetsförmedlingens platsbank i
september respektive december 2003 se att endast
en annons uttryckligen vände sig även till personer
med utländsk bakgrund. Samma förhållande gällde
i den förra studien. Inte heller uttalade önskemål
om de sökandes könstillhörighet var vanligt, endast
enstaka annonser uttryckte sådana preferenser. Vi
har vid dessa slagningar inte kunnat upptäcka någon
förändring avseende annonsernas utformning i
Botkyrka, trots att handlingsplanen för mångfald
i Botkyrka kommun innehåller en passus där man
framhåller att denna möjlighet skall utnyttjas.
Den tid som intresserade får på sig att söka tjänsten är i allmänhet cirka två veckor till en månad.
Annonsen läggs i Eskilstuna ut på kommunens
hemsida och anslås på anslagstavlor i förvaltningens
lokaler. Oftast ligger den också på Arbetsförmedlingens hemsida men ibland avstår man från det
med motiveringen att man vill att den som söker
redan ska ha ett jobb. Det är också vanligt att man
annonserar i de lokala tidningarna och vissa gånger
också en blänkare i huvudstadstidningarna som

hänvisar till hela annonsen på kommunens hemsida, men då gäller det främst chefstjänster.
I förra studien av Botkyrka hade cheferna mycket
olika erfarenheter av de medier man normalt
använde sig av för att sprida information om en
ledig tjänst. Medan några såg Arbetsförmedlingens
platsbank på ”nätet” som ovärderlig, tyckte andra
att DN och Metro var de verkliga guldgruvorna.
Nätverksrekryteringar framhölls som utvägar då
man inte lyckades nå ut till intresserade genom
reguljära medier. Man talade om nätverken som
vidgande av kanalerna och uppfattade dem inte som
exkluderande. Idag talar flera av cheferna om DNDN
annonsering som dyrbar och att det var tveksamt
om det gav något. I vissa fall används konsulter som
förmedlar kontakter till personer som man sedan
uppmanar att söka tjänsten.
Cheferna väljer alltså spridningsvägar utifrån den
utlysta befattningens position i den kommunala
hierarkin. Det paradoxala förhållandet tycks råda att
spridningen blir smalare ju svårare man har att hitta
personal. ”Headhunting” och nätverk blir en lösning
när dyr annonsering inte upplevs ge utdelning. Det
finns dock chefer som framhåller att nätverksrekrytering aldrig skulle bli aktuell i deras verksamheter,
tvärtom menar de att det är direkt olämpligt.
Vid en av förvaltningarna i Botkyrka har man
svårt att hitta personer med rätt utbildning. Förvaltningens chef berättar att de under längre tider
har vikarier på tjänsterna, vilka på så sätt lärs upp.
När så tjänsten lyses ut uppmanas vikarien att söka.
I en sådan situation önskar man ingen anhopning
av ansökningar. Spridningen sker oftast med hjälp
av lappar i kommunalhusets entré. Sedan rekryteras
den vikarie man lärt upp under tiden. Även i Eskilstuna används rekryteringsmetoder som i praktiken
inte blir öppna. Förutom att man vid varje rekrytering ska börja med att se över önskemålen om
förändringar i arbetet bland de redan anställda, så
förekommer det att man föreslår till exempel timvikarier att söka en vakant tjänst. I kommunen finns
dessutom några arbetsplatser där man placerar
människor i arbetsmarknadsåtgärder, vilka sedan
blir aktuella när tjänster skall tillsättas.
Förhoppningen om vissa informella egenskaper
bland de arbetssökande går ibland före specifika
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formella krav. Samtidigt tycks annonserna i Botkyrka idag innehålla färre önskemål om informella
kompetenser och språkkrav nämns sällan. Orsaken
till att sådana krav lyser med sin frånvaro kan vara
den uppmärksamhet som riktats mot språkkrav
och krav på olika informella kompetenser som
exkluderingsmetod/mekanism och den diskussion
denna fokusering givit upphov till (Höglund 1998,
Knocke & Hertzberg 2000). Om detta är fallet ger
det en fingervisning om att debatt och fokusering
på rekryterarnas roll faktiskt fått ett genomslag
och är en väg att gå. Förändrade krav i annonserna
hindrar dock inte att kraven ställs senare i rekryteringsprocessen.
Mångfaldsivrare av den managementinriktade
skolan uppmanar arbetsgivarna att fokusera andra
kompetenser än de formella. Rådet för integration
i arbetslivet (2003) skriver angående rekrytering
bland annat:
Vid rekrytering ska sökande värderas efter den
kompetens som organisationen efterfrågar och
behöver. Kompetens innebär inte enbart formell
utbildning utan också praktisk erfarenhet och
personrelaterad kompetens.
Underförstått här finns det faktum att arbetsgivarna har svårt att se immigranterna som formellt
kompetenta, varför de behöver bredda sitt kompetensbegrepp. Vi menar att chefer i både Eskilstuna
och Botkyrka intresserar sig för både formella och
informella kompetenser, och att de informella
kraven inte underlättar för sökande med utländsk
bakgrund. Samtidigt vill rådet att chefer skall undvika att titta på kategorier av exempelvis etnisk
tillhörighet. Om rådet över huvud taget menar att
mångfald har med etnicitet eller kultur att göra,
tycks det mena att kulturen eller etniciteten finns
inneboende i individen och är en personrelaterad
kompetens.
Ett sätt som ibland framhålls för att nå människor med utländsk bakgrund vid en rekryteringsprocess är att annonsera genom alternativa kanaler
(jfr Rådet för integration i arbetslivet 2003). Ingen av
dem som intervjuades om hur rekryteringsprocessen går till nämnde att man försökt nå nya grupper
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av sökande genom att förnya spridningen av utlysningen av en tjänst exempelvis genom att annonsera
i andra tidningar än de stora eller lokala morgontidningarna. Snarare använder man sig av nätverk eller
konsulter, vilket förstås minskar rekryteringens
möjlighet att nå ut på ett brett vis.
Vi såg att man i Eskilstuna gärna lät åtgärdsplacerade övergå i fasta tjänster, och att man i båda kommunerna också uppmanade vikarier att söka tjänster
som blev vakanta. När så sker – samtidigt som man
inte tydligt lyser ut tjänsten – kan det få oavsedda
konsekvenser för underrepresenterade grupper. I
Torshälla innebär detta att människor med ickenordisk bakgrund ibland förbigås eftersom dessa i
så pass liten utsträckning bor i kommundelen och
därmed inte placeras i arbetsmarknadsåtgärder där.
Ett system som är byggt för att hjälpa och stärka
vissa av de som är marginaliserade på arbetsmarknaden kan alltså ibland fungera exkluderande för
andra.

Urvalsprocessen
När ansökningarna kommer in går de i Eskilstuna
antingen centralt till kommunen eller till någon
assistent eller sekreterare på avdelningen som
registrerar dem, vanligtvis i alfabetisk ordning. Det
har alltså inte skett någon gallring eller prioritering
innan chefen som leder anställningsgruppen får
dem. Ibland läser alla i anställningsgruppen alla
ansökningar. Vid många ansökningar eller brådska
kan chefen göra en prioriteringsordning och föreslå
vilka ansökningar de andra gruppmedlemmarna
ska läsa. Detta förfarande förekom i bägge kommunerna. Man är dock noga med att påpeka att alla har
tillgång till hela bunten av ansökningar. Gruppen
återsamlas och man kommer överens om vilka som
skall kallas till intervju. Det är sällan som åsikterna
om vilka som bör kallas till intervju går helt isär i
gruppen. Vilka som kallas beror i första hand på hur
väl personerna överensstämmer med kravprofilen,
men särskilt när det har kommit in många ansökningar tycks urvalet vara en smula godtyckligt. En
chef med lång erfarenhet funderade över vad det är
som avgör:

För att [det] finns ju dom som säger att man
skulle kunna gå in och dra en ansökningshandling [ur högen av ansökningshandlingar],
anställa den, därför att den har tur. Människor
med tur vill vi ha, vi vill inte ha dom med otur.
Det vore förmodligen ungefär lika träffsäkert.
En annan chef säger att kommer det hundraåttio
ansökningar ”så har vi ju ingen aning om vilka
pärlor vi missar”. Den första gallringen blir av ren
självbevarelsedrift ganska grov och det är förstås
inte helt rättvist mot dem som söker. Kommer det
in många ansökningar blir det alltså nyckelord från
annonsen som avgör vilka som går vidare.
Vid en av de rekryteringar som vi följde inkom
tjugo ansökningar. Man valde att kalla alla dem som
hade formell kompetens. I ett annat fall var antalet
sökande närmare nittio, varvid man kallade dem
som hade ”kännedom om offentlig förvaltning”
något som i annonsen beskrivits som en merit. Den
som erbjöds tjänsten hade dock inte erfarenhet av
offentlig förvaltning men ett stort relevant kontaktnät i kommunen. Antalet ansökningar verkar dock
inte vara av avgörande betydelse för hur många som
kallas till intervju. Vanligtvis kallas 4–6 personer
oavsett hur många som sökt. I de fall vi undersökt
har man bemödat sig om att få en så jämn könsfördelning som möjligt i gruppen av intervjuade.
Formaliseringsgraden av rekryteringen har betydelse för hur urvalsprocessen genomförs i Botkyrka.
Formaliseringsgraden tycks i sin tur hänga samman
med till vilken hierarkisk position i organisationen
rekryteringen sker. Ju högre upp i hierarkin desto
större personella och ekonomiska resurser läggs ned
på rekryteringen. Ofta innebär detta att fler personer skall ha sitt ord med vid urvalsprocessen vid en
chefsrekrytering. Vid studien från 2000 fanns flera
urvalsmetoder representerade. En metod var att alla
i rekryteringsgruppen fick gå igenom ansökningarna var för sig, och sedan samlades man för att se
hur väl valen matchade varandra. Ett urval, kanske
till och med en önskad rangordning gjordes sedan
utifrån konsensus i gruppen. Några chefer berättade
att de till och med valde att ta bort sökande som
gruppen inte var överens om. Andra metoder var
att låta medarbetarna ge förslag, och att chefen själv

