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Abstract:  
Denna kandidatuppsats behandlar ämnet mångfaldsrekrytering. Uppsatsens syfte var att tolka 

och förstå en kommuns rekryteringsprocess ur ett mångfaldsperspektiv. Vidare ville vi belysa 

hur kommunens rekryteringsprocess kan förbättras för att främja rekrytering av mångfald. 

 

En frågeställning utarbetades för att besvara syftet: 

 Hur går kommunens rekryteringsprocess till? 

Undersökningen är en fallstudie och genomfördes på Växjö kommun, där vi intervjuade fyra 

chefer och fyra personalspecialister, samtliga väl insatta i kommunens rekryteringsprocess. 

För att uppfylla syftet användes kvalitativa semistrukturerade intervjuer och analys av 

kommunens riktlinjer för rekrytering. Intervjuer och dokument lästes och tolkades ur ett 

hermeneutiskt perspektiv och tolkningarna jämfördes sedan med teorier i ämnet.  Resultatet 

visade att informanterna försöker att sträva efter att följa policyn kring mångfald, dels i det 

dagliga arbetet och dels i projektet ”Mångfaldens år” och att man är medveten om varför 

kommunen bör arbeta för mångfald. Resultatet visade också att det är viktigt att 

organisationer arbetar för att främja mångfald i sin rekryteringsprocess, och att det är 

angeläget att organisationen genomsyras av ett mångfaldsfrämjande tankesätt. 

Mångfaldstänkandet ska finnas i alla delar av organisationens arbete. Det är också viktigt att 

man har tydliga riktlinjer för hur rekryteringsprocessen ska gå till ur ett mångfaldsperspektiv. 

Tydliga riktlinjer leder förhoppningsvis till ett gemensamt arbetssätt i organisationen, vilket 

också är bra ur ett mångfaldsperspektiv. 
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1. Inledning 

 

I inledningen introduceras läsaren till uppsatsens problemområde och en motivering ges till varför 
ämnet intresserar oss. Vidare presenteras syfte samt frågeställningar och till sist tar vi upp centrala 
definitioner för att klargöra viktiga begrepp. 

1.1 Introduktion 

 
Sverige är ett land med en heterogen befolkning sammansatt av kvinnor och män, från olika 

samhällsklasser, med olika etniska bakgrunder, i alla åldrar, med olika sexuell läggning, utan eller med 

funktionshinder. Denna mångfald tas dock inte tillvara fullt ut i det svenska närings- och arbetslivet i 

dag. Många gånger är fortfarande den etniskt svenska tjänstemannen utan funktionshinder i rätt ålder 

norm i arbetslivet. (Näringsdepartementet, ”Alla lika olika – mångfald i arbetslivet”, 2000:13) 

 

Citatet ovan problematiserar begreppet mångfald i arbetslivet och visar på vikten av att 

svenska organisationer är öppna för och välkomnar mångfald, vilket är grundtanken med 

denna uppsats. Uppsatsen behandlar ämnet mångfaldsrekrytering som intresserar oss därför 

att vi är blivande personalvetare vars framtida arbetsuppgifter kommer att inkludera 

rekrytering. I uppsatsens inledningsfas var vi inne på Växjö kommuns hemsida där vi fann 

kommunens policy om mångfald. Detta kändes mycket intressant och vi valde därför att knyta 

mångfaldsbegreppet till kommunens rekryteringsprocess.  

 

Katarina Mlekov och Gill Widell (2003) skriver att ”vid strävan mot den multikulturella 

organisationen är rekryteringsprocessen en strategisk kärnpunkt i utvecklingsarbetet” (s. 

101). Att rekrytera personal är kostsamt och tidskrävande, och organisationer avsätter stora 

resurser i form av tid och pengar för att hitta ”rätt person till rätt plats”. I Sveriges kommuner 

har en rekryterare inte endast att ta hänsyn till hur väl en medarbetare kommer att passa in i 

organisationen, utan rekryteraren måste också se till att rekryteringsprocessen följer de 

speciella riktlinjer kring mångfald som ska genomsyra kommunens arbete. Ett 

mångfaldstänkande i de kommunala rekryteringsprocesserna är nödvändigt eftersom 

människors lika rättigheter och möjligheter är lagstiftat i Sverige (Diskrimineringslagen SFS 

2008:567). 

 

Dock är det inte bara lagstiftningen som kräver att kommuner arbetar med mångfald i 

rekryteringsprocessen. Näringsdepartementet (2000) beskriver vikten av att tillvarata alla de 

mänskliga resurser som finns på arbetsmarknaden för att gynna samhällets välfärd och 

ekonomiska tillväxt, då drygt två miljoner människor kommer att vara 65 år eller äldre år 

2015.
1
 Statistiska centralbyrån uppger att försörjningsbördan ökar från och med år 2010 och 

år 2030 kommer den äldre befolkningen att kosta mer än den yngre.
2
 En lösning på den 

personalbrist som uppstår till följd av detta, är att öka andelen funktionshindrade, kvinnor, 

äldre och personer med utländsk bakgrund i arbetslivet. Om dessa gruppers deltagande i 

arbetslivet ökade till att nå den genomsnittliga nivån så skulle det svenska arbetslivet få 

tillgång till 400 000 människor som fortfarande är en outnyttjad källa för arbetskraft 

Näringsdepartementet (2000). Enligt Jan Wallenberg (2004) drabbar denna arbetskraftsbrist 

Sveriges kommuner hårt: 

                                                
1http://www.ssd.scb.se/databaser/makro/MainTable.asp?yp=dkoqgv&xu=C3352001&omradekod=BE&omradetext=Befolkni

ng&lang=1 
2 http://www.scb.se/statistik/_publikationer/OV0904_2010A01_BR_04_A01BR1001.pdf 
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Kommunerna anses också få svårt att få tag i tillräckligt med personal i framtiden. Beräkningar från 

Kommunförbundet visar att kommunerna kommer att behöva över en halv miljon nya medarbetare till år 

2010, framför allt på grund av pensionsavgångar (Svenska Kommunförbundet 2001). Denna rekrytering 

sker i konkurrens med landsting/regioner och alla andra arbetsgivare. […] Mot bakgrund av denna 

konkurrens om arbetskraft framstår det som nödvändigt för kommunerna att bli attraktivare som 

arbetsgivare (s. 1)  

 

Tidigare undersökningar har visat att kommuner kan bli bättre på att attrahera en mångfald av 

medarbetare. Anpassade kravprofiler, nya rekryteringskanaler och att efterfråga kompetens 

istället för utbildning kan förbättra rekryteringen av mångfald till kommunerna. (Larsson & 

Söderberg, 2009)   

 

1.2 Syfte 

 

Mot bakgrund av problematiken som har beskrivits ovan är syftet att tolka och förstå en 

kommuns rekryteringsprocess ur ett mångfaldsperspektiv. Vidare vill vi belysa hur 

kommunens rekryteringsprocess kan förbättras för att främja rekrytering av mångfald. 

 

1.2.1 Frågeställningar 

För att kunna besvara syftet har vi utarbetat en frågeställning som lyder: 

 Hur går kommunens rekryteringsprocess till? 

1.3 Centrala begrepp 

 

De definitioner som används i denna uppsats är anpassade efter undersökningens syfte och 

kan därför definieras på annat sätt i andra sammanhang. 

Mångfald:  

Mångfald innebär att människors lika värde respekteras – oavsett kön, könsöverskridande identitet 

och uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, 

funktionsnedsättning, ålder eller annat 3  

ett önskvärt tillstånd med avseende på fördelningen av vissa kännetecken, t.ex. etnicitet, kön, osv. 

inom ett samhälles (eller en samhällssektors) struktur. (Westin, 2001:13) 

 

Rekryteringsprocess: 

Med en rekryteringsprocess avses: kravspecifikation, annonsutformning, val av 

sökvägar, urval, intervju och slutgiltig bedömning (Lindelöw, 2008). 

1.4 Fortsatt disposition 

I uppsatsens andra kapitel ges en bakgrund om mångfald och kommuner utifrån 

forskningsläget. Sedan följer teoretiska utgångspunkter som presenterar teorier om 

mångfaldsfrämjande rekrytering och normalitet. I tredje kapitlet följer vetenskapsteoretisk 

utgångspunkt och metod. Sedan beskrivs sök- och urvalsprocesserna, databildningsmetod och 

databearbetning. Slutligen klargörs etiska överväganden och validitet, reliabilitet och 

generaliserbarhet. I kapitel fyra beskrivs det fallföretag som vi har valt att studera genom 

information om organisationen storlek och geografiska plats, och information om valda delar 

                                                
3 http://vaxjo.se/upload/59004/mangfpr_2010_tillg_anp.pdf 
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av dess mångfalds- och personalpolicy. Nästa kapitel, fem, redovisar resultatet av det 

insamlade empiriska materialet, bestående av dokument och intervjuer, under tio stycken 

rubriker. Varje rubrik utgör en del av den hermeneutiska helheten och rubrikerna kommer 

därför att användas även i analysdelen. I kapitel sex utgår vi ifrån studiens syfte och 

frågeställningar för att med hjälp av teorier reflektera kring resultatet. I det sista kapitlet, sju, 

diskuterar vi de viktigaste tolkningarna av resultatet. Kapitlet avslutas med en 

metoddiskussion, förslag till fortsatt forskning och avslutande kommentarer. 
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2. Bakgrund och teoretiska utgångspunkter 

 

I detta kapitel ges en bakgrund om mångfald och kommuner utifrån forskningsläget. Vidare följer 

teoretiska utgångspunkter som presenterar de teorier som kommer att användas i analysen. 

 

2.1 Varför ska kommuner arbeta för mångfald? 

 

Vid genomläsning av ett flertal kommuners hemsidor fann vi att det är vanligt att kommuner 

redovisar sitt intresse för och arbete kring mångfald genom olika policydokument eller 

mångfaldsprogram där ord som ”jämlikhet”, ”jämställdhet” ”integration” och ”mångfald” 

blandas.
4
 Det förefaller alltså som om många kommuner har någon form av 

mångfaldstänkande. Skälen till detta är många och ligger på olika plan.  

 

2.1.1 Lag och föredömligt beteende 

Att arbeta för mångfald är nödvändigt av många skäl, inte minst lagliga. I Sverige gäller 

sedan 1 januari 2009 Diskrimineringslagen som lyder:  

 
Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och 

möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. (Diskrimineringslag SFS 2008:567) 

 

I diskrimineringslagen behandlas rekrytering. Här står att ”Arbetsgivaren ska verka för att 

personer oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning ges möjlighet att 

söka anställningar” (Diskrimineringslagen SFS 2008:567 kap 3:7). Att exkludera grupper 

från arbetsmarknaden resulterar i samhällsekonomiska förluster och detta har således medfört 

en lagstiftning som syftar till att förbjuda diskriminering (Mlekov & Widell, 2003). I 

Diskrimineringslagen står också följande om hur en arbetsgivare ska arbeta för att motverka 

snedfördelning av kön på arbetsplatsen: 

 
När det på en arbetsplats inte råder en i huvudsak jämn fördelning mellan kvinnor och män i en viss typ 

av arbete eller i en viss kategori av arbetstagare, ska arbetsgivaren vid nyanställningar särskilt 

anstränga sig för att få sökande av det underrepresenterade könet. Arbetsgivaren ska försöka se till att 

andelen arbetstagare av det underrepresenterade könet efter hand ökar. Första stycket ska dock inte 

tillämpas, om särskilda skäl talar emot sådana åtgärder eller åtgärderna rimligen inte kan krävas med 

hänsyn till arbetsgivarens resurser och omständigheterna i övrigt. (Diskrimineringslagen SFS 2008:567, 

kap 3:9) 

 

Att vid lika meriter välja en sökande av det underrepresenterade könet kallas för positiv 

särbehandling och är ett aktuellt ämne idag.  Högsta domstolen har dömt högskolor för 

diskriminering då högskolorna har tillämpat positiv särbehandling på grund av kön vid 

antagning av studenter.
5
 Det finns fler undantagsregler i diskrimineringslagen som tillåter 

särbehandling när det gäller kön och ålder (Diskrimineringslagen SFS 2008:567, 2:2:2 och 

2:2:4) och Högsta domstolen uttalade sig i ett fall såhär kring undantagsreglerna: 

 
Lagtextens utformning ger inte någon vägledning för en bedömning av vilka särskilda intressen som kan 

utgöra skäl för undantag från diskrimineringsförbudet. I förarbetena anges bl.a. främjande av 

jämställdhet mellan kvinnor och män som ett exempel på ett väsentligt samhälleligt och socialt intresse 

                                                
4 http://www.gavle.se/Kommun--politik/Projekt-i-Gavle-kommun/Kommun-och-politik/Mangfald-och-   rekrytering/; 

http://www.uppsala.se/sv/Kommunpolitik/Jamstalldhet--mangfald/Malsattning/; http://www.engelholm.se/Kommun-
politik/Tillganglighet-jamstalldhet-och-mangfald/ 
5 http://www.centrumforrattvisa.se/files/file/Hovratten,SLU.pdf 
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(prop. 2001/02:27 s. 41). Hovrätten delar tingsrättens bedömning att det av dessa förarbeten kan dras 

den slutsatsen att viss positiv särbehandling vid lika meriter kan vara tillåten om syftet är att främja 

jämställdheten mellan kvinnor och män. Emellertid kan inte varje särbehandling som tjänar detta syfte 

vara tillåten utan, såsom tingsrätten funnit, måste behandlingen stå i proportion till ändamålet.6 

 

Som visat ovan är det alltså inte alltid säkert att positiv särbehandling godtas i lagens ögon 

trots undantagsreglerna i diskrimineringslagen. 
 

Ett annat skäl till att arbeta med mångfald i kommuner kan enligt litteraturen vara föredöme. 

Hur stora organisationer agerar kan influera omvärlden. Enligt Näringsdepartementet (2000) 

är det viktigt att all offentlig verksamhet bedrivs efter de principer som återfinns i lagen. 

Näringsdepartementet förtydligar vikten av att staten föregår med gott exempel, och agerar 

som ett föredöme i sin roll som arbetsgivare:  

 
När företrädare för riksdag och regering eller förtroendevalda på kommunal nivå pläderar för värdet av 

mångfald i arbetslivet riktar man sig inte sällan mot näringslivet och samhället i stort. Men en regering, 

eller en kommun, som inte själv visar handling kan knappast kräva något av andra.  (Näringsdepartementet, 
2000:187) 

 

Här förtydligas alltså att det är viktigt att hela samhället genomsyras av mångfaldssträvande, 

alltså att inte bara det privata näringslivet arbetar med mångfald, utan att mångfaldsarbete 

präglar även det statliga och kommunala arbetet. Om inte dessa stora arbetsgivare tar 

mångfald på allvar, så får det troligen verkningar för samhället i stort. Det är viktigt att 

kommunernas personal speglar hur befolkningen ser ut för att kunna ge så god service som 

möjligt och inte minst för att ha trovärdighet hos medborgarna (Mlekov & Widell, 2003). 

 

2.1.2 Moraliska aspekter 

Moraliska aspekter är ett annat skäl till att det är viktigt att arbeta med mångfald i kommuner. 