sedan gjorde ett urval med förslagen i åtanke. Andra
åter, kallade alla sökande, oftast för att man hade
relativt få intresserade.
I de rekryteringar vi i denna studie följt i Botkyrka har frågan om jämställdhet och mångfald preciserats först vid urvalet av sökande. Annonsen kan
ha varit utformad som de som nämnts ovan, men
man har seriöst diskuterat frågan först när ansökningarna väl kommit in. I ett fall plockade chefen
fram mångfaldsplanen och jämställdhetsplanen
(vilken var under revision) och förklarade att dessa
skulle rekryteringsgruppen förhålla sig till. Utifrån
dessa planer samt utbildningskrav valde man sedan
ut exempelvis tre män och tre kvinnor varav tre var
födda utanför Norden. I ett annat fall sökte man en
vikarie, där vare sig kön, ålder eller etnisk tillhörighet i sig var intressant, varför man kallade sökande
ur flera kategorier till intervju. Stora svårigheter att
hitta en sökande med den rätta formella kompetensen gjorde att man kallade flera utan sådan.
Ansökan ger den sökande möjlighet att göra ett
första intryck på arbetsgivaren. Att detta första
intryck var viktigt gick inte att ta miste på vid den
förra studien. Det fanns en samstämmighet om hur
en ansökan bör vara utformad – ett brev, helst kort,
och en meritförteckning. De flesta ville slippa att få
intyg skickade till sig och många tyckte att långa
brev var irriterande. Arbetsförmedlingens ansökningsblanketter föll inte i god jord, och används
heller inte ofta. En chef inom socialtjänsten tyckte
att en sådan blankett vittnade om osjälvständighet,
samtidigt som hon försökte betvinga den känslan
då hon insåg att det inte måste vara så. Handskrivna
ansökningar sågs inte heller med blida ögon när det
handlade om kvalificerade tjänster. Om texten hade
språkliga brister så menade en chef att han undrar
vad det är för person som inte brytt sig om att kolla
att allt är korrekt. Dessutom handlar det enligt flera
av de intervjuade om rent personliga saker, ett tilltal
som man gillar eller ogillar.
Cheferna försökte hitta ledtrådar till personligheten i ansökningarna, och ungefär samma typ av
diskussioner fördes vid de urvalsdiskussioner vi
följt i denna studie. Man tyckte vid en diskussion att
någon som formulerat sig djärvt och komiskt kunde
verka spännande. Man kallade personen till inter33

vju, kanske av nyfikenhet, trots att man fann flera
omständigheter suspekta. En kvinnas brev väckte
tveksamhet för att hon var medelålders, singel och
barnlös. Bedömningen av hennes formella kompetens, rätt utbildning, gjorde att hon ändå kallades till
intervju. Två mäns höga ålder och långa yrkeserfarenhet gjorde rekryteringsgruppen misstänksam.
Man frågade sig varför de ville jobba i kommunen,
med så fina meriter. Trots denna misstänksamhet
kallade man männen, då kravet i annonsen var
just formell kompetens men också utvecklingsvilja.
Chefen ansträngde sig, vid ett tillfälle, att föra gruppen in på ”rätt spår” när den tenderade att börja
önska sig andra egenskaper än de som uttrycktes i
annonsen. Chefen tycktes ha ambitionen att det hela
skulle gå korrekt till, och ledde elegant gruppen mot
det urval hon såg som lämpligast. Bland de sökande
fanns också personer som redan arbetade inom
enheten och trots att den ena av dem saknade den
formella utbildningen kallades även dessa.
Berättelsen som varje sökande skriver om sig själv
är uppenbarligen av största vikt, även om det är en
relativt okvalificerad tjänst som skall tillsättas. När
cheferna talar om bedömning av kompetens säger
man i samtliga fall utom ett att den formella kompetensen alltid är den avgörande för om man blir
aktuell för en tjänst. Av diskussionerna att döma
förs ett böljande resonemang om både formella och
informella kriterier, redan utifrån självbeskrivningarna i breven.
Som vi visat så liknar processerna i kommunerna
varandra, och eftersom båda kommunerna i sina
policydokument tydligt signalerat att etnisk bakgrund och kön skall beaktas så tycks diskussionen
om dessa faktorer dyka upp. Det är förstås möjligt
att vår närvaro och vårt uppdrag fått till följd att frågorna uppmärksammats mer än vanligt i de följda
rekryteringarna. Trots att man inte tydligt välkomnar även personer med utländsk bakgrund som
sökande, får man ansökningar från immigranter.
Det är dock möjligt att det skulle finnas betydligt
fler att välja bland om man tydligare inbjöd andra
än ”svenskar” att söka.
Hur anställningsgrupperna resonerar kring
urvalet beror förstås på dess sammansättning och
deras motiv, men också på deras erfarenheter. I
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Eskilstuna hade man på en arbetsplats under en
period haft stora samarbetssvårigheter, varför
kraven på personliga egenskaper blev mycket höga.
Flera chefer förundrar sig över att konsekvenserna
av misslyckade rekryteringar blir olika beroende
på vilken etnisk bakgrund den person man varit
missnöjd med haft. En tendens att kulturalisera
eller etnifiera personen leder till att man passar sig
för att anställa en immigrant igen. En chef säger:
”Om man varit missnöjd med en svenskfödd leder
ju inte det till att man inte anställer en svensk igen.”
Ett annat förhållande som det finns exempel på i
materialet är att när man rekryterar människor med
utländsk bakgrund kan låta dem få tjänster som de
är överkvalificerade för. Ett exempel som vi hörde
talas om var en civilekonom som fick arbete i en
reception och på grund av sin flerspråkighet blev
mycket uppskattad av brukarna. Dock insåg man
efter en tid att man inte utnyttjade receptionistens
kapacitet och hon fick senare en tjänst som passade
hennes utbildning. Det intressanta är dock, som en
intervjuad chef säger, att etniska svenskar sällan placeras på tjänster som de är överkvalificerade för, de
anses helt enkelt vara ”fel person”.
Även om man vid gallringen bland de sökande
lägger stor vikt vid nyckelord i annonsen väljer en
homogen anställningsgruppen gärna någon som är
lik dem själva. Detta är en medvetenhet som många
chefer uttrycker, både i denna och i den förra studien. Detta sågs av cheferna som något som måste
betvingas, samtidigt som det fanns exempel på att
man såg likhet som en fördel på kort sikt. Ett större
antal formellt kompetenta sökande höjer kraven
på andra kompetenser. När det gällde att kalla en
person till intervju kunde man dock göra avsteg
från samtliga krav på erfarenheter. Å andra sidan
kunde erfarenheter ibland ersätta formell kompetens. De flesta chefer framhöll att man värderar den
formella kompetensen i första hand, något som inte
alltid tycks överensstämma med praktiken.

Intervjuer
Vid intervjuerna deltar hela anställningsgruppen
eller, om man är många, så delar man upp sig i två

grupper, ofta med de fackliga representanterna i den
ena. Den sökande intervjuas först av den ena gruppen och sedan av den andra. Att bli intervjuad av en
grupp på sju, åtta personer kan vara jobbigt säger en
chef som rekryterar mycket: ”Det är hemskt, det är
vidrigt. Så den erfarenheten har lärt mig max tre
/…/ man är i underläge.”
Det är en allmän uppfattning att en anställningsintervju är en ganska pressande situation för den
jobbsökande och ibland bjuder man på kaffe och
försöker skapa en gemytlig stämning. Men även om
kaffet uteblir så är de flesta överens om att det bästa
är om man kan få till stånd ett samtal snarare än ett
förhör. Man börjar utan undantag med att presentera verksamheten och de arbetsuppgifter som ingår
i tjänsten som den intervjuade söker. Sedan ber man
den sökande att berätta om sig själv och därefter
ställs frågor som förtydligar och kompletterar det
som han eller hon berättat. Ibland har intervjugruppen förberett vilka frågor som ska ställas och av
vem, men det vanligaste verkar vara att chefen leder
intervjun och de övriga kommer in med frågor då
och då. Anställningsintervjuerna är ofta ungefär en
timme långa. Om de fackliga företrädarna inte har
några formella synpunkter kan det hända att chefen
kallar de kandidater som är allra mest intressanta
till en andra intervjuomgång. Om det är en tjänst
på en mycket hög position så kan det bli aktuellt för
dem som är med i ”slutstriden” att även intervjuas
av en grupp politiker. Tjänster på hög nivå kan
också föranleda att man genomför tester med de
sökande som är mest intressanta.
I studien som genomfördes i Botkyrka för tre år
sedan diskuteras ingående betydelsen av bedömningsverktygen vid intervjuer. De allra flesta cheferna använde sin magkänsla eller sin intuition vid
intervjutillfället. Det var en absolut förutsättning
för att rekrytera, det var själva idén med att träffas
för en intervju och det gällde att göra intervjusituationen så bekväm som möjligt för den sökande.
Intervjutillfället användes också till att få förtydligande på punkter där man saknade information om
den sökande.
Man använder också intervjuerna för att få reda
på den sökandes inställning till vissa för verksamheten viktiga frågor. Det kan röra tystnadsplikt eller