Organisationer som inte tar hänsyn till rättvisefrågor får svårt att försvara sig inför alltmer 

rättvisetänkande medborgare/kunder: ”Inget företag har råd att bortse från kundernas 

preferenser” (Mlekov & Widell, 2003:39). Paulina de los Reyes (2000) menar, vilket avviker 

från Mlekov och Widells åsikter ovan, att etik, moral och rättvisa inte spelar så stor roll för att 

motivera mångfaldsarbete i Sverige. Hon säger alltså att det i Sverige främst är andra skäl 

som används för att visa på vikten av mångfaldsarbete. 

 

2.1.3 Utnyttja kunskapsmässiga resurser för ökad lönsamhet 

Näringsdepartementet (2000) menar att det i mångfaldsarbete finns en inneboende 

utvecklingspotential för organisationer och att både arbetsgivare och samhället i sin helhet 

vinner på en ökad mångfald. Att endast utnyttja en liten del av den arbetsföra befolkningen, 

medan den andra delen står outnyttjad bredvid är att dåligt använda de resurser som finns 

tillgängliga. Även Näringsdepartementet (2000) menar att det finns vetenskapligt stöd för att 

heterogena organisationer är mer framgångsrika när det gäller nytänkande och kreativitet och 

att heterogena organisationer har lättare att bli accepterade av samhället.  Samma tanke finns 

hos Mlekov & Widell (2003) som skriver att ”Företag som medvetet rekryterar en heterogen 

arbetsstyrka blir mer nyskapande […] De verkligt nyskapande idéerna kommer ur skillnader, ur 

möten mellan olikheter och ur blandning av kunskaper och erfarenheter […] (s. 32–33). Författarna 

talar om lönsamhet i samband med mångfald och organisationer. Till skillnad från vad 

Näringsdepartementet säger om saken i sin rapport så menar dock Mlekov och Widell (2003) 

                                                
6 http://www.centrumforrattvisa.se/files/file/Hovratten,SLU.pdf 
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att det finns forskning som tyder på att mångfald saknar betydelse för effektiviteten i 

organisationer. De avslutar ändå med att säga att mycket talar för att mångfald ändå har 

främjande effekter både på organisatorisk- och individnivå. 

2.1.4 Globalisering/anpassning till samhällsförändring 

Mlekov & Widell (2003) talar vidare om den ökade globaliseringen i världen och hur 

globaliseringen bidrar till att nya marknader skapas. Mer handel över nationsgränserna, och 

en stegrad arbetskraftmigration gör att en ökad förståelse för andra kulturer är nödvändig: 

 
En organisation med en arbetskraft som avspeglar befolkningen eller de nya marknaderna och som 

kommer från olika delar av världen borde rimligen tillföra organisationen bättre kunskap om de behov 

och preferenser som finns hos kunderna. (s. 28–29) 

 

Förändring och nytänkande krävs idag för att inte konkurreras ut eller anses förlegad på 

marknaden. Här kan en heterogen, mångkulturell organisation snabbt göra framsteg som en 

homogen organisation inte klarar (Mlekov & Widell, 2003). Wallenberg (2004) skriver att 

kommuner generellt har svårt att hitta personal, att det kommer att bli ännu större 

personalbrist i framtiden och att kommunerna inte anses vara attraktiva arbetsgivare. Detta har 

gjort att kommunerna är måna om att utveckla sin arbetsgivarroll och förändras i takt med 

samhället: 

 
Dålig kommunal anpassning till samhällsförändringarna anses kunna ge välfärdsförluster, både 
avseende demokratin, effektiviteten och rättssäkerheten. På så sätt ingår arbetsgivarpolitikens förnyelse 

som ett av flera element i en bred kommunal omvandling med många syften. Naturligtvis är detta olika 

starkt utvecklat i olika kommuner och naturligtvis finns betydande skillnader mellan det verbalretoriska 

planet och det praktiska. Likafullt existerar det en kommunal omvandling i många dimensioner, där 

arbetsgivarpolitiken utgör en del.7  

Wallenberg (2004) citerar även Kommunförbundet (1999) som talar om vikten av att 

kommunerna förändras i takt med samhället och säger att den arbetsgivarpolitik som hittills 

har bedrivits inom kommunerna nu är inaktuell eftersom den skapades ”under förutsättningar 

som inte kommer att gälla framöver” (s. 2). Kommunförbundet menar att kommunerna måste 

arbeta hårt med att förändras för att kunna rekrytera tillräckligt med personal. 

 

2.2 Mångfald- vad innebär det? 

 

Mångfald är ett begrepp med många innebörder och begreppet kan ses ur olika synvinklar. En 

synvinkel är att mångfald är ”ett önskvärt tillstånd med avseende på fördelningen av vissa 

kännetecken, t.ex. etnicitet, kön, osv. inom ett samhälles (eller en samhällssektors) struktur” 

(Westin, 2001:13). Dock kan mångfaldsbegreppet ha något skilda betydelser beroende på ur 

vilken vinkel begreppet betraktas. På en samhällelig nivå innebär mångfald ”ett samhälleligt 

tillstånd” (s. 12), och begreppet står här för ”hur det samhälleliga tillståndet faktiskt är men 

också hur det bör vara, bör ordnas eller bör organiseras” (s. 12) På individnivå innebär 

begreppet ”respekt för människans individuella integritet, jämlikhet och [...] rättvisa” (s.13). 

Mångfald avser alltså inte endast etnicitet. 

 

De los Reyes (2000) nämner att begreppet mångfald inte nödvändigtvis behöver innebära 

något positivt och att mångfald i det svenska arbetslivet kan ses ur ett positivt och ett negativt 

perspektiv. Det negativa perspektivet är då arbetsgivare använder begreppet för att dela in 

                                                
7 http://ebib.sub.su.se/aio/2004/aio2004_02.pdf 
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människor i kategorier och på så sätt sortera ut människor som avviker från normen, med 

ekonomisk vinning som argument. Den ekonomiska vinningen gör arbetsgivaren genom att 

inte anställa avvikande personer, som genom sitt normavvikande anses vara ”fel” för 

organisationen. Ett positivt perspektiv, menar de los Reyes (2000), är när mångfald och 

olikheter ses som en tillgång. I detta fall utnyttjas medarbetarnas olikheter i form av 

kunskaper, kompetens och egenskaper för att ge bättre kundservice, öka vinstmarginaler och 

öka välmåendet i organisationen. Här ses mångfald inte som ett sätt att sortera ut människor 

för ekonomisk vinning, utan som ett sätt att inkludera människor, för ekonomisk och annan 

vinning. Mlekov och Widell (2003) skriver också om den positiva aspekten av 

mångfaldsbegreppet och menar att det kan ses ur ett organisationsperspektiv och att det då 

handlar om hur man på bästa sätt kan ta tillvara de resurser som finns hos individer i en 

organisation. 

 

2.3 Normalitet 

 

Siv Fahlgren och Lena Sawyer (2005) beskriver normalitet, alltså vilka människor som 

kategoriseras som ”normala” och vilka som kategoriseras som ”avvikande”, och menar att 

detta inte är något statiskt, utan varierar mellan olika kulturer. Normaliseringsprocessen går 

till så att:  

handlingar, värderingar, förmågor och förhållanden jämförs, sorteras och hierarkiseras. De kan sedan 

differentieras i förhållande till varandra utifrån någon regel eller norm. Så dras gränsen mellan normalt 

och onormalt, och det normala blir naturligt och självklart. (s. 97) 

Vissa grupper av människor kommer därmed att betraktas som avvikande och de andra som 

normala. Vad som är normalt och inte upprätthålls sedan av ”samhälliga institutioner och 

deras praxis” (s. 97) och i vardagliga möten mellan människor. Institutioner som exempelvis 

kommuner är alltså normerande och ”kopplas till reproduktionen av maktojämlikheter i 

samhället” (s. 97). Detta fenomen diskuteras också i FAIR-projektet. Här citeras Angela 

Nilsson (2006), som har skrivit en avhandling om hur människor exkluderas vid rekrytering. 

Nilsson säger att outtalade normer och värderingar till stor del styr vid en rekryteringsprocess 

och att sökande ofta bedöms  

 
utifrån hur väl de stämmer med den bild av blivande medarbetare som redan finns. Det är problematiskt 

när man ska försöka förändra dessa normer, regleringar och rutiner därför att de ofta är oreflekterade 

och upplevs som naturliga och självklara av dem som utför handlingarna. De ingår i de tankestilar som 

utvecklas i organisationer och som medarbetare är en del av. Tankestilarna fungerar som gränsvakter i 

urvalet av sökande och avgör vem som uppfattas som lämplig eller mindre lämplig, oavsett deras 

kvalifikationer8 

 

Det är alltså inte alltid de sökandes kompetens som styr valen av sökande i en 

rekryteringsprocess, utan hur väl en sökande passar in i den redan gällande 

organisationskulturen. 

 

2.4 Kommuner 

 

2.3.1 Kommunens uppdrag 

I kommunallagen står följande:  

 

                                                
8 http://www.equalfair.se/idebok-kap-1-8/spraknivaerkrav/ 
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Kommuner och landsting får själva ta hand om sådana angelägenheter av allmänt intresse som har 

anknytning till kommunens eller landstinget område eller deras medlemmar och som inte skall handhas 

enbart av staten, annan kommun, ett annat landsting eller någon annan. (Kommunallagen, kap 2:1) 

 

Det kommunala självstyret är inskrivet i regeringsformen och är alltså grundlagsskyddat.  

Självstyret ”utgör en av grundstenarna för den svenska demokratin”.
9
  Vad självstyret i 

praktiken innebär är att kommunen har rätt att fatta självständiga beslut, så länge man följer 

de ramar som har beslutats i regering och riksdag. Det kommunala självstyret är baserat på 

demokratiska principer vilket innebär att kommunens medborgare kan påverka den 

kommunala verksamheten exempelvis genom att rösta i kommunalvalet, överklaga beslut 

eller lämna egna förslag till kommunen.
10

 Enligt Jan Wallenberg (2004) har myndigheters 

tillsyn och föreskrifter, förvaltningsdomstolars domar, förordningar och lagar stor betydelse 

för kommuners verksamhet och Wallenberg menar att staten bestämmer både vad kommuner 

gör och hur de gör det.  

Det kommunala självstyret är dock inte helt okomplicerat. Wallenberg skriver att 

kommunernas uppgifter i samhället är tre, nämligen att vara professionella 

produktionsorganisationer, arenor för lokal demokrati och organ för myndighetsutövning. 

Detta är problematiskt därför att uppgifterna är motstridande, vilket försvårar kommunernas 

arbete. Det är inte alltid lätt att jämka medborgarnas vilja med de direktiv som kommer från 

staten. Det finns två olika paradigm, synsätt, med vilka kommuners arbete och möjligheter till 

utveckling kan betraktas. Det ena sättet är det traditionella synsättet som är det som dominerar 

kommunerna i praktiken. Här domineras arbetet av regelstyrning, hierarki, statens roll, 

budgetering och formellt tillvägagångssätt:  

Huvudsakligen är detta idéer och lösningar inom den traditionella byråkratins ram, utan den negativa 

bimening som ofta vidhäftar byråkratibegreppet; det gäller helt enkelt traditionella förvaltningsprinciper. 

Dagens kommuner är ju till allra största delen formade under den långa period då traditionella 
förvaltningsideal dominerade på ett mer eller mindre självklart och underförstått sätt.11 

 

Det andra synsättet är enligt Wallenberg mer nyskapande och står i opposition till det mer 

traditionella synsättet. Här är fokus på ”decentralisering, nätverksprinciper, lokal 

självständighet, motivationsbaserade lösningar och kommunikativt ledarskap”.
12

 Det nya, 

reformerande synsättet, kritiserar skarpt det traditionella synsättet, och här ligger istället fokus 

på förändring och förändring av tankesätt. Wallenberg säger dock att det främst är på retorisk 

och språklig nivå som det nya synsättet råder. Som nämnt ovan är det traditionella synsättet 

det som härskar i praktiken. 

 

2.4.1 Lagen om offentlig anställning 

Lagen om offentlig anställning (SFS 1994:260) behandlar vilka grunder som ska gälla när en 

offentlig verksamhet nyanställer personal. Enligt lagens fjärde paragraf är det stadgat att: ”vid 

anställning skall avseende fästas bara vid sakliga grunder, såsom förtjänst och skicklighet. 

Skickligheten skall sättas främst, om det inte finns särskilda skäl för något annat”. Dessutom 

måste arbetsgivaren också ta hänsyn dels till företrädesrätten enligt Lagen om 

anställningsskydd (SFS 1982:80,§25-27), dels till omplaceringsskyldigheten (ibid., §22-23).  

 

                                                
9 http://www.eslov.se/politikochpaverka/kommunensuppdragochansvar.1087.html 
10 http://vaxjo.se/VaxjoTemplates/Public/Pages/Page.aspx?id=30149 
11 http://ebib.sub.su.se/aio/2004/aio2004_02.pdf  
12 http://ebib.sub.su.se/aio/2004/aio2004_02.pdf  
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2.5 FAIR-projektet  

 

Det finns olika exempel på projekt som har genomförts för att främja mångfald i 

organisationer. Dessa kan användas som inspiration för organisationer som vill förbättra sitt 

mångfaldsarbete. Ett exempel är FAIR-projektet som är ett projekt som genomfördes från maj 

2005 till och med 2007. Såhär beskrivs projektet på dess hemsida:  

”Equal-projektet FAIR var organiserat i ett utvecklingspartnerskap mellan Försäkringskassan, 

Integrationsverket, Järfälla kommun, Länsstyrelsen Gävleborg, Norrtälje kommun, Riksförbundet 

Sveriges lottakårer, Strängnäs stift och Sveriges Television. Arbetet tog sin utgångspunkt i vanliga 

rekryteringsmetoder, forskning inom området och erfarenheter av mångfaldsorienterad rekrytering. 

Projektet hade som mål att ta fram en standard för rekryteringsprocessen, som inte diskriminerar och 

som har fokus på kompetens för framtiden. FAIR vill utveckla en rekryteringsmetod som fokuserar på den 

kompetens arbetsgivaren behöver, idag och i morgon, en strukturerad och omvärldsorienterad 
rekrytering som inte diskriminerar”13 

2.6 Vad är en process? 

 

För att förstå vad en rekryteringsprocess innebär så är det viktigt att veta vad en process är för 

något. En process är något mer än bara ett antal på varandra följande steg och kan beskrivas 

såhär: 

 

“Sequence of interdependent and linked procedures which, at every stage, consume one or more 

resources (employee time, energy, machines, money) to convert inputs (data, material, parts, etc.) into 

outputs. These outputs then serve as inputs for the next stage until a known goal or end result is 

reached”14 

 

En process är alltså en sammanlänkad kedja av procedurer, där varje länk i kedjan påverkar 

nästa länk.  

2.7 Mångfaldsfrämjande rekryteringsprocess  
 

 Arbetsgivaren skall verka för att personer oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning 

ges möjlighet att söka lediga anställningar. (Diskrimineringslagen, kap  3:7)  

 

I dagens samhälle strävar allt fler organisationer efter att uppnå en mångkulturell arbetsplats, 

och i strävan efter mångfald är rekryteringsprocessen en viktig faktor (Mlekov & Widell, 

2003). Det är i alla delar av rekryteringsprocessen viktigt att ha god kunskap om och ta 

hänsyn till Diskrimineringslagen för att säkerställa att man inte diskriminerar. 

 

2.7.1 Rekryteringsgruppens sammansättning och rekryterarens roll 

För att främja mångfald i en rekryteringsprocess är det viktigt att man tänker på 

rekryteringsgruppens sammansättning. Det är en fördel om gruppen består av olika typer av 

människor för att få en så stor spridning som möjligt vad gäller synsätt och bedömningar.
15

 

Det är viktigt att sätta ihop en så heterogen rekryteringsgrupp som möjligt för att främja 

objektivitet. Gruppen bör i så stor utsträckning som möjligt bestå av människor av olika kön, 

åldrar, sexuell läggning, professionella bakgrunder och olika handikapp (Mlekov & Widell, 

2003). 

                                                
13 http://www.equalfair.se/om-fair/ 
14 http://www.businessdictionary.com/definition/process.html 
15 http://www.equalfair.se/idebok-kap-1-8/diskrimineringslagstiftning/ 

http://www.businessdictionary.com/definition/procedure.html
http://www.businessdictionary.com/definition/stage.html
http://www.businessdictionary.com/definition/resource.html
http://www.businessdictionary.com/definition/employee.html
http://www.businessdictionary.com/definition/energy.html
http://www.businessdictionary.com/definition/machine.html
http://www.businessdictionary.com/definition/money.html
http://www.businessdictionary.com/definition/inputs.html
http://www.businessdictionary.com/definition/data.html
http://www.businessdictionary.com/definition/material.html
http://www.businessdictionary.com/definition/part.html
http://www.businessdictionary.com/definition/output.html
http://www.businessdictionary.com/definition/goal.html
http://www.businessdictionary.com/definition/result.html
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Gävle kommun är ett exempel på hur en kommun kan arbeta för att främja mångfald, då 

kommunen under ett år drev ett projekt kallat ”mångfald och rekrytering”. Projektet syftade 

till ”öka kvalitén och minska risken för diskriminering i en rekryteringsprocess” 
16

. 

Kommunen skriver att det är viktigt att som rekryterare bli medveten om sin egen roll, och att 

tänka på att man inte alltid är objektiv utan att rekryterarens egen bakgrund kan styra de 

tolkningar som görs. Exempelvis är det lätt att lägga märke till det som avviker från den egna 

normen: ”Genom att vara observanta på de begränsningar som finns hos dig själv i mötet 

med andra människor kan du minimera felkällorna i rekryteringsprocessen. Innan du börjar 

göra omedvetna tolkningar utifrån dina fördomar, stanna upp och tänk efter varför du 

reagerar på sättet du gör inför personen”. Här är det enligt Gävle kommun viktigt att tänka 

efter och reflektera för att undvika en subjektiv bedömning: ”Se över eventuella informella, 

känslomässiga bedömningsgrunder som intuition och magkänsla. Koppla på hjärnan och 

ifrågasätt magkänslan!”. 
17

 

 

Som rekryterare bör man alltså för att undvika bedömningar på fel grunder vara medveten om 

sin egen roll, och att man kan påverkas av eventuella fördomar eller personliga preferenser. 

För att bli bättre på detta kan rekryterare och chefer innan rekryteringsprocessen påbörjas 

exempelvis diskutera vad mångfald kan ge organisationen och vilka fördomar som kan finnas 

inom organisationen (Mlekov & Widell, 2003).  

 

2.7.2 Kravprofil 

Kravprofilen utformas efter att man har gjort en behovsanalys där en mål- och 

ansvarsbeskrivning har utformats. I en kravprofil bör följande specifika områden vara med; 

utbildning, erfarenhet, kunskap, kompetens, intresse och utvecklingspotential samt praktiska 

förutsättningar och övriga krav. Ibland uppställs dessa krav på rutin vilket kan leda till att en 

viss grupp av människor utesluts, såsom personer med en viss etnisk bakgrund eller viss 

sexuell läggning. Följder av dessa krav kan bli indirekt diskriminering och/eller att 

organisationen inte främjar mångfald (Lindelöw, 2008).  Roth (2008) skriver att en kravprofil 

som fodrar exempelvis fysisk längd, svenskt medborgarskap eller svenskt körkort kan vara 

indirekt diskriminerande. Även språkkrav kan utestänga vissa grupper. 
18

  

 

Ett annat hinder som motverkar mångfald inom organisationer är att kravprofilen inte 

tydliggör vilka arbetsuppgifter tjänsten innebär. Ett exempel på detta kan vara 

läkarsekreteraryrket. Detta yrke existerar inte i ett flertal länder, trots att man även där har 

kunskap om medicinsk dokumentation. Genom att kräva läkarsekreterarutbildning 

diskrimineras därför de människor som saknar svensk utbildning och samtidigt går 
organisationer miste om kompetenta kandidater (Mlekov & Widell, 2003). 

2.7.3 Annons 

Nästa steg i rekryteringsprocessen är ofta utformning av annonsen. En självklar del av 

annonsen är enligt Roth (2008) att ”beskriva de viktigaste arbetsuppgifterna samt att därefter 

tydligt formulera vilka kvalifikationer som krävs för att arbetet ska kunna utföras”(s. 134). 

Annonsen bör utarbetas så att alla människor kan söka tjänsten. Annonsen ska utformas efter 

den kravprofil som har upprättats för tjänsten och endast innehålla relevanta krav (Roth, 

2008). Exempel på onödiga krav kan vara språkkrav. Formuleringar som ”flytande svenska i 

                                                
16 http://www.gavle.se/Kommun--/Projekt-i-Gavle-kommun/Kommun-och-poltik/Mangfald-och-rekrytering/  
17 http://www.gavle.se/Global/Kommun%20och%20politik/rekryteringsprocessen.pdf 
18 http://www.equalfair.se/idebok-kap-1-8/diskrimineringslagstiftning/ 
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tal och skrift” bör kunna motiveras med att tjänsten verkligen kräver det, så att det inte bara 

blir en standardformulering som läggs till i varje platsannons. Krav och mål ska alltså noga 
anpassas till varje tjänst för att undvika obefogade krav och en subjektiv bedömning.

19
  

För att främja mångfald kan en bild i annonsen ha stor påverkan, då bilden förmedlar 

organisationens identitet och värdegrund (Roth 2008). Om organisationen vill nå ut till en 

bred grupp individer bör bilden representera mångfald: ”Att vara representerad är att synas, 

att synas är att finnas till” (Mlekov & Widell, 2003:119). Men även språket är en viktig 

faktor för att nå mångfald. Om annonsen visar på en viss jargong kan detta indirekt utesluta 

en viss grupp av människor, såsom t.ex. äldre, funktionshindrade, män etc. (Roth, 2008).  

2.7.4 Sökvägar 

Det finns olika sökvägar för att nå ny personal. Dessa är exempelvis; ”annonsering, internet, 

privata nätverk, arbetsnätverk, lokal tv, rekryteringsträffar, arbetsmarknadsdagar, mässor, 

konferenser, studiebesök, närradio och frukostvägar etc” (Mlekov & Widell, 2003:118). 

Kontaktnät och headhunting är vanliga rekryteringskanaler som många organisationer 

använder sig av. Ett problem med dessa kanaler är att de sållar bort personer som inte hunnit 

etablera sig i den aktuella branschen eller samhället, vilket bidrar till fortsatt homogenisering 

av anställda (Mlekov & Widell, 2003). Författarna skriver att det kan vara svårt att nå ut till 

en bred grupp om man använder sig av nätverk som sökväg, denna metod är endast en fördel 

för sökande med stort kontaktnät och man riskerar att på så sätt att gå miste om kompetens 

bland andra grupper. För att nå alla grupper i samhället är det viktigt att annonsen syns på 

ställen som kan ses som otraditionella. Exempel på detta kan vara rekryteringsfirmor med 

mångkulturell kompetens, eller tidningar som skapats av invandrarföreningar och även 

gratistidningar. Jeremy Tippers (2004) styrker argumentet att olika sökvägar är en effektiv 

strategi för att uppnå mångfald inom organisationer. Han lyfter fram vikten av att ständigt 

hitta alternativa metoder än de traditionella sökvägar som vanligtvis används, detta för att nå 

grupper som annars är svåra att komma åt. För att nå en yngre grupp sökande kan exempelvis 

interaktiva sökvägar användas då denna typ av sökväg attraherar unga människor (Diane 

Arthus, 2005). 

 

Ett enkelt sätt att framhäva organisationens strävan mot mångfald är att lyfta fram detta på 

organisationens hemsida, till vilken alla har tillgång. Det som kan lyftas fram på hemsidan är 

t.ex. att visa på organisationens policy för mångfald och att visa på praktiska exempel där 

mångfald har förespråkats. Ytterligare exempel kan vara att visa på de positiva fördelar som 

mångfalden har bidragit med till verksamheten och hur stor inverkan det har gjort på 

organisationen (Tippers, 2004). 

 

2.7.5 Urval 

Urval är nästa steg i rekryteringsprocessen. Lindelöw (2008) skriver att det här handlar om att 

matcha den sökande mot kravspecifikationen och organisationens behov. Vanligtvis 

efterfrågar organisationen ett CV och ett personligt brev och då ligger stort fokus på det 

personliga brevet. Det finns nackdelar med detta, exempelvis att rekryteraren blir medvetet 

eller omedvetet påverkad av brevets utformning och stavning, och att man väljer någon som 

liknar sig själv.
20

 Lindelöw (2008) skriver också att det kan finnas fler nackdelar med denna 

metod. Ett exempel kan vara att det inte ens är säkert att den sökande har skrivit sitt 

                                                
19 http://www.equalfair.se/idebok-kap-1-8/diskrimineringslagstiftning/ 
20 http://www.gavle.se/Global/Kommun%20och%20politik/rekryteringsprocessen.pdf 
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personliga brev själv, utan att han/hon har fått hjälp av personer i sin omgivning eller till och 

med professionell hjälp av t.ex. Arbetsförmedlingen.  

 

Det är bra att flera personer läser igenom ansökningarna och dessa ska helst vara både en man 

och en kvinna.
21

 Rekryterarens uppgift är att se om den sökande uppfyller 

kravspecifikationens krav. Här fokuserar rekryteraren på den fakta som är mest väsentlig 

såsom utbildning, erfarenhet, examen och legitimationer (Lindelöw, 2008). För att främja 

mångfald kan organisationer använda sig av avkodning eller avidentifiering av 

ansökningshandlingarna. Med detta menas att man endast ser till de formella meriter och 

kvalifikationer den sökande innehar, och att man osynliggör faktorer såsom ”namn, kön, 

ålder eller övriga omständigheter som inverkar på den första urvalsprocessen”(Roth, 

2008:136). Ett annat sätt att främja mångfald är att använda sig av specifika 

ansökningsformulär där alla sökande får besvara samma frågor för att uppnå 

kravspecifikationen. På så sätt har alla sökande samma förutsättningar att komma vidare i 

processen och denna metod underlättar även för rekryteraren.
22

  

 

2.7.6 Intervju 

Efter den första utgallringen av sökande kallas sedan de utvalda till intervju. För att sträva 

efter en mångfaldsfrämjande bedömning vid en intervju är en god strategi att använda sig av 

rekryteringsteam. Det innebär att anställda med olika bakgrund är involverade i 

rekryteringsarbetet, vilket också minskar risken för fördomar och diskriminering (Mlekov & 

Widell, 2003). Intervjufrågorna styrs av kravspecifikationen, men fokuserar i största del på 

färdigheter, förhållningssätt och personliga egenskaper som krävs för att vara lämpad för 

tjänsten.
23

 Frågorna ska vara objektiva och relevanta. Man bör ställa samma frågor till alla 

kandidater för att säkerställa att alla får ett likvärdigt bemötande.
24

 Enligt Gävle kommun är 

det också viktigt att använda ett lättförståeligt språk. Kommunen skriver att rekryteraren 

endast bör ställa personliga frågor om det har någon betydelse för arbetet eftersom personliga 

frågor kan öka risken för diskriminering. Rekryteraren har rätt att ställa personliga frågor, 

men man inte får använda svaren på ett diskriminerande sätt. 
25

 Roth (2008) å andra sidan 

skriver att det är viktigt att främja mångfald och undvika diskriminering genom att inte ställa 

frågor som berör religion, familjeliv eller sjukdomar.  

 

2.7.7 Referenstagning 

Referenstagning gör man för att styrka den information som har framkommit i intervjun. 

Detta görs genom att kontakta tidigare arbetsgivare eller andra relevanta kontakter (Lindelöw, 

2008). Diskrimineringsombudsmannen skriver att man enbart ställer frågor som berör “den 

sökandes förmåga att utföra de arbetsuppgifter som innefattas i tjänsten” och frågor som 

berör den “arbetssökandes kompetens och prestationer som är relevanta för det arbete som 

ska utföras” (1999). I FAIR-projektet (2007) står det att det är bra om rekryteringsgruppen 

tillsammans utarbetar de frågor som ska ställas till referenspersonen för att göra 

referenstagningen så objektiv som möjligt. Referenstagningen bör genomföras som en riktig 

intervju som utgår från kravprofilen.
 
Man bör inte gå in på frågor som rör kandidatens 

privatliv. Vad referenspersonen haft för privat relation till den sökande eller vad denne tyckt 

                                                
21 http://www.gavle.se/Global/Kommun%20och%20politik/rekryteringsprocessen.pdf 
22

 http://www.equalfair.se/idebok-kap-9-15/kapitel-9/ 
23 http://www.equalfair.se/idebok-kap-9-15/kapitel-10/  
24 http://www.do.se/sv/Forebygga-diskriminering/Arbetslivet/Rekrytering/ 
25 http://www.gavle.se/Global/Kommun%20och%20politik/rekryteringsprocessen.pdf 
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om den sökandes karaktär är irrelevant och kan vara missledande. Det kan finnas många 

orsaker som förklarar referenspersonens eventuella kritiska åsikter om den arbetssökande.
26

 

Lindelöw (2008) påpekar däremot att det är viktigt att få fram vilken yrkesrelation referenten 

har till den sökande. Problem med referenstagning ur ett mångfaldsperspektiv kan vara att den 

sökande saknar tidigare erfarenheter från arbetslivet eller att hon/han inte kom överens med 

sin föregående arbetsgivare. Ett ytterligare problem kan vara att en flykting helt saknar 

användbara referenser pågrund av att personen varit tvungen att fly från sitt hemland (Mlekov 

& Widell, 2003). 

 

2.7.8 Slutgiltig bedömning 

Gävle kommun skriver att vid den slutgiltiga bedömningen ska man kontrollera att 

informationen från referenstagningen överensstämmer med övrig information. Man ska också 

jämföra den sammanlagda informationen om kandidaten med kravprofilen. Den kandidat som 

stämmer bäst överens med kravprofilen blir den kandidat som får tjänsten.
27

 När man ska ta 

ett beslut om vem som ska tillsättas på tjänsten måste man se det ur ett helhetsperspektiv. De 

kriterier som organisationen kan ta hjälp av är följande: ”i vilken utsträckning de sökande lever 

upp till kravspecifikationen, utvecklingsbarheten (i de fall sökande inte lever upp till 

kravspecifikationen), den relativa vikten hos olika krav, samverkan mellan olika kompetensområden, 

övriga faktorer som t.ex. ersättningsnivåer, tillgänglighet, etc” (Lindelöw, 2008, sida???). När 

beslutet sedan har tagits om vem som ska tillsätta tjänsten skrivs kontrakt och avtal gällande 

tjänsten. Det är viktigt att meddela övriga sökande om att tjänsten är tillsatt och tacka dem för 

visat intresse (Lindmark & Önnevik, 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
26 http://www.equalfair.se/idebok-kap-9-15/kapitel-12/ 
27 http://www.gavle.se/Global/Kommun%20och%20politik/rekryteringsprocessen.pdf 
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3. Metod 

 

I detta kapitel redovisas först vetenskapsteoretisk utgångspunkt och metod. Sedan beskrivs sök- och 
urvalsprocesserna, databildningsmetod och databearbetning. Slutligen klargörs etiska överväganden 

och validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. 