hantering av hotfulla situationer liksom inställning till olika kategorier brukare eller klienter. I de
rekryteringar vi följt har denna typ av ”provokationer” faktiskt förekommit och de sökande har verkligen tänkt efter och satt sig in i de situationer man
bett dem fundera över. Hur de hanterade frågorna
diskuterades efter intervjun. Två chefer inom skolan
säger att de frågar de sökande om de tycker om barn
eller om de orkar med en mångkulturell skolmiljö.
Trots att frågorna kan tyckas meningslösa att ställa
i ett sådant sammanhang menar cheferna att det är
ett effektivt sätt att utröna om de sökande är lämpliga.
Inga chefer i Botkyrka påtalade att de skulle ha
förändrat sitt sätt att använda intervjusituationen
efter det att kommunen formulerat sin mångfaldspolicy. Samma bedömningsverktyg tycks vara
viktiga och verkar inte ha diskuterats. Kunskapen
om att man självklart gör subjektiva bedömningar
av sökanden finns, men hur man omsätter den tycks
vara olika. Det är en sak att vara medveten om att
bedömningssituationen är ett ”riskmoment” med
avseende på exkludering på etniska grunder, en
annan sak att i situationen omsätta vetskapen om
detta i handling.
De uttalade krav på språkfärdighet som lyst med
sin frånvaro i de tidigare faserna blir tydligare i
intervjufasen, både i Eskilstuna och Botkyrka. I
intervjufasen kan de rekryterande avgöra om de
sökande kan kommunicera på ett för cheferna och
rekryteringsgruppen tillfredsställande sätt. I den
förra studien placerade sig kompetens i det svenska
språket högt på informanternas önskelistor, vilket
då var vanligt i allmänhet när det gällde arbetsgivares krav på arbetssökande med utländsk bakgrund
(Augustsson 1994, Sjögren 1996). Nivån på språkkunnighetskraven varierade med typen av arbetsuppgifter som erbjöds, och ansökningar sorterades
bort om man bedömde språket som otillräckligt.
Det fanns fall där chefen ringde upp alla behöriga
sökande, och om misstankar om otillräckliga språkkunskaper bekräftades kallades inte vederbörande
till intervju. Motiven till att ställa hårda språkkrav
var flera. Exempelvis anfördes att man var ”en
skrivande arbetsplats” där mottagarna; brukare,
åklagare, andra myndigheter med flera ställde stora
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krav. Informanter i skolans värld såg goda kunskaper i svenska språket som ett absolut krav, utom
då det gällde hemspråkslärare eller personer utan
pedagogisk funktion. Med få undantag framhölls
kunskaper i svenska språket som en förutsättning
för att klara jobbet men det fanns också undantag. Vid två av de rekryteringar vi följt framkom
under intervjuerna att flera av de (etniskt svenska)
sökande led av dyslexi. I den ena av anställningsgrupperna ledde det till att de sökande med detta
handikapp ansågs mindre lämpade för tjänsten som
krävde mycket dokumentation och kontakt med
andra myndigheter. I den andra anställningsgruppen bestämde man sig, efter viss tvekan, att erbjuda
tjänsten till den person som led av dyslexi.
Vid denna studies genomförande framhölls otillräckliga kunskaper i svenska språket endast vid en
aktuell rekrytering, i samband med en anställningsintervju. Det var dock inte brister i språkfärdighet
som angavs som skäl till att den sökande inte fick
jobbet, utan bristande formell kompetens. Intrycket
av anställningsintervjun var dock att anställningsgruppen tyckte att det var svårt att förstå den
sökande. En chef hade på sin arbetsplats en språkpraktikant med både formell kompetens och yrkeserfarenhet som han inte var övertygad om att han
skulle anställa vid nästa vakans. Praktikanten fanns
på arbetsplatsen för att lära sig språket, men chefen
hade fått signaler om att arbetsgruppen inte pratade
med honom. Inte heller här sade sig chefen se språket som ett hinder för anställning i första hand, utan
här sågs åldern som en viktig faktor.
En intervjuad rektor berättar att han haft många
sökande lärare med utländsk bakgrund men att det
är tufft för dem. Han kallar alla som är behöriga
till intervju. Rektorn menar att det då ofta visar
sig att de som har utbildning från ett annat land
och fått sin behörighet via Skolverket har problem
med svenskan medan de som utbildat sig här har
bättre förutsättningar: ”De som gått högskolan det
är oftast såna som kanske är födda här och de är ju
svenskar va.”
Som ett komplement till intervjuerna låter man
ibland de sökande, främst vid chefstillsättningar,
genomgå tester. Meningarna bland de intervjuade
går isär när det gäller värdet av dessa tester. En
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chef som själv gjort testet på prov säger att ”jag
kan bara säga det att de är skrämmande avslöjande.
Det är ju obehagligt faktiskt”. En annan har en mer
problematiserad bild av användandet av tester och
poängterar att de kan få rekrytering att framstå som
befriad från känslor, fördomar och tyckande: ”Det
är att göra rekrytering till någon objektiv sanning
och det är det inte.” Några chefer menar att de inte
kan vara utan tester, men att testerna aldrig kan stå
för sig själva.
En rekryteringskonsult som specialiserat sig på
mångfald menar att de tester de använder är viktade
för det land de är tänkta att användas i. Genom att
låta många människor i varje land göra testerna
finner man ett slags nationellt normalitetsmönster
som får utgöra medelvärde på de olika parametrarna. Detta förfarande tyder ju i allra högsta grad
på att testerna måste vara kulturspecifika, och att
olika egenskaper värderas olika i olika nationella
eller kulturella sammanhang. Det kan inte tas för
givet att en högt skattad egenskap eller ett beteende
har samma betydelse eller värde i alla kulturkretsar.
I olika sociala eller kulturella sammanhang finns en
mängd självklara men underförstådda och outtalade
antaganden till exempel om vad som krävs för att
vara en bra chef eller en bra lärare. Hur detta sedan
påverkar resultaten för personer som kommer från
andra länder men gör testen i Sverige ligger utanför
denna undersöknings räckvidd.
Anställningsintervjun ses som en grundförutsättning i rekryteringsförfarandet och cheferna inser
att den inrymmer ett stort mått av subjektivitet.
Upplevelsen av mötet har betydelse för vilka andra
kompetenser man sedan värderar. Hur långt denna
insikt sträcker sig tycks variera. Sociologen och
organisationsteoretikern Mats Lundgren (1999)
diskuterar hur kompetens definieras i den kommunala organisationen. Kompetens bör enligt organisationsteori behandlas som en kunskap i relation
till en roll. Kunskap och organisation befinner sig
alltså i dialog med varandra, vilket medför att kompetens är något kontextbundet. Detta talar för att
kompetens också kan ses som något kulturbundet,
inte bara hos den sökande utan också hos den som
bedömer eller mäter kompetensen. Blott den man
själv ser som kompetent är kompetent (Knocke &

Hertzberg 2000). Det är uppenbart att det är förmågan att reflektera som gör att en chef kan värdera
en sökandes individuella förmågor på det sätt som
exempelvis Rådet för integration i arbetslivet önskar.
Det är rimligen också just på den punkten de
rekryterande oftast brister. Om boten mot arbetsgivarnas oförmåga att se immigranters formella
kompetenser är att bredda kompetensbegreppet,
då blir de sökande än mer i händerna på den sociala
normalitetens inflytande över rekryterarna (jfr Arai
2000, Helgesson 2000, Höglund 1998, Knocke &
Hertzberg 2000, Schierup & Paulsson 1994).

Anställningsbeslut
När alla kandidater intervjuats samlas anställningsgruppen för att fatta beslut om vem man vill erbjuda
tjänsten. I Personalidé 2000 i Eskilstuna kommun
står att ”urval ska göras efter kriterierna teoretisk
utbildning, arbetslivserfarenhet, yrkeserfarenhet
och personlig lämplighet”. Det framgår inte om
uppräkningen är godtycklig eller om de sökandes
lämplighet ska bedömas i den ordningen.
På samma vis som man diskuterar vilka som
skall väljas ut till intervju, diskuteras de intervjuade
efteråt. I anslutning till anställningsintervjuerna – i
samband med en tjänst i Botkyrka – var en metod
att göra ”plus och minus-analyser” av de intervjuade. Chefen, som ledde analysen satte plus för
de önskemål om kön och bakgrund som var aktuella. Rekryteringsgruppen instämde så när som på
arbetsplatsrepresentanten som menade att för de
blivande arbetskamraterna var könet ett minus. Det
fanns med andra ord ett stort glapp mellan policy
och chefens önskemål å ena sidan, och synsättet
hos de blivande arbetskamraterna å den andra. Det
fanns flera egenskaper hos arbetsplatsrepresentantens favorit som talade till dennas fördel. Dessa hade
en så övertygande inverkan på anställningsgruppen
att favoriten anställdes, trots att hon saknade den
enda formella kompetens som efterfrågats, nämligen yrkesutbildning. Inte heller uppfylldes önskemål om att få en jämnare könsfördelning eller målet
om att anställa en utvecklare av verksamheten.
Tvärtom var personalrepresentantens önskemål att

verksamheten skulle få fortsätta vara så bra som hon
tyckte att den var, vilket rekryteringsgruppen också
köpte som argument.
Vad som inletts som en tydlig och policystyrd
rekrytering, till synes ledd av en något bestämd
men samverkansinriktad chef, avslutades med
att de blivande arbetskamraterna fick behålla sin
vikarierande gruppledare vilken fastanställdes. Ett
av de starkaste argumenten, vilket vi uppfattade
som avgörande, var vikariens förmåga att handskas
med brukarna, vilket ansågs bero på att hon hade
”kulturkompetens”. Denna ansågs bestå av hennes
kunskaper om hur man kommunicerar med brukare
som kom från samma land som hon själv. Detta var
inte enbart en fråga om kunskaper i språket, utan
också exempelvis om hur auktoritet utövades på ett
effektivt sätt.
Ibland har man redan kontaktat de mest intressanta kandidaternas referenter, men det vanligaste
är att det är det sista man gör innan man erbjuder
någon tjänsten. Antingen delar man upp referenstagning mellan sig i anställningsgruppen eller så
utser man någon, ofta chefen, som ringer alla. En
intervjuad chef menar att referenstagningen är den
kanske viktigaste delen av rekryteringsprocessen
eftersom man då har möjlighet att få det man talat
om under intervjun verifierat.
Det formella anställningsbeslutet fattas av
arbetsgivarens representant i anställningsgruppen. De intervjuade menar att det sällan är något
problem att komma överens. Efter en diskussion
brukar man kunna enas om vilken kandidat som ska
erbjudas tjänsten. Om det skulle uppstå meningsskiljaktigheter är det arbetsgivarrepresentanten
som har mandat att fatta beslut. I den situationen
– när åsikterna går isär – resonerar man lite olika. I
ett fall, som återberättades för oss, menade chefen
att han ibland måste köra över sina medarbetare och
förorda en sökande som inte alla är överens om. I
ett annat fall valde verksamhetschefen att inte driva
igenom sin åsikt och tvinga på arbetsgruppen en
kollega som inte var deras första val. Hon menade
att det trots allt var de som skulle komma att arbeta
tillsammans med den nya handläggaren.
En facklig representant som intervjuades berättar
att då facket och arbetsgivarsidan har olika åsikter
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i rekryteringsärenden gäller det nästan alltid chefstjänster. Han nämner ett fall där förvaltningsledningen frångick alla gällande regler i tillsättandet
att en ny avdelningschef och – utan att sammankalla
en anställningsgrupp eller konsultera facket – handplockade en person till en tjänst som enhetschef.
Han menar att facket hade kunnat vidta rättsliga
åtgärder mot detta förfarande men att man valde att
avstå eftersom hela situationen var infekterad, människor hade mått dåligt och ingen egentligen skulle
haft nytta av det: ”Dom vet om att dom har gjort
fel nu, vi har talat om det klart och tydligt. Dom
har bett om ursäkt och jag menar vi har fått, inte
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offentlig ursäkt och vi har inte offentligt gått ut med
det här, men dom som är inblandade och sådär vet
om det här.”
När beslutet är fattat ringer chefen som lett
rekryteringsarbetet upp och erbjuder den sökande
tjänsten. De löneförhandlar och kommer överens
om när tillträde kan ske. Ofta är lönefrågan den
sista stötestenen och vad man oroar sig för när man
i övrigt har rekryteringen i hamn. De tjänster till
vilka konkurrensen om behöriga sökande är hård är
också de där lönekraven gör att cheferna går miste
om sina förstahandsval.