 

3.1 Metodologiska utgångspunkter 

 

Syftet med undersökningen var att tolka och förstå en kommuns rekryteringsarbete ur ett 

mångfaldsperspektiv och att belysa hur kommunens rekryteringsprocess kan förbättras för att 

främja rekrytering av mångfald. För att uppnå syftet valdes kvalitativ fallstudie som metod. 

Den kvalitativa metoden är sprungen ur den hermeneutiska traditionen (Patel & Tebelius, 

1987). Enligt det hermeneutiska synsättet har alla mänskliga handlingar och företeelser 

innebörd som kan förstås genom språk och andra symboler. Tolkning innebär enligt Ödman 

(2007:82) att uttrycka hur något förhåller sig, att förklara något eller att översätta något. 

Tolkningen har två tidsdimensioner, dels ger man mening till det som tolkas, alltså det som 

redan finns, det gamla, dels tar man ställning till ”en företeelses möjligheter” (s. 71). För att 

skapa förståelse för en process måste man enligt hermeneutiken tolka data utifrån ett 

helhetsperspektiv. Helhetsperspektivet ger sedan i sin tur en förståelse av de ingående delarna 

(ibid.). Vårt syfte var att tolka och förstå kommunens rekryteringsarbete ur ett 

mångfaldsperspektiv och att belysa hur kommunens rekryteringsprocess kan förbättras för att 

främja rekrytering av mångfald. Helheten inom ramen för denna uppsats är därför 

kommunens rekryteringsprocess sett ur ett mångfaldsperspektiv. Utifrån denna helhet kunde 

vi urskilja ett antal delar som tillsammans skulle skapa en förståelse för helheten. Följande 

modell visar hur helheten och delarna utgör varandra: 

 

 
 

De delar som utgör helheten är alltså; mångfald, rekryterarens maktroll, rekryteringsgruppens 

sammansättning, kravprofil, annons, sökvägar, urval, intervju, referenstagning och slutgiltig 

bedömning. Dessa delar användes som rubriker i resultat- och analysdelarna för att vi ansåg 

att varje del har en så stor betydelse för förståelsen för helheten, att ingen del går att bortse 

ifrån.  

 

I hermeneutiken går det inte heller att bortse från att tolkningen görs av någon. Forskaren kan 

aldrig ställa sig helt utanför sig själv. Man kan läsa, ta del av andras erfarenheter, iaktta och 

samla in data men man kan aldrig komma ifrån sin egen förförståelse.  Forskarens 

förförståelse är alltså av största vikt i den hermeneutiska forskningen men behöver inte 

nödvändigtvis innebära något negativt. Utan förförståelse finns inget problem, och då heller 
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inget som kan studeras (Ödman, 2007). För att förståelse ska kunna åstadkommas måste 

forskaren medverka ”som tolkande, betydelseangivande subjekt” (s. 63). Förförståelsens 

betydelse och svängningarna mellan del och helhet som slutligen skapar en större förståelse är 

det som inom hermeneutiken kallas för den hermeneutiska spiralen:  

Vi går alltså från del till helhet och från helhet till del. Hermeneutik innebär på detta sätt en ständig 

kontextualisering och de-kontextualisering, en ständig totalisering och de-totalisering. Sammanhanget, 

kontexten, är oftast helt avgörande för vår tolkning och förståelse. Hermeneutik kan på detta sätt sägas 

vara en kontextuell filosofi. Utan föregripande föreställningar om helheten skulle vi i pusslandet endast 

ha bitarnas form att gå efter, med resultatet att pusslet aldrig skulle bli färdiglagt. Men delarna är å 

andra sidan nödvändiga för att vi ska kunna bilda oss en uppfattning om helheten. Det råder ett 

ömsesidigt beroendeförhållande mellan del och helhet. (Ödman, 2007:98-99) 

 

Inom ramen för denna undersökning innebar den hermeneutiska processen att vi utgick från 

vår förförståelse. Eftersom vi är blivande personalvetare så innebar vår förförståelse att vi har 

kunskaper om både mångfald och rekrytering. Dessa kunskaper och våra bakgrunder bildar 

tillsammans en förförståelse som vi beaktade vid tolkningen av materialet. Med förförståelsen 

i förgrunden formulerade vi undersökningens syfte och frågeställning, vi läste sedan litteratur 

i ämnet, samlade in data, tolkade data, gick tillbaka till litteraturen och jämförde data och 

teorier och ändrade våra tolkningar. Successivt uppnåddes på detta sätt en alltmer 

övergripande förståelse för forskningsproblemet och från helheten fick vi förståelse för dess 

delar och den ökade förståelsen för de ingående delarna gjorde att vi fick en klarare syn på 

helheten. Detta tillvägagångssätt speglar det som i hermeneutiken kallas den hermeneutiska 

spiralen där kunskap och förståelse skapas genom en dialektisk rörelse mellan del och helhet. 

En dialektisk rörelse kan förklaras genom följande exempel; Om en person läser en bok och 

inte förstår ett ord i en mening så är det svårt för personen att förstå meningens innebörd. 

Men, genom att fortsätta att läsa boken så växer en större förståelse fram som slutligen gör att 

man kan förstå ordets betydelse. Helheten, alltså bokens alla sammantagna delar, ger en 

förståelse för delen, alltså det lilla ordet. Det är alltså viktigt att inse att delarna bildar 

helheten och tvärtom och att det är nödvändigt för förståelsen att röra sig fram och tillbaka 

mellan del och helhet för förståelse (Ödman, 2007). Den process som vi genomgick för att 

uppnå förståelse kan illustreras på detta sätt:  
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Modellen
 
(inspirerad av en modell av Caroline Stenbacka (2001)) föreställer alltså den 

hermeneutiska spiralen som visar hur man kan uppnå en djupare förståelse för ett fenomen 

genom ett hermeneutiskt arbetssätt. 

 

3.2 Kvalitativ fallstudie  

 

Fallstudien är en metod då man vill studera en process ”i en viss bestämd inramning” 

(Denscombe, 2009:62). Avsikten med undersökningen var att tolka och förstå en kommuns 

rekryteringsprocess ur ett mångfaldsperspektiv, och då var fallstudien ett lämpligt verktyg. En 

fallstudie kan vara både kvalitativ och kvantitativ (Lundahl & Skärvad, 1999). Vi valde dock 

en kvalitativ fallstudie. En kvalitativ metod används med fördel då empirin är mångtydig 

(Alvesson och Sköldberg, 2008). Att studera ett rekryteringsarbete ur ett mångfaldsperspektiv 

kräver förståelse av hur många olika delar samverkar. Vi ansåg inte att en kvantitativ metod 

skulle ge den djupa förståelse som vi eftersökte. I en fallstudie avgränsas undersökningen till 

en enda undersökningsenhet, som är typisk i det avseende att det liknar andra enheter som 

kunde ha undersökts (Denscombe, 2009). Undersökningens generaliserbarhet påverkas av 

fallets representativitet. Fallet beskrivs utförligt under avsnitt 4.  

 

En fallstudie kan visa en företeelses komplexitet och ge en helhetssyn på fenomenet genom 

att undersöka olika utgångspunkter (Lundahl och Skärvad, 1999).  Fallstudien tillåter att 

forskaren använder flera olika typer av data (Denscombe, 2009). Detta passade vår 

undersökning eftersom vi ville tolka och förstå både kommunens dokument och utvalda 

informanters kunskaper om rekryteringsarbetet. Informanterna besitter bred kunskap om 

rekryteringsprocessen och denna kunskap ansåg vi därför lättast kunde samlas in genom 

halvstrukturerade intervjuer där informanterna har möjlighet att prata fritt och där intervjuaren 

kan ställa följdfrågor för att fånga in så mycket information som möjligt.  

 

3.3 Litteratursökning  

 

Flera olika typer av sökningar genomfördes för att hitta relevanta källor. Sökorden anpassades 

efter undersökningsområdet rekrytering ur ett mångfaldsperspektiv i organisationer. För att få 

inspiration användes söktjänsten/arkivet DIVA, med sökorden rekrytering och mångfald. För 

att hitta vetenskapliga artiklar i ämnet gjordes en sökning i databaserna Emerald och ELIN. I 

denna uppsats användes endast granskade artiklar. För att avgränsa sökningen användes 

sökorden recruitment, recruiting och organization, diversity samt multitude, men trots 

intensiv sökning och många olika kombinationer av sökord hittades endast ett fåtal relevanta 

artiklar som berörde ämnet mångfaldsrekrytering. För att hitta lämplig litteratur genomfördes 

en sökning i Linnéuniversitetets bibliotekskatalog med sökorden rekrytering, mångfald, 

”mångfald på arbetsplatsen” och intersektionalitet. Dessutom föreslog handledaren ett antal 

relevanta källor varav vissa har använts i undersökningen. 

 

3.4 Val av kommun  

 

Vid en första sökning kring rekrytering hittades litteratur som visade på vikten av att 

kommuner arbetar för att främja mångfald på arbetsplatsen (Näringsdepartementet, 2000). 

Litteraturen visade också att rekrytering är ett sätt att främja mångfald på arbetsplatsen 

(Mlekov & Widell, 2003). Detta väckte vårt intresse och kontakt togs således med Växjö 

kommun som genom sin hemsida informerade om ett aktivt mångfaldsarbete.  
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Personalchefen på kommunen kontaktades via telefon, och denne hänvisade vidare till en 

kontaktperson som hade god insyn i kommunens rekryteringsarbete. Kontaktpersonen 

informerades vid första telefonsamtalet om att vår avsikt var att genomföra kvalitativa 

intervjuer med informanter i organisationen. Via mail fick vi kommunens interna 

rekryteringsriktlinjer, som tillsammans med intervjuerna skulle ligga till grund för vår 

undersökning. Ett missivbrev (bilaga A) utformades och skickades till kontaktpersonen. 

Sedan följde ett första möte med kontaktpersonen, där beslut togs om att denne i sin tur skulle 

kontakta åtta informanter, i detta fall personalspecialister och avdelningschefer på några 

kommunala förvaltningar. Alla informanter skulle ha god kunskap om kommunens 

rekryteringsarbete. Vid första mötet med kontaktpersonen bestämdes också preliminära datum 

för genomförande av intervjuer. Sedan kontaktades alla informanter för att boka tid för varje 

enskild intervju. Totalt intervjuades fyra chefer och fyra personalspecialister på fyra 

förvaltningar. 

 

3.5 Kvalitativ databildningsmetod 

 

3.5.1 Intervjuguide 

För att samla in data konstruerades en intervjuguide (bilaga B). Kvale & Brinkmann (2009) 

skriver att en intervjuguide är ”ett manus som mer eller mindre strängt strukturerar 

intervjuns förlopp” (s.146). Vi valde att utforma en halvstrukturerad intervjuguide vilket 

innebär att guiden anger de ämnen som kommer tas upp i undersökningen och att guiden även 

anger frågor, som dock kan ändras under intervjuns gång. Fördelarna med en halvstrukturerad 

intervju är att intervjuaren kan anpassa frågorna efter intervjupersonens svar och ändra 

ordningsföljden om det behövs (ibid.) Denscombe (2009) säger att halvstrukturerade 

intervjuer ger intervjupersonen en chans att utveckla sina svar och låter ” de intervjuade 

använda sina egna ord och utveckla sina egna tankar” (s.199). Intervjuguidens frågor 

anpassades efter undersökningens frågeställningar för att uppnå undersökningens syfte. 

Helheten, enligt det hermeneutiska synsättet, var kommunens rekryteringsarbete sett ur ett 

mångfaldsperspektiv och delarna var mångfald, rekryterarens maktroll, rekryteringsgruppens 

sammansättning, kravprofil, annons, sökvägar, urval, intervju, referenstagning och slutgiltig 

bedömning. Frågorna grupperades således efter de olika delarna, vilka skulle ge oss en 

helhetsbild. Frågorna räknades upp för intervjupersonerna innan intervjuns start med avsikt att 

förbereda dem på intervjuns innehåll. Uppdelningen av frågor gjordes också för att underlätta 

kommande analys av data.  

 
3.5.2 Intervjun 

Ett missivbrev (bilaga A) skickades till alla informanter innan intervjutillfället. Missivbrevet 

innehöll information om undersökningens syfte, att intervjuerna beräknades ta ungefär en 

timme, att intervjuerna skulle spelas in med informanternas godkännande och att all 

information skulle behandlas konfidentiellt. Intervjuerna ägde rum på informanternas kontor. 

Intervjuerna inleddes med vad Kvale & Brinkmann (2009) benämner ”orientering” (s. 144), 

vilket är en upprepning av informationen i missivbrevet. Intervjun följde de delar som 

konstruerats i intervjuguiden, och varje del började med en inledande fråga. Kvale & 

Brinkmann (2009) skriver att inledande frågor ger ”spontana och rika beskrivningar där 

intervjupersonen återger vad han upplever som de viktigaste aspekterna av de undersökta 

fenomenen” (s. 150). Sedan följde frågor av sonderande, specificerande och direkt karaktär, 

för att få ut så mycket information som möjligt. Intervjuerna avslutades med en uppföljning, 

där informanterna fick chans att ställa kompletterande frågor eller reda ut oklarheter som 

uppstått under intervjun (ibid.). Intervjuerna tog i genomsnitt en timme. 
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3.5.3 Dokument 

Utöver insamlad data från intervjuer har även dokument innehållande interna 

rekryteringsriktlinjer tolkats i syfte att inhämta information om kommunens 

rekryteringsarbete. Dessa skulle förutom intervjuerna ligga till grund för vår tolkning och 

förståelse av kommunens rekryteringsprocess.  

 

3.6 Databearbetning  

 

3.6.1 Transkribering 

Efter att intervjuerna hade genomförts transkriberades materialet, vilket innebär att det 

inspelade materialet gjordes om till skriftlig form. Fördelarna med transkribering är att 

materialet då blir lättare för forskaren att analysera (Kvale & Brinkmann, 2009). För att 

undvika misstolkningar läste samtliga författare igenom det transkriberade materialet. Detta är 

viktigt eftersom transkriberingar är ”en avkontextualiserad återgivning av levande 

intervjusamtal” (s. 194-196.). Då materialet inte skulle analyseras språkligen markerades inte 

pauser eller ljud vid transkriberingen. Transkriberingarna blev mellan nio och elva sidor långa 

och vi delade upp intervjuerna mellan oss så att var och en transkriberade två eller tre 

intervjuer.  

 

3.6.2 Analys av intervju och dokument 

För att finna ett sammanhang i materialet lästes det transkriberade materialet flera gånger av 

samtliga författare. Vi satt tillsammans och läste upp materialet för varandra för att sedan 

diskutera våra tolkningar. Tolkningarna jämfördes med de teorier om mångfaldsfrämjande 

rekrytering som insamlats och vi gick på så vis fram och tillbaka mellan tolkning av 

transkribering/dokument och teorier om och om igen. Från helhet till del och från del till 

helhet. De delar som vi hade grupperat intervjuguiden i fungerade som pusselbitar som 

sammanfogade skulle ge en bild av helheten enligt den beskrivning av hermeneutiskt 

tillvägagångssätt som beskrivs av Ödman (2007). Som nämnt ovan speglar detta 

tillvägagångssätt den hermeneutiska spiralen där kunskap och förståelse skapas genom en 

dialektisk rörelse mellan del och helhet.  

 

3.7 Etiska överväganden 

 

För att uppnå god etik i undersökningen följdes Vetenskapsrådets riktlinjer om 

forskningsetiska principer.
28

 Vetenskapsrådet skriver att en forskare inför ett 

forskningsprojekt ska ta ställning till om den kunskap som genereras av forskningen 

(forskningskravet) väger upp de eventuella negativa konsekvenser som kan drabba 

undersökningsdeltagarna eller andra (individskyddskravet). Individskyddskravet består av 

fyra huvudkrav som alla ska uppfyllas i humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. 

Dessa huvudkrav är; informationskravet, vilket innebär att alla deltagare i undersökningen ska 

informeras om undersökningens syfte, att den är frivillig samt att deltagarna när som helst kan 

avbryta sin medverkan; samtyckeskravet, vilket innebär att forskaren måste inhämta alla 

undersökningsdeltagares tillstånd och att forskaren inte får utöva påtryckning mot deltagarna 

för att få dem att delta; konfidentialitetskravet, vilket innebär att deltagarnas personuppgifter 

ska behandlas konfidentiellt och på ett sätt som inte ger utomstående tillgång till uppgifterna 

                                                
28 http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf  
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och slutligen nyttjandekravet, vilket innebär att de uppgifter som inhämtats om enskilda 

individer bara får användas för forskningens ändamål.
29

  

 

För att uppnå dessa krav utformades missivbrev noggrant, alla deltagares tillstånd inhämtades 

och samtliga deltagare informerades inför varje intervju med missivbrev och med muntlig 

information vid intervjutillfället. Personuppgifter om undersökningsdeltagarna behandlades 

konfidentiellt och all information som inhämtades användes bara för forskningens ändamål. 

Kommunen gav oss ett godkännande att använda deras namn. Efter övervägande bestämde vi 

oss för att göra detta, då uppsatsen är en fallstudie och fallet på detta sätt kunde beskrivas 

fylligare. Vi har behandlat alla personuppgifter konfidentiellt, men det är viktigt att beakta att 

informanterna internt kan ha vetskap om vilka som har deltagit i undersökningen.   

  

3.8 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet  

 

Validitet är frågan om huruvida forskaren har mätt den data som avsågs att mätas, och 

reliabilitet är frågan om huruvida mätinstrumentet är så pålitligt att det kan ge samma resultat 

vid flera tillfällen (Denscombe, 2009). För att uppnå god validitet anpassades intervjufrågorna 

noggrant till undersökningens syfte och frågeställningar. Det dokument som vi fick ta del av 

bidrog till att stärka validiteten då vi under processens gång kunde tolka både intervjudata och 

data från det erhållna dokumentet. När det gäller reliabilitet så lades vikt vid att göra en enkel 

och lättförståelig intervjuguide och frågorna konstruerades för att inte vara tvetydiga. Syftet 

var att frågorna skulle kunna ge samma svar om intervjun hade genomförts vid ett annat 

tillfälle (Kvale & Brinkmann, 2009). Vi klargjorde för informanterna att de hade möjlighet att 

ställa frågor om det var något som var oklart i intervjusituationen. Intervjuerna spelades in för 

att säkerställa möjligheten till att gå tillbaka och lyssna igenom materialet igen.  

 

Eftersom hermeneutisk ansats valdes så bör förförståelsens betydelse i undersökningen också 

nämnas. Enligt den hermeneutiska traditionen kan en forskare aldrig ställa sig utanför sig 

själv i studiet av verkligheten (Ödman, 2007). Vår förförståelse påverkade analysen av 

intervjuer och dokument. Eftersom vi är blivande personalvetare så har vi kunskaper om både 

mångfald och rekrytering. Dessa kunskaper och våra bakgrunder bildar tillsammans en 

förförståelse som måste beaktas vid tolkningen av materialet. Att vi valde att studera litteratur 

i ämnet, och vad andra forskare har sagt och säger på området och att vi studerade både 

dokument och gjorde intervjuer borgar ändå för att vi har vidgat våra vyer och att vår 

förförståelse är en, men inte den enda, påverkansfaktorn i undersökningen.  

 

För att få svar på hur kommunens rekryteringsprocess kan förbättras för att främja rekrytering 

av mångfald valde vi att inte ställa direkta frågor till informanterna, av typen ”hur utformar ni 

kravprofilen för att gynna rekrytering av mångfald till organisationen?”. Våra frågor var 

istället av typen ”hur utformar ni kravprofilen?”. Vi valde detta tillvägagångssätt eftersom 

mångfald är ett komplext och kanske ibland känsligt begrepp. För att få så öppna, opåverkade 

svar som möjligt valde vi alltså att inte styra frågorna på detta sätt.  

 

Vi arbetade alltså för att skapa en så opåverkad intervjusituation som möjligt, där 

informanterna med sina egna ord skulle få berätta om hur en rekryteringsprocess går till i 

organisationen. I ett hermeneutiskt arbetssätt är det tolkning och förståelse som är det viktiga: 

                                                
29 http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf  



25 

 

”Texten ska inte i första hand granskas och observeras, s a s läggas under min 

dissektionskniv. Istället ska jag >>lyssna mig fram till<< vad som sägs i den” (Ödman, 

2007:30). På detta sätt ansåg vi att det inte var nödvändigt att ställa direkta frågor om 

mångfald till informanterna. Vi ansåg att resultatet skulle kunna uppnås ändå, genom att tolka 

svaren.   
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4. Fallbeskrivning 

 

Följande avsnitt beskriver det fallföretag som vi har valt att studera genom information om 
organisationen storlek och geografiska plats, och information om valda delar av dess mångfalds- och 

personalpolicy. 

 

Växjö kommun ligger i södra Sverige och kommunen hade 82 023 invånare år 2009. Den 

kommunala organisationen är Växjö kommuns största arbetsgivare med 7400 anställda. 

Organisationen har 14 nämnder; kommunstyrelse-, byggnads-, val-, överförmyndar-, 

krislednings-, fritids-, kultur-, miljö- och hälsoskydds-, gymnasie-, skol- och barnomsorgs-, 

omsorgs-, tekniska nämnden, nämnden för arbete och välfärd och kommundelsrådet i 

Lammhult. Under dessa nämnder finns nio förvaltningar; kommunlednings-, kultur och 

fritids-, gymnasie-, skol och barnomsorgs-, omsorgs-, tekniska förvaltningen, miljö och 

hälsoskyddskontoret, arbete och välfärd, stadsbyggnadskontoret/lantmäterimyndigheten. 

Växjö kommun styrs sedan 2006 av allianspartierna; Moderaterna, Centerpartiet, 

Folkpartiet och Kristdemokraterna.  

I Växjö kommuns ”Mångfaldsprogram”
30

 presenteras riktlinjer för kommunens arbete kring 

mångfald: 

Vi ska ta tillvara människors olikheter, kompetens och skaparkraft. I Växjö kommun ska makt och 

inflytande delas rättvist i alla delar av samhällslivet. På så sätt ska Växjö kommun präglas av tillväxt och 

framåtanda. Vi ska forma ett demokratiskt och hållbart samhälle. När mångfalden tas till vara är den en 

konkurrensfördel i våra strävanden som Europas grönaste stad. Människor, organisationer och företag 

växer och tar ansvar. Växjö kommun ska bedriva ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter, 

skyldigheter och möjligheter. Då kan goda livsvillkor skapas för alla medborgare. I de mänskliga 

rättigheterna och diskrimineringslagen ingår rätten till skydd mot diskriminering och 

mångfaldsprogrammet utgår utifrån dessa bestämmelser. Direkt eller indirekt diskriminering får inte 

förekomma. Idéerna om mångfald ska ingå som en del i hela kommunens verksamhet. De ska ingå i 
budget-, planerings- och utvecklingsarbetet. Alla nämnder och styrelser ska bidra till att målen nås i 

arbetet med mångfald. Växjö kommun ska ta tillvara och utveckla mångfaldens fördelar. Ömsesidig 

respekt, öppenhet och olikheter hjälper oss att nå målen. 

I ”Mångfaldsprogrammet” beskrivs hur kommunen i allmänhet ska arbeta för att främja 

mångfalden inom dessa områden. I ”Mångfaldsprogrammet” står också skrivet hur 

kommunen som arbetsgivare ska arbeta för att främja mångfald: ”Insatser för och uppföljning 

av mångfalden i personalarbetet styrs och redovisas genom personalpolicyn och 

personalredovisningen”. Det är alltså ”Personalpolicyn”
31

 som reglerar hur kommunen 

arbetar internt med mångfald, och det är således ”Personalpolicyn” som styr hur kommunen 

arbetar för att främja mångfald i rekryteringsprocessen. I ”Personalpolicyn” berörs områdena 

arbetskultur, likabehandling, ett hållbart arbetsliv, utveckling och rörlighet, medarbetarskap, 

ledarskap, lön och personalförsörjning. Under rubriken ”Arbetskultur” står skrivet att: 

Växjö kommun har ett etiskt förhållningssätt där kommunens medborgare möts av tolerans, ärlighet och 

med ansvarskänsla […] I en frisk och dynamisk organisation är olika åsikter en tillgång. Tillsammans 

med medarbetarna skapar chefen ett öppet arbetsklimat. 

 

                                                
30 http://www.vaxjo.se/upload/23967/Personalpolicy_webb.pdf 
31 http://www.vaxjo.se/upload/23967/Personalpolicy_webb.pdf 
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Vidare beskrivs hur olikheter hos människor ska tillvaratas i organisationen och hur 

nyrekryteringar ska ske: 
 

Våra olikheter, t ex i form av kön, religion, etnisk bakgrund, kompetens och ålder tas tillvara. Genom 

samspelet mellan människor med olika erfarenheter, bakgrund och kompetens blir vi en kommun som 

tillgodoser alla medborgares behov av service. Kommunens anställda ska spegla den mångfald som finns 

i samhället […]Vårt förhållningssätt är välkomnande och varje person möts utifrån sina behov och 

förutsättningar. På arbetsplatser och i mötet med medborgarna motverkas all form av 

diskriminering.[…] Nyrekryteringar ska göras långsiktigt och utifrån kompetens, jämn könsfördelning 

och mångfald. 
 

Kommunen har alltså en ambition att motverka diskriminering, ta tillvara olikheter och att 

främja en rekrytering av olikheter för att spegla mångfalden i samhället. 
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5. Resultat 

 

I detta kapitel redovisas resultat av det insamlade empiriska materialet, bestående av dokument och 
intervjuer, under tio stycken rubriker. Vi har tolkat materialet utifrån de olika delarna och sedan 
skapat rubriker som sammantaget ger en bild av helheten. Vad som är del och vad som är helhet 

redovisas ovan under 3.1  

 

 

 För att säkerställa informanternas konfidentialitet så kallas alla informanter härmed för 

”informanterna”. Dokumentet ”Goda råd vid rekrytering” benämns ”Goda råd…”. 

 

5.1 Betydelsen av och medvetenhet kring mångfald i arbetslivet 

 

I ”Goda råd…” behandlas inte betydelsen av att arbeta för mångfald i arbetslivet. Det 

framkom dock under intervjuerna att det är viktigt att arbeta för mångfald i arbetslivet. 

Informanterna menade att en anledning till detta är att en mångfald av kön, ålder, etnicitet, 

språk, funktionshinder, erfarenheter, kompetenser och bakgrunder berikar arbetsgruppen. 

Dessutom är det viktigt att arbeta för mångfald eftersom organisationen är skyldig att följa 

Diskrimineringslagen. Informanterna menade vidare att mångfald bidrar till ett bättre 

arbetsklimat och att man får en bättre förståelse för varandra i personalgruppen och man 

svarade också att mångfald i arbetslivet är viktigt för att verksamheten ska spegla det 

mångfacetterade samhället. Detta gör att personalen lättare kan möta de individer som de 

arbetar för och med: ”Jag tycker att vår verksamhet ska spegla samhället”. 

 

Kommunen har en personalpolicy som berör mångfald och informanterna berättade att de är 

medvetna om denna policy. De sa att policyn finns med i bakhuvudet vid en 

rekryteringsprocess men att den inte alltid används aktivt. Det framkom att meningen med 

policyn är att: ”det ska vara lika självklart att vem som helst kan söka våra tjänster. Att man 

inte känner att man blir exkluderad direkt”. Vidare sa informanterna att det är var och ens 

ansvar att tänka på mångfaldspolicyn i rekryteringsarbetet. Det framkom också att även om 

policyn finns i åtanke så är det ändå lämpligheten som i slutändan avgör vem som får tjänsten, 

och att om två kandidater har likvärdiga kvalifikationer så vägs mångfaldspolicyn in i det 

beslut som tas. Empirin visar att kommunen har ett projekt, ”Mångfaldens år”, där man 

arbetar med och lyfter fram mångfaldsfrågor.  Informanterna berättade att kommunen har 

utbildat anställda till mångfaldsombud samt att två ”chefsdagar” har hållits där cheferna har 

blivit informerade om mångfald samt att man har gjort olika övningsuppgifter för att få igång 

tankar kring mångfald. Projektet marknadsförs också via media. På en förvaltning framkom 

att ”Mångfaldens år” ses som väldigt positivt då man på förvaltningen ofta är i kontakt med 

personer med utländsk bakgrund. Därför anses det här viktigt att kommunen arbetar för att bli 

mer förstående kring mångfald och att utländsk bakgrund kan berika.  

 

5.2 Betydelsen av och medvetenhet kring rekryteringsgruppens sammansättning och 

rekryterarens maktroll 

 

Rekryteringsgruppens sammansättning och rekryterarens maktroll behandlas inte i ”Goda 

råd…”. Informanterna uppgav att sammansättningen av rekryteringsgruppen beror på vilken 

tjänst det är som ska tillsättas. Det är vanligast att avdelningschef, enhetschef och 

personalspecialist ingår i gruppen. Vid chefstjänster kan även fackliga representanter delta. 

Det är även vanligt att personer från den arbetsgrupp som den nya medarbetaren ska tillhöra 
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medverkar i vissa steg i processen. Om en chefs egna kunskaper om tjänstens krav inte räcker 

till så tar hon eller han in sakkunniga medarbetare som stöd i rekryteringsprocessen. 

Informanterna uppgav att de arbetar aktivt med utformningen av rekryteringsgruppen så till 

vida att de tar hänsyn till vilka yrkestitlar de som är involverade i rekryteringsgruppen har. 

Informanterna svarade också att de inte är med i alla delar av rekryteringsprocessen eftersom 

arbetet är fördelat på olika personer i rekryteringsgruppen.   

 

Informanterna berättade vidare att de är medvetna om att de besitter en maktroll som 

rekryterare. De upplever att maktrollen är mer tydlig under vissa delar av 

rekryteringsprocessen, exempelvis annons, urval och intervju. Deras svar visar att man 

hanterar maktrollen på olika sätt; vid det första urvalet av kandidater kan man exempelvis 

vara två som hjälps åt för att säkerhetsställa att urvalet har gjorts på rätt grunder; alltså att 

kandidater har sållats bort på grund av att de saknar rätt utbildning och/eller erfarenhet och 

inte på grund av något annat. Man kan också anpassa sig till den sökande vid en 

anställningsintervju, för att få ett så bra och öppet samtal som möjligt. Att börja med en 

lättare, inledande del i intervjun för att försöka möta den sökande där den befinner sig kan här 

tona ner maktrollen. Ett annat sätt att hantera maktrollen kan vara att aktivt uppmuntra 

rekryteringsgruppen att inte vara rädda för att rekrytera mångfald. 