Sammanfattning

Botkyrkas och Eskilstunas sätt att organisera mångfaldsarbetet i teori och praktik har mycket gemensamt. Men man kan också se vissa skillnader i hur
man valt att arbeta, vilka motiv som väger tyngst
i policydokumenten, vilket genomslag en viss skillnad i organiseringen kan tänkas ha, vilka de faktiska
resultaten av arbetet har varit och hur långt man
kommit. Det som framför allt skiljer kommunerna
åt är hur man valde att initiera ett mer systematiskt
mångfaldsarbete.

Motiv till mångfaldsarbete
I början av 2000-talet lät båda kommunerna, med
anledning av den nya diskrimineringslagen, göra
någon form av mångfaldsutredningar. Man ville få
klart för sig hur det mångfaldsarbete som gjordes
såg ut, vilka områden som var viktiga att fokusera
och hur det skulle kunna effektiviseras.
• En blandning av motiv till att undersöka och förbättra mångfald
I Eskilstuna tog man ett helhetsgrepp på frågan
genom att titta utåt i kommunen på hur till exempel
utbildning, arbetsliv och arbetslöshet, livsmiljö,
boende och utanförskap manifesterade sig ur ett
mångfaldsperspektiv. Man tittade också inåt i den
kommunala organisationen och tog då sin utgångspunkt i att kommunen bör vara ett föredöme när det
gäller mångfald bland de anställda. Rättviseaspekten var också en starkt bidragande orsak i så motto
att man såg individens självförsörjande, och i och

med det en stark identitet och delaktighet i samhället som en rättighet. En kartläggning visade på en
snedfördelning mellan andelen kommuninvånare
med utländsk bakgrund och deras andel av kommunens personalstyrka. Särskilt tydligt var detta då
det gällde utomnordiskt födda, framför allt på högre
nivåer i förvaltningen. Man föreslog bland annat att
det skulle upprättas mångfaldsplaner, utbildningar
om etnisk mångfald, en offensiv anställningspolitik
och ett integrationsråd. I Eskilstuna heter det personalpolitiska dokument, som blev ett resultat av
integrationsberednings rapport, Riktlinjer för etnisk
mångfald för anställda i Eskilstuna kommun (Eskilstuna
kommun 2001). Hhär betonas både rättvise- och
nyttoaspekter men med en övervikt mot rättvisa.
Stor vikt läggs vid att den kommunala arbetsstyrkans sammansättning ska spegla befolkningens, att
ingen ska utsättas för kränkande behandling och att
mångfaldsaspekten ska beaktas i alla beslut.
I Botkyrka beslutade man år 2000 att inför sitt
mångfaldsarbete ge Mångkulturellt centrum i
uppdrag att genomföra en studie om hur arbetet
med rekrytering och befordran i kommunen såg
ut. Man ville få en uppfattning om det fanns mekanismer i organisationen som exkluderade sökande
och anställda på etniska grunder. Samtidigt inrättades fokusgrupper med uppgift att förankra det
intensifierade mångfaldsarbetet bland de anställda
och, liksom studien, formulera ställningstaganden
för kommunens viljeinriktning i mångfaldsfrågan.
Resultatet av arbetet med studien och fokusgrupperna i Bokyrka blev att man formulerade policydokument om hur kommunernas mångfaldsarbete
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skulle se ut. I Handlingsplan för Botkyrka kommun
som arbetsgivare att främja etnisk mångfald finns både
kvalitativa och kvantitativa motiv för mångfaldsarbetet. Möjligen betonas nyttoaspekten av mångfald
genom att man understryker att det handlar om ta
tillvara olika kompetenser för att kommunen ska
kunna erbjuda sina brukare kvalitet. Man skriver
också att ett breddat rekryteringsarbete är nödvändigt för kommunens personalförsörjning (Botkyrka
kommun, Kommunledningskontoret 2001-03-01).
I studien från år 2000 var det tydligt att man från
politiskt håll betonade rättviseaspekten, och att man
från tjänstemannahåll såg mångfald ur ett personalförsörjningsperspektiv.
Båda kommunernas dokument är tillkomna
under första halvåret av 2001 och ska i respektive
kommun fungera som komplement till de policydokument som sedan tidigare finns formulerade för
jämställdhets- och arbetsmiljöfrågorna. I Eskilstuna
arbetas under hösten 2003 Riktlinjer för etnisk mångfald för anställda i Eskilstuna kommun (ibid.) in i ett
samlat personalpolitiskt styrdokument.
• Nyttoaspekten understryks
De stora dragen i dokumenten är dock likartade i
de båda kommunerna liksom motiven. Det handlar
i båda planerna om nytta, ett breddat rekryteringsunderlag för framtida anställningar och de positiva
effekter av en mångfaldig personalstyrka. Ett exempel är bättre service till brukarna, vilket också kan
tolkas som ett kvalitetshöjande arbete. Man är ense
om att ett beaktande av mångfaldsaspekten i alla
kommunala beslut bidrar till verksamhetsutveckling av organisationerna, ökar kommunernas trovärdighet och medborgarnas och omvärldens tillit.
Att se mångfald som en kompetensförsörjningsstrategi inför framtiden är dock inte oproblematiskt. I den förra studien (Edström 2001) var detta
argument framträdande och många påtalade att
behovet av personal skulle göra att problemet med
exkludering skulle lösa sig självt. Kompetensförsörjningsargumentet tycktes i Botkyrka – i och med lågkonjunkturen – ha förlorat sin kraft då man oftast
inte längre har svårigheter att rekrytera. Denna
utveckling visar på risken med att motivera mångfaldsarbetet med nyttoargument.
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• Även rättvisa framhålls
I båda kommunerna är man överens om att mångfald handlar om rättvisa, om möjligheten för
människor med utländsk bakgrund att komma in
på arbetsmarknaden. Båda kommunerna lägger
stor vikt vid regeringens uppmaning till landets
kommuner att fungera som föredömen genom att
anställa personal som speglar invånarna (Mlekov &
Widell 2003:40). Sist men inte minst handlar det
också om antidiskrimineringsarbete både när det
gäller rekrytering och genom att skapa ett öppet
arbetsklimat som kännetecknas av respekt och av
att mångfald diskuteras. I Botkyrka strävar man
efter att bli kända som en kommun som arbetar
för etnisk mångfald. Samtidigt kan man spekulera
i om kommunernas motiv till mångfald på ett övergripande generellt plan bygger på olika grunder.
Botkyrkas profil att vara ”Långt ifrån lagom!” och
satsningen på mångfaldsarbete kan kanske sägas ha
en tvingande grund i det faktum att kommunen har
en mycket heterogen befolkning. I Eskilstuna är det
kanske i första hand förändringen från arbetarstad
till kunskapsstad som utgör mångfaldsarbetets
villkor och kan kanske sägas handla mer om klass,
produktionsformer och ekonomi.

Organisation
Gemensamt för kommunernas mångfaldsorganisation är att det ute på varje förvaltning och i varje
verksamhet är chefens ansvar att se till att kommunens riktlinjer eller viljeinriktning är känd för
all personal och att driva mångfaldsarbetet. Hur
man organiserat arbetet med mångfald och hur man
praktiskt får det att fungera ser olika ut.
• Strategiskt ansvar mer centralt i Eskilstuna än
Botkyrka
I Eskilstuna, efter en genomgripande omorganisation inom Kommunstyrelseförvaltningen, delas
i dag det strategiska arbetet med mångfald och
jämställdhet av två tjänstemän inom Kommunstyrelseförvaltningens avdelning Styrning och ledning. Det är deras ansvar att förankra och föra ut
mångfaldsfrågan och den ”teoretiska grunden” för

mångfaldsarbetet i den kommunala organisationen.
De jobbar utifrån två perspektiv. Dels med Eskilstuna som arbetsgivare och hur man som sådan ska
bli bättre på att tillvarata mångfald, dels med att
se till att mångfald vägs in i alla beslut om fattas i
kommunen. Arbetet består bland annat i att utifrån
politiska beslut ta fram strategiska dokument, till
exempel vad som ska stå om mångfald i den strategiska planen för kommande år.
I Botkyrka finns en tjänsteman på ASK, Administrativa servicekontoret, som har frågorna om mångfald och jämställdhet bland sina arbetsuppgifter
som intern pa-konsult. I Botkyrka är det hon som
har formulerat Botkyrkas handlingsplan för ökad
mångfald. Hon fungerar också som sekreterare i det
Mångfaldsråd som inrättats efter förslag om åtgärder för att främja mångfaldsarbetet i Handlingsplan
för Botkyrka kommun som arbetsgivare att främja etnisk
mångfald. Tillsammans med ordföranden i Mångfaldsrådet ansvarar hon för kommunens strategiska
och praktiska åtgärder inom området.
• Mer preciserat om rekrytering i Botkyrka än i
Eskilstuna
En annan aspekt av mångfaldsorganiseringen är
kommunernas sätt att styra rekryteringsarbetet för
att öka andelen anställda med utländsk bakgrund.
Det är vid nyrekrytering av personal som man har
den största möjligheten att öka mångfalden inom
organisationer eller företag. Hos båda kommunerna
finns skrivningar om att det är de med bäst sakliga
förutsättningar att fullgöra arbetsuppgifterna som
ska anställas. De sökande ska värdesättas efter kriterierna teoretisk utbildning, yrkesmässig erfarenhet samt personlig lämplighet. Det framgår inte i
dokumenten om kriterierna ska prioriteras i den
ordning de är inskrivna. I Botkyrka skriver man
att ”rekryteringsarbetet [ska] utformas så att det
bidrar till att öka den etniska mångfalden” och ger
konkreta exempel på hur det ska ske genom att man
ser över anställningsrutiner, hur kravprofiler och
platsannonser utformas, spridningsvägar, vilka som
sitter i anställningsgrupperna och vilka som nämns
som kontaktpersoner.
I Eskilstuna nöjer man sig med att säga att:
”De personalpolitiska styrdokumenten komplet-