Olika svar framkom när informanterna talade om den personliga påverkan i 

rekryteringsprocessen; dels att man funderar över sin personliga åsikt, dels att man inte gör 

det. För att säkerställa att besluten har tagits på rätt grunder och att besluten inte har påverkats 

av personliga åsikter är det bra att ta hjälp av medarbetare när man fattar beslut. 

Informanterna påpekade att det trots detta kan vara svårt att helt koppla bort sin egen åsikt. 

Det påtalades därför att det är viktigt att vara medveten om sin personliga åsikt för att den kan 

påverka rekryteringsprocessen:  

Det är ju viktigt att man är medveten om att, i allt vad jag gör, så är jag ju påverkad. Ja, i mitt 

bagage eller min ryggsäck så finns det ju sådana värderingar som tyvärr kan påverka de beslut 

jag fattar. 

Det påpekades också att det är bra att försöka skala bort sina egna värderingar och att se 

utifrån uppdraget och verksamhetens bästa för att undvika negativ personlig påverkan. Det 

framhölls även att det är viktigt att vara professionell. Informanterna menade att för att 

undvika personliga åsikter ska man återgå till kravspecifikationen och se vad verksamheten 

behöver. 

 

5.3 Riktlinjer för kommunens rekryteringsprocess    

 

Kommunens dokument ”Goda råd vid rekrytering” syftar till att vara ett stöd under 

rekryteringsprocessen och det är ett dokument under omarbetning i samband med projektet 

”Mångfaldens år”. Svaren visade att informanterna känner till ”Goda råd…” och dess 

riktlinjer, men att de flesta inte använder riktlinjerna aktivt. Det framkom under intervjuerna 

att en anledning till att ”Goda råd…” inte används så aktivt beror på att informanterna inte är 

delaktiga i alla delar av processen, och att detta kan ge en känsla av att ansvaret för 

rekryteringen ”ligger på någon annans bord”. ”Goda råd…” håller för närvarande på att 

revideras för att den ska bli lättare att ta till sig och för att cheferna ska ha en enkel manual att 

hålla sig till i en rekryteringsprocess. 
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5.4 Kravprofilens utformning och dess betydelse  

 

Enligt ”Goda råd…” skall kravanalysen vara en samlad bedömning innehållande nuvarande 

och framtida krav på enheten och befattningen, samt krav på och önskemål om den nya 

medarbetaren. För att identifiera kraven som ställs på enheten och befattningen ställs frågor 

om nyckeluppgifter, förväntade resultat, och vilka egenskaper, vilken kompetens och kunskap 

som finns och behövs i framtiden. De krav och önskemål som ställs på medarbetaren är enligt 

dokumentet; ”Utbildning”, ”erfarenhet”, ”ledarskapsförmåga”, ”ålder”, ”kön”, 

”personliga egenskaper” och ”körkort”. I dokumentet står att det ska framgå tydligt vad som 

är krav och vad som är önskemål.  

 

Kravprofilen utformas enligt informanterna av chefen, ibland i dialog med personalspecialist 

och medarbetare. Det framhölls att utbildning och/eller examen, och behörighet är krav som 

ska finnas med i kravprofilen. Erfarenhet var ett annat krav som nämndes liksom 

grundkunskaper i yrkesrollen som också betonades som viktigt. Annat som nämndes var att 

personliga egenskaper som exempelvis samarbetsförmåga och flexibilitet bör finnas med i 

kravprofilen och att en människosyn som stämmer överens med organisationens är viktig då 

man arbetar med utsatta människor. Sysselsättningsgrad är också något som bör finns med 

framkom vid intervjuerna. Här påpekades att sysselsättningsgraden kan påverka vem som 

söker tjänsten. Det framhölls att många kommunala förvaltningar är kvinnodominerade och 

att det är vanligt att utlysa deltidstjänster, och här ställdes frågan; ”skulle detta ske på en 

mansdominerad arbetsplats?”. Andra krav som nämndes var it-kunskaper, språkkunskaper 

och körkort. 

 

Informanterna uppgav att kravprofilen nästan alltid anpassas till vilken tjänst det är som 

utlyses. Det påpekades dock att då man utlyser en tjänst som nyligen har legat ute, så 

använder man samma kravprofil och utarbetar alltså inte en ny. Det framkom också att 

kravprofilerna var mer allmängiltiga förr och att man idag är noggrannare med kravprofilens 

anpassning efter tjänsten. Informanterna nämnde att det idag är speciellt viktigt att vara 

noggrann med kravprofilens utformning då omplaceringar och LAS-företräden är vanligt i 

organisationen. Informanterna menade att det därför är av stor betydelse att verkligen 

precisera sina krav i kravprofilen, så att den person som anställs innehar den kompetens som 

krävs för tjänsten. 

 

För att säkerställa att rätt krav har ställts i kravprofilen uppgav informanterna att man kan 

samarbeta, det blir alltså ett samspel mellan exempelvis chef, personalspecialist och 

medarbetare. Det framkom även att man ska vara noggrann med att tänka över vilka krav 

tjänsten egentligen kräver, så att det inte blir otydligt vad som är krav och vad som är 

önskvärt. Informanterna uppgav även att det är svårt att säkerställa att rätt krav ställs i 

kravprofilen, det blir en personlig bedömning.   

 

5.5 Annonsens utformning och dess betydelse 

 

I ”Goda råd…” ges riktlinjer för annonsens innehåll. Annonsen ska innehålla:  

 
en kort beskrivning av kommunen och förvaltningen, en kort beskrivning av tjänstens innehåll och 

kompetenskrav, om provanställning är aktuell, vem som lämnar upplysningar och telefonnummer till 

denne, sista ansökningsdag, referensnummer, till vem ansökan ska skickas och facklig företrädare. 
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Informanterna berättade att utformningen av annonsen görs av personalspecialist och ansvarig 

chef tillsammans, och att chefen i vissa fall gör annonsen och att personalspecialisten sedan 

lägger in annonsen i ”Offentliga jobb”. Informanterna uppgav att det är viktigt att tänka på 

flera saker innan annonsen utformas; att kraven i annonsen ska vara relevanta för tjänsten, att 

kraven baseras på kravprofilen och att man inte ställer för höga krav. Det är också viktigt att 

man tänker långsiktigt på kompetensbehov, att uppgifterna i annonsen är korrekta, att 

annonsen är tydligt utformad och att alla nödvändiga krav är med. Slutligen är det också 

viktigt att annonsen är lockande och väcker nyfikenhet. 

 

Informanterna hade varierande syn på vad som ska finnas med i en annons. Saker som 

nämndes var ”krav” och ”önskvärt”, innehåll i arbetsuppgifterna, krav på utbildning och 

personliga egenskaper. Annat som nämndes var sysselsättningsgrad och att man bör nämna 

mångfaldsaspekten, exempelvis att skriva ”vi välkomnar både män och kvinnor/vi ser gärna 

sökande av båda könen” eller ”vi ser gärna manliga sökande eftersom vi är en 

kvinnodominerad arbetsplats”. Vidare sades att det är viktigt att tänka på mångfald när 

annonsen skapas, t.ex. genom att se till att den är ”öppen för olika grupper” och att man 

uppmuntrar språkkunskaper. Det nämndes att man ibland lägger in en text som beskriver 

kommunens mångfaldsmål i annonsen, för att visa öppenhet för olika grupper av sökanden. 

 

Utformningen av annonsen kan påverka vilka som söker tjänsten menade informanterna, och 

exempelvis visstidsanställningar får inte så många sökande. Det framkom att det är viktigt 

vilka ord man använder sig av i annonsen, då fel ord kan leda till att man når fel målgrupp. 

Det är också viktigt att annonsen framhäver vilka krav som ställs på tjänsten och att den 

sökande skall känna; ”Tillhör jag den här gruppen som kan söka jobbet? Tillhör jag de som 

uppfyller kraven?”. 

 

5.6 Val av sökvägar och hur det påverkar vem som söker tjänsten  

 

I ”Goda råd…” beskrivs fyra huvudsökvägar; intern-, extern annonsering, en kombination av 

de båda och headhunting. Vilken sökväg som används beror enligt ”Goda råd…” på tjänstens 

nivå, vilka kandidater man vill nå och hur många behöriga kandidater som kan tänkas finnas 

tillgängliga på marknaden. Internannonsering sker enligt ”Goda råd…” via ”Lediga jobb” 

samt via intranätet. Extern annonsering sker via press eller fackpress, databaser såsom 

Arbetsförmedlingen och via kommunens hemsida. Headhunting som sökväg är enligt ”Goda 

råd…” mest effektivt vid rekrytering av högre befattningar och specialistyrken. Headhunting 

utförs av rekryteringskonsulter som anlitas av kommunen. Speciella riktlinjer för rekrytering 

av förvaltningschefer och VD finns i en särskild policy. Vid intervjuerna sa informanterna att 

”Offentliga jobb” är en sökväg som vanligtvis används vid rekrytering:  

 
Vi vill gärna att de söker via rekryteringsverktyget, där kan man ju säga att man har en lika uppställning. 

Den hänger inte på vem som gör det tjusigaste CV:t. eller så. Det blir ju väldigt lika, men jag menar, kan 

man inte söka därigenom så får man ju skicka in ett via mail eller pappersansökan.  

 

Vid intervjuerna framkom också att Arbetsförmedlingen, kommunens hemsida samt dags- 

och fackpress är andra sökvägar som används inom kommunen. Sökvägarna ska vara enkla 

och lättåtkomliga för de sökande. Är det en chefstjänst som skall tillsättas används oftast 

rekryteringsföretag för att få den rätta kompetensen. Det är vanligt att man inte söker 

kandidater externt då man i många fall kan tillsätta någon internt via omplacering eller 

liknande. Sökvägarna avgörs även av vilken tjänst det är som skall tillsättas.  Är det t.ex. en 
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tjänst som är svår att hitta lämpliga kandidater till, exempelvis en chef eller slöjdlärare får 

man helt enkelt vara beredd att använda fler och bredare sökvägar. 

 

Informanterna talade om att olika sökvägar kan påverka vilka grupper som söker tjänsten. 

Sökvägarna bör vara lättillgängliga för alla olika typer av sökande: 

 
På det viset vet vi ju att vi lägger ut alla våra annonser via platsbanken på AF [Arbetsförmedlingen], där 

finns det möjlighet för alla att söka, oavsett om de finns i Sverige eller om de finns i Europa, eller 

Afrika... eller vilken världsdel som helst. 

 

Informanterna menar att man exempelvis bör ha i åtanke att äldre kan ha svårare att hitta en 

annons på nätet då de inte alltid är lika frekventa användare av internet som yngre människor, 

och att äldre kanske är mer aktiva läsare av dagspress. Det påtalades att det kan vara bra att 

använda sig av Arbetsförmedlingen då man vet att man via Arbetsförmedlingen når en 

bredare grupp människor. Något som belystes är vikten av att hänga med i utvecklingen och 

anpassa sina sökvägar efter var människor är mest aktiva med sitt jobbsökande. Här framkom 

att man har diskuterat huruvida man ska synas mer på universitet och liknande, exempelvis 

genom affischering eller medverkande vid mässor och arbetsmarknadsdagar. 

   

5.7  Urvalsprocessen  

 

I ”Goda Råd…” står det att alla ansökningar ska ankomststämplas. Sedan ska en 

mottagningsbekräftelse skickas ut till de sökande där man även anger hur lång tid 

rekryteringsarbetet beräknas ta. Sedan granskas ansökningar med hänsyn till kravprofilen och 

bedömningar görs sedan utifrån denna. Man sorterar sökande efter vilka som uppfyller krav 

och önskemål för tjänsten. Urvalsprocessen genomförs ofta i samverkan mellan chef och 

personalspecialist uppgav informanterna. De menade att urvalet baseras på kravprofilen och 

att man i första omgången väljer ut de sökande som uppfyller kravprofilen bäst. Man lägger 

störst vikt vid examen, utbildning och erfarenhet vid urvalet och erfarenhet kan väga över 

utbildning eftersom utbildning är en färskvara. Informanterna menade att om en sökande har 

arbetat inom yrket i flera år så väger detta tungt. I urvalet är det viktigt att ifrågasätta vilka 

sökande man väljer så att man inte har valt bort en sökande av fel anledning. Ibland kan det 

finnas rimliga skäl till valet och ibland inte. Om det finns många sökande som uppfyller 

kravprofilen så gäller det att försöka blanda så att man väljer några sökande av varje kön, i 

olika åldrar och med utländsk bakgrund. 

 

Resultatet visade att det fanns informanter som har reflekterat över alternativa metoder till 

personligt brev och CV, medan andra inte har gjort det. I kommunen har kandidater möjlighet 

att skicka in ansökningshandlingar via ”Offentliga jobb”, där alla får skriva in samma 

uppgifter om sig själva i en databas. En förvaltning använder endast denna metod för 

ansökningar medan andra förvaltningar både använder sig av databasen och skriftligt CV och 

personligt brev.  

 

5.8 Intervjun, dess utformning och viktiga aspekter 

 

Enligt ”Goda råd…” ska man först bestämma vilka som ska intervjua kandidaterna. Den som 

intervjuar ska inleda intervjun med en kort presentation av sig själv. Vad man ska tänka på 

under intervjun är att ge kortfattad information om organisationen och tjänsten, och man ska 

tänka på att information både ska ges och tas. Det är viktigt är att intervjutillfället ger 

kandidaten en positiv bild av organisationen. Det ska finnas en färdig intervjumall som 
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anpassas efter varje kandidat och dennes ”kritiska områden”. Först ber man den sökande 

berätta lite om sig själv. De frågor man enligt ”Goda råd…” sedan kan ställa är exempelvis; 

”Varför söker du denna tjänst?”, ”Vilka förväntningar har du på det nya arbetet?”, ”Vad är 

mindre inspirerande?”, ”Hur tror du att personer runt omkring dig skulle beskriva dig?”.   

 

Informanterna berättade att det varierar vem som utför intervjuerna. Närmaste chef/chefer är 

alltid med, ibland även personalspecialister, och ofta några kollegor som kommer att ingå i 

den sökandes arbetsgrupp. Om det är en chefstjänst som ska tillsättas så kan även fackliga 

representanter medverka vid intervjuerna. Tanken bakom vilka som utför intervjuerna är 

exempelvis att man ”ska kunna ha mer öron och ögon, och att ha ett arbetslag där varje länk 

är lika viktig”. Man uppgav att det är bra att vara flera intervjuare så att man kan jämföra sina 

intryck av kandidaten. Tid är en annan faktor som spelar in, de medarbetare som har tid att 

vara med vid intervjun väljs alltså ut för att medverka. Man försöker också alternera så att inte 

en medarbetare sitter med vid varje intervjutillfälle. Det framkom att det är bra att försöka ha 

en variation mellan män och kvinnor i rekryteringsgruppen eftersom män och kvinnor kan ha 

olika synsätt. 