teras med rutiner och riktlinjer för rekrytering och
urval så att risken för diskriminering minimeras”
men preciserar ett av målen med mångfaldsarbetet genom att skriva: ”Ökad etnisk mångfald på
chefsbefattningar och andra strategiskt viktiga
befattningar.” Dessutom definieras i dokumenten
åtgärder för ökad mångfald som de båda kommunerna ska driva centralt. I Eskilstunas fall handlar
det i första hand om utbildning och samverkan
i olika former, medan Botkyrka kompletterar
utbildningsambitionen med att man ska stödja förvaltningarna i deras arbete med mentorer, praktikplatser, språkträning för redan anställda och projekt
för arbetslösa med utländsk bakgrund. Hur detta
ska gå till, eller om det finns medel avsatta, framgår
inte av dokumenten.

Att hålla frågan aktuell
• Bristande mandat och avsaknad av slagkraftig
organisering
Ansvaret för att frågan hålls levande i Botkyrka
kommun ligger idag i första hand på Mångfaldsrådet. Då man inte har något mandat att fatta
kommunövergripande, principiella beslut i frågor
utan bara kan föreslå åtgärder till Kommunledningsförvaltningen är det svårt för rådet att driva
större mångfaldssatsningar där ekonomiska medel
krävs som insats. Tanken var att alla förvaltningar
skulle ha en representant i rådet som skulle sprida
information om vad som diskuterats och beslutats i
rådet ut i förvaltningarna. För det första är det inte
alla förvaltningar som representeras i rådet, för det
andra är ingen förvaltningschef medlem i rådet.
Rådets inflytande i verksamheterna är givetvis till
stor del beroende av de enskilda medlemmarnas
ambition att föra ut konkreta aktiviteter.
I Eskilstuna står i Riktlinjer för etnisk mångfald för
anställda i Eskilstuna kommun (Eskilstuna kommun
2001) att resultaten av mångfaldsarbetet ska mätas
varje år i personalbokslutet. Än så länge säger tjänstemän i kommunen att man varit dålig på att redovisa
sitt mångfaldsarbete eller dess resultat. Det har sin
förklaring i att det i den strategiska planen ännu
inte funnits något uppdrag från fullmäktige eller
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åtagande från någon nämnd eller förvaltning att
redogöra vad man gjort och vilka resultat man nått
under året. Man är uppenbarligen inte nöjd med
vad man åstadkommit i denhär frågan och i den
strategiska planen för 2004 står att: ”Från 2004
ska alla nämnder ha en plan för hur jämställdhetsoch mångfaldsarbetet ska genomföras. Planen ska
innehålla konkreta, uppföljningsbara mål för det
kommande året.” Man skriver också att: ”Det ska
tydliggöras vilka krav som ställs på kommunens
chefer /…/ I samband med det ska jämställdhetsoch mångfaldsaspekterna särskilt uppmärksammas.
Sammanfattningsvis kan sägas att det är få personer som ska sprida information och skapa incitament för mångfaldsarbetet. Det finns anledning
att fundera över om organisationen i kommunerna
är tillräckligt ”slagkraftig”. I Botkyrka är det flera
av Mångfaldsrådets medlemmar som inte har så
centrala positioner i sin förvaltning som man hade
hoppats på från början. I Eskilstuna är det i praktiken tjänstemän med ansvar för både mångfald och
jämställdhet som under en längre tid ensamma
ansvarat för att påtala vikten av mångfaldsarbete i
kommunen. Det finns i båda kommunerna en viss
uppgivenhet inför att det är de ”redan frälsta” som
intresserar sig för och arbetar med frågan.
• Bristande uppslutning och intresse hos chefer
försvagar mångfaldsarbetet
Det mesta av den utbildning och stöd i mångfaldsarbete som man inom kommunerna erbjuder
anställda är frivilligt. I Botkyrka har en chefsutbildning i rekrytering fått ställas in därför att förvaltningarna inte haft medel avsatta för den typen av
insatser. I Riktlinjer för etnisk mångfald för anställda i
Eskilstuna kommun (Eskilstuna kommun 2001) står
att chefer med rekryteringsansvar under en treårsperiod ska få utbildning i rekrytering och att all personal ska få en fördjupad kunskap om olika kulturer
och dessutom vägledning. Ett halvår återstår av
treårsperioden, men det ekonomiska läget och det
låga antalet rekryteringar kan, enligt en tjänsteman,
få till följd att kurserna ställs in framöver. Man har
också erbjudit hela personalstyrkan att närvara vid
de så kallade frukostmötena men haft ett deltagande
på under 10% av de kommunanställda.
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• Konkurrerande perspektiv och problem motverkar mångfald
Den ekonomiska situation som kommunerna
befinner sig i och den på senare år ökade takten i
arbetslivet är på flera sätt till nackdel för mångfaldsarbetet. Mångfald är bara en av alla de frågor som
man förväntas arbeta aktivt med ute i verksamheterna. Därutöver har varje verksamhet hjärtefrågor
som känns angelägna i förhållande till just den egna
verksamheten och som man lägger energi på. Det
är lätt att föreställa sig att alla frågor och ställningstagande som personalen förväntas engagera sig i
utöver de ordinarie arbetsuppgifterna är svåra att
hinna med eller känna entusiasm inför. En chef i
Kommunstyrelseförvaltningen säger: ”Det är ju
ett av problemen tycker förvaltningarna /…/ Dom
är ju inte fokuserade på de här frågorna, det är inte
fokus, utan fokus är att den gamla i sängen på [vårdhemmet] Strigeln ska må bra och ibland blir det
lite svårt för vi vill ha med väldigt många utav de
här olika bitarna.” Lite slarvigt uttryckt skulle man
kanske kunna sammanfatta ett komplicerat förhållande genom att säga att vardagens mest omedelbara och pockande problem kör över visionerna.

Rekrytering
Med utgångspunkt i kommunens sätt att förstå och
organisera mångfald har vi också undersökt hur
möjligheterna till en breddad rekrytering påverkas
av denna förståelse. Vi har försökt att identifiera
hinder och möjligheter i rekryteringsarbetet genom
att studera krav- och annonsformuleringar, urvalsintervju- och beslutsprocesser i Eskilstunas och
Botkyrkas förvaltningar.
• Bristande förmåga hos chefer att rekrytera mångfald
Kommunerna beskriver sig, trots medvetet mångfaldsarbete, överlag som ganska dåliga på att
”rekrytera mångfald”. En förvaltningschef föreslår att människan är ett vanedjur, att förändring,
oavsett vad den leder till, är ansträngande och att
det är tryggt att göra som man brukar. Sociologen
Charles Tilly (2000) menar att om kategorier som

redan är anställda i en organisation har en fortsatt
dominerande roll vid rekryteringen, vilket är fallet
i Botkyrka och Eskilstuna, är det troligen mer kostnadsbesparande att förändra spridningsvägarna för
information om nya arbetstillfällen, än att införa
stränga jämlikhetsnormer som skall gälla vid
anställningsbeslut. För de två kommunerna skulle
en förändring av nätverk för spridning kräva att
representationen av immigranter på chefsposter
ökades eftersom cheferna inte ser nätverksrekrytering som exkluderande. Exempelvis i Botkyrka förekommer det att nätverksrekrytering som en lösning
på problemet att få tag i kompetent personal.
• Varierande självinsikt hos chefer motverkar
mångfald
De intervjuade intog olika förhållningssätt till
sökande med annan etnisk bakgrund än svensk.
Några säger att de förstås har fördomar och försöker att motarbeta dessa. Andra anser sig vara fördomsfria och inte på något sätt göra skillnad mellan
människor. Chefernas insikter om sina egna roller
varierade med andra ord.
• Hänvisning till uppfattningar hos brukare och
kunder – ett rekryteringshinder
Tendensen att chefernas val vid rekrytering speglar
omgivningens krav håller i sig i Botkyrka och kan
också skönjas i Eskilstuna. De som cheferna tycker
sig ha att ta hänsyn till är exempelvis brukare,
klienter och externa myndighetspersoner. Denna
tendens är framförallt tydlig inom skolans värld
och i vården. Organisationens policy och förmåga
att hålla frågan levande torde kunna vara ett stöd
i ryggen för de chefer som står på sig mot ett yttre
tryck. Det behöver dock inte alltid vara ett uttalat
motstånd från omgivningen som utgör hindret för
en breddad rekrytering. En del av ”försiktigheten”
tycks ibland bero på antaganden om omvärldens
förväntningar.
• Bristande implementering av nödvändiga kunskaper om rekrytering
Kommunens sätt att förstå och organisera mångfaldsfrågor berör samtliga delar av rekryteringsprocessen. Spridningen av policies och handlingsplaner

är viktig för att representationsfrågan skall uppmärksammas vid kravformuleringar och annonseringar, liksom vid urvalsprocesserna. I Botkyrka
finns Mångfaldsrådet som skall sprida kunskap om
och väcka intresse för mångfaldsarbete, en verksamhet som dock tycks ha svårt att nå ut till, eller
ens erhålla stöd från, kommunledning och förvaltningschefer. Här utgör ekonomiska omständigheter
ett hinder där arbetstid endast i liten omfattning
avsätts för mångfaldsarbete för de inblandade tjänstemännen. De har sina ordinarie arbetsuppgifter att
sköta och har små möjligheter att lägga tid på informationsspridning och implementering. Ekonomiska begränsningar hindrar också chefer från att
delta i utbildningar om mångfaldsarbete. Ansvariga
vittnar dessutom om svårigheter att väcka chefers
intresse för mångfaldsarbete och utbildningar.
• Ansträngd ekonomi ett hinder för effektiv rekrytering
En ansträngd ekonomi hindrar båda kommunerna
att utveckla spridningen av information om lediga
tjänster. Följden blir att informationskanalerna blir
smalare genom anlitandet av nätverk och ”headhunting”. Bred spridning är dyrbart och uppfattas
inte alltid vara optimalt när det gäller utdelning av
satsade resurser. Det uttrycks ofta i mångfaldslitteraturen att mångfald ”lönar sig” vilket främst tycks
fått genomslag som personalförsörjningsstrategi.
När cheferna inte längre upplever personalförsörjningen som problematisk faller incitamentet ”lönsamhet”. I Botkyrka finns idag fler med utländsk
bakgrund representerade i organisationen än förra
studien gav vid handen, men de finns främst på
lägre nivåer inom exempelvis vård och omsorg.
• Anställningsgruppens sammansättning har stor
betydelse, facket dock ingen garant
Betydelsen av anställningsgruppens sammansättning är uppenbar, dock inte alltid till nackdel för
sökande med utländsk bakgrund. Gruppens förmåga att känna igen sig i sökandes självbeskrivning
tycktes däremot viktig, vilket stärker argumentet
för att anställningsgruppens sammansättning bör
beaktas ur ett mångfaldsperspektiv. I denna grupp
aktualiseras frågan om likheter och olikheter mellan
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de rekryterande och de sökande. Att fackliga företrädare eller arbetsplatsrepresentanter deltar är ingen
garanti för att jämställdhets- eller mångfaldsplan
beaktas, tvärtom har vi sett exempel på att dessa
nedprioriteras i anställningsbeslutet. Ledningen av
anställningsgruppen visade sig vara viktig för om
personalpolitiska styrdokument beaktades. Den
mest etniskt heterogena enhet vi haft kontakt med
har också funnits i en verksamhet med etniskt heterogen ledningsgrupp vars chef har ett engagemang
för mångfaldsarbete och ett ledningsorienterat
förhållningssätt till representation och mångfaldens
”nytta”.
• Kravprofiler säkrar inte förbättrad representation
Vi har sett att kravprofiler inte kan säkra förbättrad
representation, eftersom den ofta frångås. Det är
inte heller alla chefer som ser frågan om kön eller
etnisk tillhörighet som variabler som ingår i en
kravsammanställning. Spridningen, som vi diskuterat ovan, riskerar fortfarande att vara exkluderande
då nätverksrekrytering förekommer. Vi ser dock
att färre önskemål om informella kompetenser och
språkkrav i Botkyrkas annonseringar kan utgöra
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en grund för att fler känner sig kallade att söka än
tidigare. Språklig kompetens bedöms dock både i
Botkyrka och Eskilstuna vid intervjuer eller i samband med läsning av ansökningar och ses som viktig
– även för lägre befattningar.
• Breddat kompetensbegrepp utan förankring
bland chefer
Intervjutillfället är det möte som möjliggör bedömning av informella kompetenser. Det breddade
kompetensbegreppet som skall öka chefers incitament att anställa personer som kanske inte uppfyller formella krav riskerar att förlora sin mening om
cheferna inte reflekterar över att bedömningsmetoderna kan vara normativt bundna. Organisationerna tycks ha svårigheter att nå ut med budskapet
om det managementorienterade värderandet av
olikheter som man manifesterar i sina policies, och
det är osäkert om det verkligen är ett sätt att bredda
rekryteringen. Resonemanget om olikheter som
resurser är vagt. De flesta cheferna är av uppfattningen att det är utvecklande med olikheter, något
som dock inte aktualiseras vare sig de söker specifik
kompetens bland akademiker eller personal till
vård- och omsorgsverksamheter.

Mångfaldens sammanhang
– en teoretisk fördjupning

Mångfaldsarbetet i de två kommunerna har initierats från politiskt håll och förvaltningsledning, och
är till stora delar känt bland de anställda. I båda
fallen tillämpas en modell där kommunledningen
härbärgerar frågan och det operationella ansvaret
vilar på enskilda tjänstemän som i sin tur delegerar
visst ansvar till förvaltningscheferna. Vi kan slå fast
att innebörden av kommunernas policydokument
tolkas inom vida ramar och att dokumentens tvetydiga rättvise- och nyttobudskap försvårar aktörernas uppdrag. Det är ingen slump att dokumenten
liknar varandra i detta. De har formulerats utifrån
den pågående, dominerande mångfaldsdiskurs som
gör sig gällande både inom politik, offentlig förvaltning, fackföreningsrörelse och näringsliv.
Vi har visat att mångfaldsarbetet vilar på både
en jämlikhetsideologi och en särskiljande ideologi,
där de ”särskiljda” skall vara till nytta. Dessa båda
ideologier kommer till uttryck i såväl integrationspolitiska formuleringar som i handböcker och i
forskning om mångfald. I integrationspolitiken
uttrycks att mångfalden berikar samhället samtidigt som allas delaktighet och egenförsörjningen
utgör integrationsmålet. Företagen köper tjänster
av mångfaldskonsulter för att som lagen föreskriver
planmässigt arbeta för ökad mångfald. Mångfaldskonsulterna i sin tur visar på hur företagen kan tjäna
på mångfalden. Forskning har försökt att visa hur
den arbetskraftsreserv immigranter utanför arbetsmarknaden utgör, kan tas till vara för att klara kompetensförsörjningen i framtiden.
Ett exempel på sådan forskning är rapporten
Bäddat för mångfald från sns förlag där omslaget

väl illustrerar författarnas position i debatten.
Böjda över en sjuksäng, på vilken en skylt med
två kurvor pekande åt olika håll är placerad, står
en röd, en gul, en brun och en skär läkare. Den blå
kurvan går uppåt och den röda neråt (Broomé m
fl 2001). Författarnas utgångspunkt är att undersöka hur invandrarna skall kunna ges möjlighet till
egenförsörjning samtidigt som ”vi” klarar av kompeegenförsörjning
tensförsörjningen, då främst inom vården. Rättvisa
och nytta är så starkt sammankopplade i mångfaldsdiskursen att man kan säga att nyttan är ett sätt att
marknadsföra rättvisan.
De integrationspolitiska målen utgörs av egenförsörjning och av att individen skall var delaktig
och medansvarig i samhällslivet oavsett etnisk, kulturell och social bakgrund. Man säger sig ha baserat
målen på en strävan efter jämlikhet, en möjlighet till
valfrihet och behovet av samverkan mellan människor (sou 1996:55:309).
Rättviseteoretikern Iris Marion Young menar
att social rättvisa handlar om individens rätt att
utveckla och använda sina förmågor, att uttrycka
sina erfarenheter och att ha inflytande över de
beslut och villkor som påverkar hennes liv. Mot
personens möjligheter till utveckling och inflytande
står förtryck och dominans vilka var för sig utgör
orättvisa. Förtryck utgörs av institutionella hinder
för personlig utveckling och dominans av institutionella hinder för självbestämmande (Young 2000).
Egenförsörjning och delaktighet tycks passa väl
in i vad som uppfattas som rättvist enligt Youngs
definition. Det är antagligen få som skulle vända
sig mot att försörjningsmöjligheter är en grundläg45

gande rättighet. Som en konsekvens av detta integrationspolitiska mål har arbetsmarknaden fått ett
betydande ansvar för integrationsfrågan.
Immigranters bristande representation på arbetsmarknaden har förklarats på olika vis beroende
på från vilket politiskt håll förklaringen kommit.
Katarina Mattsson (2001) beskriver en utveckling
där 1980- och 90-talens försvårade arbetsmarknadsläge för människor födda i länder i Afrika,
Latinamerika eller Mellanöstern utlöste en debatt
där två linjer stod mot varandra. Företrädare för den
socialdemokratiska regeringen liksom andra debattörer hävdade att stereotypisering av immigranter
ledde till diskriminering, och lagen skärptes 1999.
Den politiska högern avfärdade att diskriminering
skulle utgöra det största hindret för immigranters
etablering på arbetsmarknaden och menade att det
krävdes en mindre hård politisk styrning av arbetsmarknadens funktion. Från detta håll framhölls
också immigranternas bristande kompetens.
Ett viktigt inslag i debatten har varit betydelsen av ”Sverigespecifik kunskap”. Enligt Broomés
studie (Broomé m fl 1996) efterfrågar chefer i
svenskt näringsliv sådan, och Mattsson (2001)
analyserar hur ett sådant kompetenskrav legitimeras. Hon ser uttryck för ett postkolonialt tänkande
där människor ”från Andra kulturer” inte kan
tillgodogöra sig ”vår kultur” i tillräckligt hög grad
för att klara av att arbeta på ”våra arbetsplatser”.
Hon ställer sig frågande till hur det kommer sig att
”vi” kan analysera, förstå och förklara ”de Andras”
kultur tillräckligt väl för att avgöra att ”Andra” inte
kan tillgodogöra sig ”vår kultur”. Pripp (2001) har
i sin analys av samma diskurs funnit ett drag som
är av största vikt för hur immigranter uppfattas
på arbetsmarknaden. Kompetensbristdiskursens
företrädare använder kultur och identitet i kombination med laddade ord om konflikt, isolering och
avvikelse. Pripp menar att individuella egenskaper
suddas ut till förmån för en allmänt hållen beskrivning av kategorierna. Människor som reduceras till
personer med ensidigt kulturella eller etniska identiteter – och som hela tiden uppmärksammas från
samhällets sida – är utsatta för vad Pripp betecknar
som en omslutningsprocess. I mötet med omgivningen, exempelvis när någon söker arbete ”vet”
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arbetsgivarna en hel del om den arbetssökande
utifrån hur dennes kategori omtalas och förstås. De
arbetssökande immigranterna vet också att arbetsgivarna ”vet”, och måste ständigt förhålla sig till
denna ”kunskap”.
Mångfaldsdiskursen har vuxit sig stark som en
reaktion på kompetensbristdiskursen, men vilar
på samma ideologiska grunder. Som vi visat i det
inledande kapitlet bygger både det representativa
och managementinriktade mångfaldsarbetet på särskiljande. Det representativa mångfaldsarbetet kan
dock sägas vara legitimt ur ett rättviseperspektiv då
det avser att skapa bättre möjligheter åt marginaliserade grupper. Vilka grupper som skall ”lyftas” och
hur detta skall gå till visade sig i vår studie inte vara
helt enkelt för de som intervjuades. En tjänsteman
med ansvar för mångfaldsfrågor uttryckte exempelvis;
Jag gillar inte att gruppera folk men ibland
så, det här är också en paradox. Å ena sidan så
klumpar vi ihop folk och kallar dem för invandrare och funktionshindrade och gud vet allt, eller
finländare. Å andra sidan så pratar vi om att
mångfald är att se olikhet och se varje människa
som en individ.
Young (2000) föreslår att man kategoriserar människor efter den form av underordning de drabbas
av. Detta betyder att man inte fokuserar egenskaperna hos individerna själva, såsom kön eller fenotypiska drag. Personer som nekas tillträde på
arbetsmarknaden har det gemensamt att de hindras
från egenförsörjning. Nekandet kan ske på olika
diskrimineringsgrunder varför ett breddat mångfaldsbegrepp skulle kunna vara i linje med Youngs
förslag. Hur arbetsgivare i praktiken skulle kunna
lämna ett tänkande och ett rekryteringsarbete som
bygger på de egenskapsdefinierade kategorierna
är dock oklart. Kommunernas mångfaldspolicies
uttrycker som vi visat att marginaliserade grupper skall in i organisationen för att organisationen
behöver olikheterna. Dessa olikheter beskrivs som
kulturella, språkliga, erfarenhetsmässiga eller kompetensmässiga i största allmänhet. Det centrala här
är att organisationerna behöver dessa människor,