 

Intervjufrågorna baseras enligt informanterna till stor del på ”Goda råd…”, kravprofilen, 

bakgrund och erfarenheter, och är lite situationsanpassande. Man kan ställa frågor om fritiden 

för att se om kandidaten har ett aktivt liv. Då man intervjuar en kandidat med utländsk 

bakgrund kan man fråga personen vad han eller hon kan bidra med i arbetet med sin bakgrund 

och kunskaper. Det kan också hända att man frågar om familjebilden. När det gäller frågor 

som bör undvikas gick svaren åt olika håll. Informanterna menade dels att det inte finns någon 

anledning att gå in på religion, sexuell läggning, alltför personliga frågor och politiska 

ståndpunkter, att man inte heller får fråga om sjukfrånvaro eller hur man förhåller sig till 

droger och alkohol och att man kan fråga: ”Är det någonting mer du vill säga som du borde 

säga?”. Dels menade informanterna att det är okej att fråga vad man vill men att det handlar 

om vad man gör med svaret. Om man till exempel träffar en sökande som är höggravid så kan 

man fråga om graviditeten så länge man gör det med rätt tanke: 

 
Det [graviditet] är inget problem hos oss. Ska jag vara ärlig så är det väl inte så att man säger WOW, 

YES! Men vi rekryterar ju inte för två månader, det är ju förhoppningsvis kanske mellan fem och tio år 

som vi hoppas att de skall stanna. Då har det ju ingen betydelse när graviditeten kommer. 

 

Det framhölls alltså att det är okej att ställa alla frågor så länge man är medveten om varför 

man ställer en fråga och vad man gör med svaret. 

 

5.9  Referenstagningens betydelse vid bedömningen   

 

Enligt ”Goda råd…” syftar referenstagningen till att stämma av och komplettera den 

information man har fått fram under anställningsintervjuerna. Det är bra om referenser 

inhämtas från flera personer. Man kan ställa frågor som berör referentens relation till 

kandidaten, hur länge man har arbetat tillsammans, styrkor, svagheter, flexibilitet och alla 

frågor bör anknyta till kravprofilen. Vid utvärdering av en referenstagning bör man ha i 

åtanke att referenten både kan önska att behålla eller bli av med sin medarbetare. Kandidatens 

integritet respekteras genom att aldrig kontakta en referens innan intervju, och att heller inte 

kontakta referenser som kandidaten inte uppgett, eftersom det kan förstöra kandidatens 

relation till arbetsgivaren. 
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Informanterna menade att referenstagningen är mycket viktig vid bedömningen av en 

kandidat. Det framhölls att referenser är speciellt viktiga då man väljer mellan två likvärdiga 

kandidater. Om en kandidat inte har några referenser så kan man lösa detta genom att ha två 

intervjuer och ta med en annan chef vid bedömningen. Det påpekades att man måste ha i 

åtanke att en sökande kanske kommer direkt ifrån studier och därför inte har några referenser. 

Informanterna svarade också att man skulle fundera lite extra om en kandidat inte har några 

referenser. En lösning på detta problem kan vara att kandidaten ges en provanställning, 

exempelvis om kandidaten nyligen kommit till Sverige från ett land i krig, och därför har 

svårt att lämna referenser. Informanterna berättade även om vilka områden man kan fråga om 

vid en referenstagning. Några förslag som togs upp var till exempel; arbetsuppgifter, 

samarbete, förmåga att ta till sig nya arbetsuppgifter, styrkor/svagheter, kompetens, 

personliga egenskaper, relation mellan referent och kandidat samt om kandidaten har haft hög 

sjukfrånvaro. Ett citat som beskrev hur en korrekt referenstagning bör gå till var följande: 

 
Syftet med referenstagningen är att få en annans uppfattning, inte förstärka vad jag själv uppfattar eller 

vad jag har för känsla av personen.  

 

Vad man enligt informanterna bör undvika att ställa frågor om var exempelvis ”etnicitet”, 

”sexuell läggning” och ”religion”. Man bör heller inte ställa ledande frågor eller frågor som 

grundar sig på sin egen uppfattning. 

 

5.10 Vad avgör den slutgiltiga bedömningen? 

 

Den slutgiltiga bedömningen behandlas inte i ”Goda råd…”. Informanterna sa att då två 

kandidater har samma meriter försöker man väga in mångfaldsaspekten, på så sätt att man 

väljer den kandidat som tillhör en underrepresenterad grupp, 

 
Är det så att man kan göra ett val mellan flera så kan man välja, om det är lika meriter, en manlig 

medarbetare [män är underrepresenterade i detta fall] eller någon som har ett annat modersmål från 
början. Så givetvis väger det tungt. 

 

Det framkom under intervjuerna att det är avgörande att den sökande matchar den kravprofil 

som gäller för tjänsten vid den slutgiltiga bedömningen. Sedan kan referenserna och 

intervjuerna tillsammans med personlighet avgöra vem som skall tillsättas. Det framkom även 

att rekryteraren under processens gång kan hitta egenskaper som man inte tänkt på från början 

och som kan påverka den slutgiltiga bedömningen. Det kan t.ex. vara att kandidaten kan ett 

språk som kan vara till nytta för den aktuella tjänsten.  

 

Informanterna var medvetna om att deras personliga åsikt kan påverka den slutgiltiga 

bedömningen. Det handlar om att ”motivera varför man ser det på ett visst sätt”. Man skall 

försöka vara öppen och se att olikheter berikar och man måste se på vad verksamheten 

behöver.  
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6. Analys 

 

I detta kapitel utgår vi ifrån studiens syfte och frågeställningar för att med hjälp av teorier reflektera 

kring vårt resultat.  

 

6.1 Betydelsen av och medvetenhet kring mångfald  

 

Informanterna har visat att de har kunskap om och medvetenhet kring varför man bör arbeta 

för mångfald i arbetslivet. Vid intervjuerna framkom att en orsak till varför det är viktigt att 

arbeta för mångfald i arbetslivet är för att ”verksamheten ska spegla det mångfacetterade 

samhället”. Detta knyter an till vad Wallenberg
32

 och Kommunförbundet (1999) säger om 

vikten av att kommuner som arbetsgivare anpassar sig till samhället och dess förändringar för 

att kunna rekrytera tillräckligt med personal, för att minimera risken för välfärdsförluster och 

för att heterogena organisationer har lättare att bli accepterade av samhället. Vi tolkar 

informanternas svar som att det är viktigt att kommuner arbetar aktivt med att följa samhällets 

förändringar genom att rekrytera in mångfald, eftersom samhället idag utvecklas snabbt och 

det är viktigt att man har kompetens nog att möta behoven som uppstår. Ett exempel som 

informanterna nämnde kan vara att man rekryterar lärare från exempelvis olika delar av 

världen, i olika åldrar, med olika religion och av olika kön för att kunna tillmötesgå varje 

enskild individ i en alltmer mångfacetterad grupp av elever. Detta knyter an till litteraturen 

som säger att det är viktigt att kommunernas personal speglar befolkningen för att kunna ge så 

god service som möjligt och även för att ha trovärdighet hos medborgarna (Mlekov & Widell, 

2003). 

 

Vi tolkade också informanternas svar som att det inte bara är viktigt att arbeta för mångfald 

för att följa samhällets förändringar utan också för att det berikar organisationer. 

Informanterna sa att en mångfald av kön, ålder, etnicitet, språk, funktionshinder, erfarenheter, 

kompetenser och bakgrunder berikar en arbetsgrupp. Detta kan kopplas till vad 

Näringsdepartementet (2000) och Mlekov och Widell (2003) säger om att heterogena 

organisationer, där människor med olika erfarenheter och kunskaper blandas, är mer 

nyskapande. 

I sin ”Personalpolicy” har kommunen riktlinjer som säger att kommunens arbetssätt ska 

främja mångfald och att dess medarbetare ska spegla mångfalden i samhället. Vi var 

intresserade av att få veta om informanterna känner till ”Personalpolicyn” och hur de 

använder den i sitt arbete och vi tolkar de svar vi fick som att informanterna är medvetna om 

policyn och att den finns ”i bakhuvudet” i en rekryteringsprocess. Informanterna tryckte 

också på det kommunala projekt som kallas för ”Mångfaldens år” där man arbetar med och 

lyfter fram mångfaldsfrågor. Projektet marknadsförs inte bara inom organisationen utan också 

ut till allmänheten via hemsidan och annan media. Detta knyter an till litteraturen som säger 

att organisationer borde utnyttja sina hemsidor till att marknadsföra sitt arbete för mångfald 

(Tippers, 2004).  

 

En sammanfattande tolkning av kommunens medvetenhet kring mångfald är att man försöker 

att sträva efter att följa policyn kring mångfald, dels i det dagliga arbetet och dels i projektet 

”Mångfaldens år” och att man är medveten om varför kommunen bör arbeta för mångfald. Vi 

anser dock att det finns förbättringsområden. Det hade varit bra att ha med den text om 

                                                
32 http://ebib.sub.su.se/aio/2004/aio2004_02.pdf 
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mångfald som finns i ”Personalpolicyn”, i ”Goda råd…” för att påminna rekryteraren 

mångfaldens betydelse i en rekryteringsprocess. 

 

6.2 Betydelsen av och medvetenhet kring rekryteringsgruppens sammansättning och 

rekryterarens maktroll 
 

När det gäller rekryteringsgruppens sammansättning så tolkade vi informanternas svar som att 

de försöker att involvera olika yrkestitlar i en rekryteringsprocess beroende på vilken tjänst 

det är som skall tillsättas. Om det t.ex. är en chef som ska tillsättas så involveras fler personer 

i processen; avdelningschef, enhetschef, personalspecialist, medarbetare och fackliga 

representanter. Det är viktigt att kommunen, förutom att aktivt arbeta med vilka yrkestitlar 

som ska vara med i rekryteringsgruppen, ser till att personer med exempelvis olika åldrar, 

etnicitet och kön ingår i rekryteringsgruppen. Detta bör göras för att främja rekrytering av 

mångfald och minska risken för en subjektiv bedömning (Mlekov & Widell, 2003). En 

svårighet med att genomföra detta är dock att det är en snedfördelning av exempelvis kön 

bland de anställda på förvaltningarna.  

Det är mycket viktigt att veta att man som rekryterare besitter makt som påverkar 

rekryteringsprocessen.
33

 Vi uppfattade att informanterna var medvetna om detta och att de 

ansåg att deras personliga åsikter inte går att bortse från. För att uppnå mångfald i 

organisationen är rekryterarens medvetenhet kring sin maktroll en viktig del i helheten (ibid.). 

Som Fahlgren och Sawyer (2005) skriver är samhälliga institutioner, exempelvis kommuner, 

normerande på det sätt att de upprätthåller normer kring vad som anses vara normalt eller 

onormalt i samhället. Därför är det viktigt att rekryteraren hela tiden är medveten om att 

hon/han arbetar i en organisation som har makt att upprätthålla dessa normer och att 

rekryteraren strävar efter att inte omedvetet låta normerna styra rekryteringsprocessen, 

exempelvis i urvalet av sökande. Detta knyter också an till Nilssons (2006) tankar kring hur 

olik man får vara på arbetsplatsen.  Är det okej att avvika från de värderingar och normer som 

finns i organisationen, eller blir man automatiskt utsållad vid en rekrytering om man inte är 

”likadan”? Nilsson skriver att det är svårt att förändra detta eftersom utsållning på grund av 

olikhet ofta sker omedvetet. Normerna och värderingarna har helt enkelt blivit självklara i 

organisationen och ses som naturliga. Svårigheten med detta är, som poängteras i FAIR-

projektet att bedömningar då riskerar att exkludera kvalificerade sökande.34 

 

Ett sätt att synliggöra normer och fördomar är, som Mlekov och Widell (2003) skriver, att det 

i organisationen förs diskussioner kring detta, och att organisationen på så sätt ökar 

kunskapen om och medvetenheten kring ämnet. Detta görs just nu i kommunen, i projektet 

”Mångfaldens år” där de anställda bland annat har fått träffas och diskutera mångfaldsfrågor. 

Informanterna menar att det är viktigt att man fattar beslut på rätt grunder i en 

rekryteringsprocess, vilket vi håller med om. Det är svårt att som rekryterare helt koppla bort 

sin personliga åsikt, men man kan sträva efter att i så stor utsträckning som möjligt fatta 

beslut som bygger på kravprofilen. Detta minimerar risken för en subjektiv bedömning i 

negativ bemärkelse (Mlekov & Widell, 2003). 

 

En sammanfattande tolkning av medvetenheten kring rekryteringsgruppens sammansättning 

och rekryterarens maktroll är att man i kommunen är medveten om att sammansättningen av 

gruppen påverkar men att man kan arbeta för att försöka göra rekryteringsgruppen mer 

                                                
33 http://www.gavle.se/Global/Kommun%20och%20politik/rekryteringsprocessen.pdf 
34 http://www.equalfair.se/idebok-kap-1-8/spraknivaerkrav/ 
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”mångfaldig”. Det finns också en medvetenhet kring maktrollen och personliga åsikters 

påverkan och det är enligt Mlekov och Widell (2003) bra för rekryteringsgruppen att föra 

diskussioner om detta för att öka förståelsen för vad maktrollen och personliga åsikter 

innebär. Detta är speciellt viktigt då kommunen är en organisation som har makt att 

upprätthålla normer i samhället (Fahlgren & Sawyer, 2005).  

6.3 Kravprofilens utformning och dess betydelse  

 

Enligt Lindelöw (2008) bör kravprofilen innehålla krav på utbildning, erfarenhet, kunskap, 

kompetens, intresse och utvecklingspotential samt praktiska förutsättningar och övriga krav. I 

”Goda råd…” nämns utbildning, erfarenhet, ledarskapsförmåga, ålder, kön, personliga 

egenskaper och körkort. Informanterna uppgav utbildning och/eller examen, behörighet, 

erfarenhet, grundkunskaper i yrkesrollen, personliga egenskaper (exempelvis 

samarbetsförmåga och flexibilitet), människosyn som stämmer överens med organisationens, 

sysselsättningsgrad, it-kunskaper, språkkunskaper och körkort. Enligt litteraturen är det för att 

främja mångfald viktigt att alltid anpassa de krav som ställs efter den aktuella tjänsten 

(Lindelöw, 2008). Man ska alltså inte skriva kraven på rutin eftersom detta kan innebära 

diskriminering. Vår tolkning av informanternas svar är att de oftast anpassar kraven efter 

varje ny tjänst, vilket är bra ur ett mångfaldsperspektiv. Det vore dock, som Lindelöw 

påpekar, bra att alltid anpassa kraven efter en ny tjänst, även om man gjort en kravprofil för 

samma typ av tjänst nyligen.  

 

Något att tänka på är att det är viktigt att vara noggrann med att beskriva arbetsuppgifterna i 

kravprofilen. Om man inte gör detta och endast kräver exempelvis en specifik utbildning så 

kan man missa sökande som har uppnått de rätta kvalifikationerna på andra sätt, exempelvis 

genom yrkeserfarenhet eller annan liknande utbildning från ett annat land (Mlekov & Widell, 

2003). Då informanterna uppgav att språkkunskaper och körkort kan finnas med i 

kravprofilen så är det viktigt att nämna att dessa krav i vissa situationer kan innebära att man 

utesluter grupper av människor. När det gäller körkort så bör man inte ställa krav på svenskt 

körkort (Roth, 2008), och språkkrav bör vara motiverade för tjänsten.
35

  

 

Vår tolkning av kravprofilens utformning och betydelse är att kommunen gör ett noggrant 

arbete som till stor del främjar mångfald.  Man anpassar oftast kravprofilens krav till den 

aktuella tjänsten, men det vore bra om detta gjordes rutinmässigt så att man inte återanvänder 

krav i kravprofilen (Lindelöw, 2008). Det är viktigt att alltid tänka på att motivera språkkrav 

och att inte kräva svenskt körkort (Roth, 2008). 