på samma vis som integrationspolitiken uttrycker
att mångfalden utvecklar samhället i sin helhet. Att
underordnade kategorier blir representerade ses då
inte som viktigt för kategoriernas medlemmar utan
för organisationerna själva.
I ett ”verkligt” mångfaldsarbete där fokus ligger på
arbetet, ledningen och individens unika kompetens
bör, enligt förespråkarna för mångfaldsmodellen,
cheferna se förbi fenotypiska drag och andra egenskaper vilka kan utgöra grund för diskriminering.
Byggt på en förståelse av kultur och etnisk tillhörighet som entiteter riskerar de efterfrågade kompetenserna att bli just ”kulturkompetenser”. Det är svårt
att se att sådana föreställningar om individer kan
leda till en rättvisare rekrytering, som i grunden skall
bortse från ”avvikelser”. Mångfaldsförespråkarna
utgår ifrån samma humankapitalteori som ligger
till grund för kompetensbristförklaringarna. Inom
humankapitalteorin ses en individs lön direkt kopplad till individens produktiva förmåga. En förmåga
som individen själv anses kunna påverka genom
exempelvis utbildning. När humankapitalsbegreppet vidgats till att också omfatta ”Sverigespecifik
kunskap” följer att immigranterna drar det kortaste
strået i konkurrens med ”svenskar”. Mångfaldsförespråkarna söker kompensera immigranternas brist
på ”Sverigespecifik kunskap” genom att uppmana
arbetsgivarna att värdera och bejaka annan ”kulturspecifik” kunskap, och påpekar att arbetsgivarna har
något att vinna på detta.
Att utveckla mångfalden i svenska organisationer
på ett rättvist sätt syns svårt om det är marknadens
motiv som styr förklaringar och insatser. Enligt
postkolonial teori har rasismen bytt skepnad medan
dess grunder består. En tidigare fixering vid biologiska förklaringar till underordnande av människor
har förbytts till vad denna teori betecknar som kulturell rasism. Dock visar en studie av internationellt
adopterade och ”andra generationens invandrare”
att exkludering utifrån fenotypiska drag sker i
Sverige. Samma studie visar att det anförda behovet
av ”Sverigespecifik kompetens” i praktiken tar sig
uttryck i att det är svårare för andra generationens
immigranter att få bra positioner på arbetsmarknaden om man inte har någon förälder född i Sverige
(Rooth 2001).

Fler möjliga förklaringar till
förändringsarbetets tröghet
På vilket vis upprätthåller organisationerna den
orättvisa rekryteringen, trots att det finns en
lagstiftning mot diskriminering som dessutom
skärpts? En del av hindren är direkt organisatoriska
som exempelvis en i praktiken låg institutionell
förankring, även om initiativet kommer ”uppifrån”.
Mångfaldsfrågan utsätts också för konkurrens från
andra för organisationen viktiga perspektiv som
jämställdhet eller arbetsmiljö. Vi har också visat
hur ekonomiska bekymmer kör över visionerna om
en bredare rekrytering. Sociologen Charles Tilly
intresserar sig för – den kategoriellt organiserade
– ojämlikhetens beständighet, och vill rikta uppmärksamheten bort från individualistiska och mentalistiska förklaringar till att ojämlikheten fortgår
att bestå. Han menar att individuella attityder och
värderingar får litet genomslag för att förändra, vad
han kallar, kategoriell ojämlikhet. Utan att redovisa
hela hans resonemang vill vi i konstruktiv anda se
hur Tilly kan vara till hjälp att förstå mekanismerna
bakom förändringens tröghet.
Historiskt sett, menar Tilly, kan man se en
utveckling av ojämlikhet som människor skapat
genom fyra grundläggande mekanismer. Organisationerna – det vill säga alla slags avgränsade enheter
vilka individer kan tillhöra eller uteslutas från –
behöver arbetskraft och vill få ut mer av den än vad
den kostar (exploatering). Organisationerna anställer
folk som inte kontrollerar organisationen men som
ger viktiga bidrag genom sin oumbärliga kunskap.
I kommunala organisationer kan dessa utgöras av
personer med yrkesutbildningar som sjuksköterskor, ekonomer eller biologer. Tillys poäng är att
medlemmar av denna kategori anställda har relativt
hög status, även om de har ganska litet kontroll över
organisationen. Dessa ägnar sig åt vad han kallar
möjlighetsansamling. På sina positionerna skaffar sig
möjlighetsansamlarna kunskap och erfarenhet. De
kan genom att hålla sig väl med överordnade med
mer kontroll skaffa sig nätverk och goda karriärmöjligheter. I Botkyrka kan man se att immigranter
sällan finns bland möjlighetsansamlarna, medan
däremot många kvinnor med svensk bakgrund
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har akademisk utbildning och positioner på högre
nivåer. Däremot återfinns kvinnor endast i fyra fall
av nio på förvaltningschefsnivå.
Exploatering och möjlighetsansamling är enligt
Tilly förutsättningar för att utveckla ojämlikhet.
Ytterligare två mekanismer förstärker ojämlikheten.
Den första, efterlikning, förklarar det till synes irrationella hos organisationernas benägenhet att inte
förändra sina organisationer efter yttre omständigheter. Man efterliknar tidigare modeller för att göra
jobbet, då det tycks ekonomiskt mest försvarbart att
göra så. Anpassning sker längst ner i hierarkierna.
Individer som är anställda för att utföra lågt betalda
jobb och har litet inflytande över sitt arbete försöker
parera exploateringens konsekvenser.
De som har kontrollen över organisationerna
organiserar sin verksamhet utifrån ekonomiskt kalkylerande. Eftersom genomgripande förändring på
kort sikt ofta är dyrbart tenderar organisationerna
vid omorganisation eller nya arbetsuppgifter att
kopiera andras organisering. I Botkyrka och Eskilstuna innehas kotrollen till övervägande delen av
män, även om framförallt Eskilstuna har en hel
del kvinnlig representation högt upp i hierarkin.
Gemensamt för båda kommunerna är dock att
det främst är personer med svenskt ursprung som
innehar tjänster vilka rymmer reell exekutiv makt.
Dessa rekryterar genom sina nätverk eller media
som når dem som är som de själva. På så vis sker
den efterlikning som Tilly menar är förutsättningen
för ojämlikhetens beständighet. De som bedöms
som oundgängliga för verksamheten men saknar
absolut inflytande över dess utveckling, möjlighetsansamlar i organisationen och bevakar gränserna
nedåt. Detta innebär att krav på certifiering eller
viss kompetens krävs för tillträde till positioner
där möjlighetsansamlarna verkar. Vi har visat att
det i kommunerna finns få exempel på att cheferna
har rekryterat direkt från immigrantgrupper till
kvalificerade tjänster. Statistik ger vid handen att
andelen eftergymnasialt utbildade bland immigranter är större än för svenskar som helhet. Det tycks
därmed vara fallet att den akademiska utbildning
som immigranter införskaffat inte ses som konkurrenskraftig. Det kan handla om att cheferna inte
godkänner sökandes språkliga kompetens eller att
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den utbildning som krävs för tjänsten inte anses
matchad av en utbildning som införskaffats utanför
Sverige. Bilden av en nödvändig ”Sverigespecifik
kunskap” har därmed möjligen betydelse även för
kommunerna.
Den allra svåraste formen av kategoriell ojämlikhet uppstår och förstärks enligt Tilly när underordnade kategorier utanför organisationen – exempelvis
bland kommunens invånare – sammanfaller med
och återskapas inom nämnda organisation. Detta
sker med hjälp av kategoriella par som man/kvinna
eller svensk/invandrare. I Botkyrka kommun finns
en stor andel personer med utländsk bakgrund
anställda, vilka främst återfinns på positioner med
låg status och låga löner. I vårt material har vi också
exempel på hur enheter där främst kvinnor tidigare
arbetat idag har ersatts med manliga immigranter.
De ”ersätter de sjukskrivna kvinnorna” som en
informant uttryckte saken. När en manlig immigrant
anställd inom vården, som i rapportens inledande
citat, uttrycker att sådana som han bättre kan hantera människor med omsorgsbehov än ”svenskar”,
kan det självklart vara ett uttryck för hans grundade
uppfattning. Det är dock inte omöjligt att det är ett
uttryck för den anpassning som måste till för att legitimera ens plats på arbetsmarknaden.
Skall förändring ske i riktning mot utjämning,
avslutar Tilly, krävs ett statligt ingripande vilket
fokuserar just de mekanismer som han pekar ut.
Även om han ser betydelsen av attityder som relativt oviktig ser vi anledning att uppmärksamma det
maktutövande som ändå sker i vardagen och som
till viss del har med individers inställning att göra.
Forskning som förlägger den största skulden till
bristande representation på immigranterna själva,
vänder också bort uppmärksamheten från chefers
inkompetenta rekrytering. Eftersom marknaden
uppfattas som neutral och effektiv ingår det inte i
arbetsgivarnas självbild att rekryteringen inte skulle
vara optimal för dess ändamål. Enligt Mattsson
(2001) hävdar kompetensbristdiskursens företrädare att det är statens inblandning i marknadens
funktioner som exkluderar immigranterna. Om
organisationerna fick avlöna personer med mindre
humankapital till lägre kostnad skulle fler immigranter anställas. Här menar mångfaldsivrarna att

det är chefernas oförmåga att se omvärldens förändring som hindrar dem att se vad som är optimal
rekrytering (Alm 1999). Organisationer förändras
mycket långsamt enligt både humankapitalinriktade och rättviseinriktade utsagor. Något litet drag
av irrationalitet tycks finnas i svenska organisationer och hos dess ledning .
Nyckelpersoners egen förståelse av sina rekryterande och organiserande roller har vi påtalat tidigare i rapporten. Pripp (2001) pekar särskilt på hur
ofta välmenande människor arbetar utifrån normer
de aldrig ifrågasätter i vardagen. Det är här makten
utövas, menar Pripp som tar avstamp i en maktteori
som ser makten utövad i människors handlingar
och de effekter som uppstår av att många människor
handlar på ett likartat sätt. Människor som i sina
samfällda och vardaliga gärningar bidrar till att särskilja och underordna andra, utövar makt även om
de inte uppfattar det själva. Vi har visat att en alldeles ordinär rekryteringsprocess äger flera moment
där hierarkisering och särskiljande sker. Beslut om
någons duglighet sker utifrån knapphändig och
stereotypiserad kunskap om individer som tillskrivs

grupptillhörighet utifrån kön eller födelseland.
Även om inte samma chefer fattar samma dunkelt
motiverade beslut hela tiden så sker detta på flera
håll i samhället samtidigt och över tid, vilket skapar
en struktur. Enskilda individer riskerar därmed att
drabbas vid flera återkommande tillfällen. Denna
upprepning utgör en grogrund för en nedvärdering
och omslutning av individen.
Studien av mångfald i kommunerna talar för att
mångfald som utjämningsprojekt kräver ett starkare
och rättvisemotiverat ledarskap för förverkligande.
De allra bästa intentioner ligger bakom mångfaldsarbetet i Botkyrka och Eskilstuna, och många insatser görs för att förbättra representation och sprida
kunskap om hur det kan göras effektivare. Studien
visar också att en ”ökad mångfald” oavsett innebörd, tar lång tid att utveckla under de omständigheter som råder. Låg prioritet hänger samman med
brist på uppenbara ekonomiska incitament för de
pressade aktörerna. Frågan är om jämlikhetsfrågor
skall vara underkastade ”budgetenheters” och kommunalt utvecklade ”köp- och säljsystems” ramar för
förverkligandet av integrationspolitiken.
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Bilaga: Metod

Studien bygger på intervjuer med kommunala
tjänstemän och fackliga företrädare i Botkyrka och
Eskilstuna. Vi har också tittat på kommunala dokument och kommunernas policy-dokument rörande
mångfald och rekrytering samt observerat ett antal
rekryteringsprocesser. Fältarbetet är genomfört
under våren och hösten 2003.
Eskilstunadelen har delats mellan två forskare.
Karin Lövgren satte igång arbetet och gjorde under
våren merparten av intervjuerna och materialinsamlingen. Till hösten övertogs Eskilstunadelen
av Saara Printz Werner som genomförde kompletterande intervjuer och följde ett par rekryteringsprocesser.
I Eskilstuna fanns det önskemål om vilka
förvaltningar vi skulle inrikta oss på. De två förvaltningarna vi koncentrerat oss på är Kommunstyrelseförvaltningen och Torshälla stads förvaltning.
I Botkyrka tillhandahöll en personalstrateg i samband med förra studien (Edström 2001), en lista
med namn på cirka fyrtio tjänstemän som han
tyckte var lämpade att besvara frågor kring studiens
tema. I möjligaste mån har vi i den föreliggande studien intervjuat samma personer.
Både i Eskilstuna och Botkyrka har man varit
mycket generösa med både tid och engagemang.
Man har varit öppen för att bli granskade och gjort
plats i fulla almanackor för att låta sig intervjuas.
Vi har fått tillgång till olika typer av material och
fått närvara vid känsliga situationer som möten i
anställningsgrupper och under anställningsintervjuer. Vi vill här passa på att tacka alla som bidragit
till studien med tid, tankar och faktauppgifter.
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Inom Kommunstyrelseförvaltningen i Eskilstuna
har samtliga avdelningschefer intervjuats. Även i
Torshälla har förvaltningschefen intervjuats. I de
båda förvaltningarna har vi dessutom intervjuat en
blandning av verksamhetschefer, avdelningschefer,
biträdande avdelningschefer, fackliga företrädare
och pa-konsulter.
I Botkyrka sökte vi upp de personer som intervjuades i den tidigare studien och frågade dem om
förändringar som skett sedan den första undersökningen. Av de tjugo chefer som ingick i studien år
2000 fanns femton kvar i verksamheten. Två av
ersättarna till de som slutat valde att delta i intervjuer. Sexton av de tidigare intervjuade personerna
valde att delta, varav endast två var förvaltningschefer. Kommundirektören var nytillträdd under
våren 2003 och avböjde på grund av hög arbetsbelastning, liksom en nytillträdd förvaltningschef.
I studien deltar representanter för förvaltningarna
Barn och Ungdom, Vård och Omsorg, Tekniska
servicekontoret, Administrativt servicekontor,
Medborgarkontoret, Utbildning och arbetsmarknad, Brandförsvaret och Miljöförvaltningen. Av de
chefer som deltagit i studien var en född i ett asiatiskt land, två kom till Sverige från andra nordiska
länder som unga och en kommer från ett eu-land
utanför Norden. Lika många män som kvinnor
intervjuades kring rekrytering.
Med anledning av att vi följt rekryteringar och
aktiviteter som rör kommunens mångfaldsarbete
ingår ytterligare ett antal chefer och pa-personal.
Dessa har både intervjuats och bidragit genom att
låta oss delta vid möten och anställningsintervjuer.

Det är lätt att föreställa sig att en intervjusituation
där man blir granskad som tjänsteman kan kännas
obehaglig och att man därför avböjer att blir intervjuad. Följden blir kanske att de som vi träffat och
intervjuat är de öppna som har lätt att prata, de positiva eller de som ”mediatränats”. De som intervjuats
är alla chefer eller personer med personalansvar
samt fackligt förtroendevalda, människor med vana
att tala med andra och möta nya människor.
Intervjuer är en metod med både för och nackdelar. Till fördelarna – med den typen av halvstrukturerade intervjuer som genomförts – hör att den
intervjuade många gånger resonerar sig fram till sitt
svar och vänder och vrider på frågan många gånger.
Men det finns också svårigheter med intervjuer som
behandlar frågor där det finns en allmän konsensus om det positiva med mångfald eller jämlikhet.
Intervjuerna blir lätt ett ”politiskt korrekt” samtal
om idealfallet av rekrytering, om hur det borde
vara snarare om hur det faktiskt går till. Trots det
menar vi att intervjuer är en bra och givande metod,
men det gäller att verkligen lyssna och ibland ”läsa
mellan raderna”.
Som ett komplement till de cirka fyrtio intervjuerna, och tack vare kommunernas vilja att
släppa in oss och låta sig granskas, har vi också följt
några rekryteringar. Vi har varit med på ett par av
anställningsgruppernas möten om hur kravprofil
respektive annons ska utformas, vi har tagit del av
de sökandes ansökningar och ansökningsgruppens
urvalsprocess till anställningsintervjuer. Vi har
suttit med vid anställningsintervjuerna och följt
anställningsgruppens efterföljande diskussioner. Vår
förhoppning är att dessa observationer ska komplet-

tera den bild som gavs av rekryteringsprocesserna i
intervjuerna. Dessutom har vi studerat kommunernas policydokument som berör mångfaldsarbete och
rekrytering och hämtat uppgifter från årsredovisningar, den strategiska planen (Eskilstuna), kommunala broschyrer, kommunernas hemsidor och
Kommunförbundets kommunstatistik.
Att endast ett fåtal rekryteringar följts beror på
främst två faktorer. I Eskilstuna riktade vi in oss
på två förvaltningar. Den ena är Kommunstyrelseförvaltningen med en personalstyrka bestående av
tjänstemän som i många fall arbetat där i många år
och relativt få nyrekryteringar. Den andra är Torshälla stads förvaltning som har en förhållandevis
stabil personalsituation. Dessutom införde båda
kommunerna anställningsstopp under hösten 2003
och flera av de rekryteringar som påbörjats avbröts.
Studierna av Botkyrka respektive Eskilstuna är
inte parallella. Botkyrkadelen är delvis en uppföljning av Gott och blandat (Edström 2001) medan
Eskilstuna inte undersökts av oss tidigare och därför
inte kan sättas i relation till något tidigare utfall.
Materialet har alltså tillkommit på olika sätt. När
det gäller observationerna av rekryteringsprocesser
har utgångspunkterna varit mer lika. I båda kommunerna har vi observerat sammanhang där människor normalt inte är vana att iakttas av ”experter”
som lyssnar och antecknar. Det kan finnas anledning att anta att det har påverkat situationen på
olika sätt. Kanske har gruppen sinsemellan talat
mer om mångfald än man hade gjort om man varit
ensamma. Kanske har vår närvaro påverkat både
den arbetssökande och anställningsgruppen att i
högre utsträckning än normalt ge akt på sig själva.