 

6.4 Annonsens utformning och dess betydelse 

 

I ”Goda råd…” beskrivs kortfattat annonsens innehåll. Följande punkter tas upp:  

 
en kort beskrivning av kommunen och förvaltningen, en kort beskrivning av tjänstens innehåll och 

kompetenskrav, om provanställning är aktuell, vem som lämnar upplysningar och telefonnummer till 

denne, sista ansökningsdag, referensnummer, till vem ansökan ska skickas, facklig företrädare 

 

Enligt Roth (2008) ska annonsen utformas efter kravprofilen, och det är viktigt att trycka på 

detta i ”Goda råd…” för att främja rekrytering av mångfald. Om man inte följer 

                                                
35 http://www.equalfair.se/idebok-kap-1-8/diskrimineringslagstiftning/ 
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kravspecifikation så finns det en risk att onödiga krav ställs och att personliga åsikter påverkar 

annonsens utformning. 

 

Informanterna uppgav, som Roth (2008) rekommenderar, att kraven ska baseras på 

kravprofilen och att det är viktigt att kraven är relevanta för tjänsten. De tyckte också att det 

är viktigt att annonsen är lockande och väcker nyfikenhet. Det är bra att utforma en lockande 

annons för att attrahera fler sökande och ett förslag för att nå olika grupper av människor är att 

ha med en bild i annonsen. Bilden bör visa en grupp människor av exempelvis olika kön, 

åldrar, etnicitet och så vidare. Tanken med bilden är att alla människor ska känna sig 

representerade, vilket leder till att de känner att de kan söka tjänsten: ”att vara representerad 

är att synas, att synas är att finnas till” (Mlekov & Widell, 2003). Något som informanterna 

inte har nämnt är språkbruket i annonsen. Språket bör anpassas så att man inte använder 

jargong som kan leda till diskriminering (Roth, 2008).  

 

Det finns förvaltningar som i annonsen använder en text som beskriver kommunens 

mångfaldsmål: ”Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. 

Vi välkomnar sökande oberoende ålder, kön och utländsk bakgrund”. Enligt DO (1999) 

främjar detta rekrytering av mångfald. Därför borde det vara standard för alla förvaltningar 

vid utformningen av annonsen. Informanterna berättade också att det är vanligt att man 

försöker främja en mångfald när det gäller kön genom att i annonsen skriva ”vi ser gärna 

sökande av båda könen”. Att främja en jämn fördelning av kön på arbetsplatsen är 

nödvändigt enligt Diskrimineringslagen. I lagen står att arbetsgivare ska sträva efter att få 

sökande av det underrepresenterade könet att söka anställning när det är ojämn fördelning av 

kvinnor och män i en viss typ av arbete (Diskrimineringslagen SFS 2008:567, kap 3:9). 

 

Vår tolkning av empirin kring hur man i kommunen utformar en annons är att man gör det på 

ett sätt som i stora drag gynnar mångfald; informanterna är medvetna om och använder 

kravprofilen som en utgångspunkt för annonsens utformning och man försöker främja 

mångfald genom att exempelvis lägga in texter om mångfaldsmål. Förbättringsområden är att 

göra texter om mångfald i annonsen till standard, att använda bilder i annonsen och att 

förbättra ”Goda råd…” genom t.ex. lägga till information om att annonsen ska utformas 

utifrån kravspecifikationen .  

 

6.5 Val av sökvägar och hur det påverkar vem som söker tjänsten  

 

I ”Goda råd” anges fyra huvudsökvägar; intern-, extern annonsering, en kombination av dessa 

och headhunting. Valet av sökväg baseras på befattningens nivå, vilken målgrupp man vill nå 

samt en bedömning av hur många kandidater som finns på marknaden. Ur ett 

mångfaldsperspektiv hade varit bra att i ”Goda råd…” lyfta fram att sökvägarna kan påverka 

vilka grupper man når, eftersom olika sökvägar når olika grupper av människor (Jeremy 

Tippers, 2004). Detta var något som informanterna hade uppmärksammat, och de sa att det är 

bra att tänka på att äldre kan ha svårare att hitta en annons på nätet eftersom de inte alltid är 

lika frekventa internetanvändare som yngre. Därför kan det vara bra att också annonsera i 

dagspress. Informanterna menade att ”Offentliga jobb” och Arbetsförmedlingen är bra ur ett 

mångfaldsperspektiv då de är så välkända att många olika grupper av människor hittar dit.  

 

Enligt Tippers (2004) är det viktigt att man annonserar på otraditionella sätt exempelvis i 

tidningar som ges ut av exempelvis invandrarföreningar eller föreningar för olika 

funktionshinder, och gratistidningar för att nå olika grupper av människor. Enligt Tippers 
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synsätt hade det alltså varit bra om kommunen trots allt hade använt sig av fler alternativa, 

externa sökvägar för att nå fler grupper av människor, vilket främjar mångfald. En annons 

kanske inte alltid är det enda sättet att nå människor. I kommunen har det förts diskussioner 

kring huruvida man ska marknadsföra sig via Facebook, arbetsmarknadsdagar på universitet, 

mässor och så vidare. Användningen av exempelvis interaktiva sökvägar är enligt Diane 

Arthur (2005) bra för att attrahera unga människor till organisationer då man lättare når unga 

människor på dessa ställen.  

 

Vår tolkning av empirin kring kommunens sökvägar är att det skulle främja mångfald att 

använda fler sökvägar. Det finns en medvetenhet kring att sökvägar kan påverka vem som 

söker tjänsten, och detta är bra. Vi tolkar det som att informanterna anser att de får tillräckligt 

med sökande via de sökvägar som används men enligt Gävle kommun är det bra att utvärdera 

och testa nya sökvägar för att nå personer som man inte når via de traditionella sökvägarna. 

Detta är speciellt viktigt då kommunen har en snedfördelning av exempelvis kön bland sina 

medarbetare.
36

 

 

6.6  Urvalsprocessen  

 

I ”Goda Råd…” anges att alla ansökningar ska ankomststämplas varpå en 

mottagningsbekräftelse skickas till de sökande. Efter detta granskas ansökningar med hänsyn 

till kravprofilen och bedömningar görs utifrån denna. De sökande sorteras efter vilka som 

uppfyller krav och önskemål för tjänsten. Det är viktigt att de som gör urvalet har goda 

kunskaper om den gällande diskrimineringslagen eftersom positiv särbehandling inte alltid är 

tillåten.
37

 Det är också viktigt vid urvalet att påminna rekryteringsgruppen om att man måste 

följa LOA:s fjärde paragraf som säger att vikt endast ska läggas vid förtjänst och skicklighet 

(Lagen om offentlig anställning SFS 1994:260). Enligt Lindelöw (2008) ska 

kravspecifikationen ligga till grund för urvalet, vilket gör urvalet rättvist och 

mångfaldsfrämjande eftersom urvalet då baseras på kompetens.  

 

Roth (2008) skriver att avidentifierade ansökningshandlingar är ett mångfaldsfrämjande 

alternativ till CV och personligt brev. Ett förslag till kommunen kan alltså vara att i ”Goda 

råd…” lägga till riktlinjer kring alternativ till CV och personligt brev. Gävle kommun 

rekommenderar att det alltid ska vara minst två personer som läser ansökningshandlingarna, 

med fördel en man och en kvinna. På detta sätt kan kommunens urvalsprocess bli mer rättvis 

och mångfaldsfrämjande. 

 

Informanterna berättade att urvalet görs baserat på kravprofilen. De svarade att man lägger 

störst vikt vid utbildning, examen och erfarenhet vilket Lindelöw (2008) förordar. 

Informanterna sa att urvalsprocessen ofta sker i samverkan mellan chef och personalspecialist, 

vilket enligt Gävle kommun är att rekommendera för att minska risken för en subjektiv 

bedömning. Det är bra om detta blir en rutin för rekryteringsgruppen.
38

 Informanterna hade 

också funderat kring detta och sa att det är viktigt att man inte väljer sökande på fel grunder. 
 

Vissa informanter berättade att de inte har reflekterat över alternativa metoder till personligt 

brev och CV, medan andra informanter har gjort det. Det kan enligt litteraturen finnas 

                                                
36 http://www.gavle.se/Kommun--politik/Projekt-i-Gavle-kommun/Kommun-och-politik/Mangfald-och-rekrytering/ 
37 http://www.centrumforrattvisa.se/files/file/Hovratten,SLU.pdf 
38 http://www.gavle.se/Kommun--politik/Projekt-i-Gavle-kommun/Kommun-och-politik/Mangfald-och-rekrytering 
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nackdelar med att endast använda CV och personligt brev. En nackdel kan vara att 

rekryteraren påverkas av hur det personliga brevet ser ut
39

 och att man lättare attraheras av ett 

brev som påminner om sig själv. Något annat en rekryterare bör ha i åtanke är att brevet 

kanske inte har konstruerats av den sökande (Lindelöw, 2008).  
 

En alternativ metod som nämndes är ”Offentliga jobb”, där alla sökande får skriva in samma 

uppgifter om sig själva i en databas: 

 
Vi vill gärna att de söker via rekryteringsverktyget, där kan man ju säga att man har en lika uppställning. 

Den hänger inte på vem som gör det tjusigaste CV:t. eller så. 

 

Ett annat sätt att främja mångfald vid urvalet är att använda sig av avidentifierade 

ansökningshandlingar. Ytterligare ett sätt är, som kommunen redan gör, att använda specifika 

ansökningsformulär. Detta ger alla sökande lika goda förutsättningar när de söker en tjänst
40

.  

 

Vår tolkning av empirin kring urvalet är att urvalsprocessen i stora drag är 

mångfaldsfrämjande, men att små förändringar skulle bidra till att göra processen ännu bättre 

ur ett mångfaldsperspektiv. Det vore bra att alltid vara minst två personer av olika kön som 

läser ansökningarna, det vore också bra att ge alternativa metoder till CV och personligt brev 

en chans för att se om det kan bidra till att främja mångfald i organisationen. 

 

6.7 Intervjun, dess utformning och viktiga aspekter 

 

Det nämns i ”Goda råd…” att man skall bestämma vilka som ska utföra intervjun, men som 

Mlekov och Widell (2003) skriver så vore det bra att lägga till riktlinjer kring till exempel att 

intervjuarna skall ha olika bakgrunder, för att få en så objektiv bedömning som möjligt. I 

”Goda råd…” ges också förslag till intervjufrågor. Här vore det bra om kommunen 

tydliggjorde att frågorna ska utgå från kravprofilen för att främja mångfald och undvika 

diskriminering (Roth, 2008). Som litteraturen säger så är det också av vikt att lägga till 

riktlinjer för hur personliga frågor ska hanteras. 
41

 

 

Vi tolkade att informanterna var medvetna om fördelarna med att vara flera än en intervjuare 

vid intervjutillfället. De sa att man kan sträva efter att alltid ha en man och en kvinna som 

utför intervjuerna, men att det inte alltid är så lätt då det ena könet kan vara underrepresenterat 

vid vissa förvaltningar. De berättade att man försöker alternera vilka det är som utför 

intervjuerna, vilket vi anser är bra ur en mångfaldssynpunkt. Ett förslag är att i så stor 

utsträckning som möjligt variera inte bara intervjuarnas kön, utan även deras ålder, etnicitet 

och så vidare, för att minska risken för fördomar och diskriminering (Mlekov & Widell, 

2003). Informanterna sa att intervjufrågorna till stor del baseras på ”Goda råd…” 

kravprofilen, bakgrund och erfarenheter. Det är som Roth (2008) säger bra att basera frågorna 

på kravprofilen, vilket vi nämnde ovan, då detta bidrar till en rättvis intervjusituation. Enligt 

DO
42

 bör man också ställa samma frågor till alla kandidater för att säkerställa att man 

undviker diskriminering. 

 

                                                
39 http://www.gavle.se/Global/Kommun%20och%20politik/rekryteringsprocessen.pdf 
40 http://www.equalfair.se/idebok-kap-9-15/kapitel-9/ 
41 http://www.gavle.se/Global/Kommun%20och%20politik/rekryteringsprocessen.pdf 
42 http://www.do.se/sv/Forebygga-diskriminering/Arbetslivet/Rekrytering/ 



41 

 

I litteraturen finns olika synsätt på personliga frågor. Roth (2008) menar att rekryteraren bör 

undvika att ställa frågor kring religion, familjeliv eller sjukdomar. Gävle kommun menar dock 

att man får ställa personliga frågor om de har betydelse för arbetet. Det är dock viktigt att 

svaren inte behandlas på ett diskriminerande sätt.
43

 Informanterna hade olika meningar kring 

huruvida personliga frågor får ställas eller inte. Vissa menade att det inte finns någon 

anledning att ställa personliga frågor medan andra tyckte att det är okej så länge man är 

medveten om hur man behandlar svaret.  

 

En sammanfattning av tolkningen av empirin kring intervju är att man i kommunen bör sträva 

efter ett gemensamt arbetssätt när det gäller vad intervjufrågorna baseras på och vilka 

intervjufrågor man ställer. Det kan vara bra att säkerställa att alla rekryterare utgår från 

kravprofilen under intervjun, så att alla kandidater får samma förutsättningar. Man bör heller 

inte endast tänka på vilka titlar de som utför intervjuerna har, utan man bör även tänka på att 

dessa ska vara av olika kön, etnicitet och ålder och så vidare. 

 

6.8  Referenstagningens betydelse vid bedömningen   

 

I ”Goda råd…” står det att man bör kontakta flera referenser och att man bör efterfråga vilken  

relation kandidaten och referenten har. Lindelöw (2008) säger att man ska kontakta tidigare 

arbetsgivare eller andra relevanta kontakter. Det vore bra att i ”Goda råd…” lyfta fram att 

man inte bör ställa frågor om den privata relationen mellan referent och kandidat, eftersom 

detta motverkar mångfald.
44

 I ”Goda råd…” uppges att frågor bör knyta an till kravprofilen, 

vilket är bra ur ett mångfaldsperspektiv eftersom det motverkar risken att rekryteraren ställer 

frågor som gynnar en kandidat mer än en annan. Detta styrks också av FAIR-projektet (2007) 

som skriver att referenstagningen bör genomföras som en riktig intervju som utgår från 

kravprofilen eftersom detta ökar objektiviteten. I ”Goda råd…” nämns också 

integritetsaspekten, alltså att man endast ska kontakta referenser som kandidaten har uppgivit, 

och endast kontakta referenterna efter intervjun. 

 

I referenstagningen bör man för att främja mångfald tänka på att bara ställa frågor som berör 

kandidatens “förmåga att utföra de arbetsuppgifter som innefattas i tjänsten” och frågor om 

den “arbetssökandes kompetens och prestationer som är relevanta för det arbete som ska 

utföras”.
45

 Ett förslag för att säkerställa att referenstagningen blir så objektiv som möjligt är 

att rekryteringsgruppen tillsammans utarbetar de frågor som ska ställas till referenten.
46

 

Informanterna sa att de brukar ställa frågor om arbetsuppgifter, samarbetsförmåga, förmåga 

att ta till sig nya arbetsuppgifter, styrkor/svagheter, kompetens och personliga egenskaper, 

relation mellan referent och kandidat samt om kandidaten har haft hög sjukfrånvaro. På 

många punkter stämde alltså informanternas svar med vad teorierna säger om 

mångfaldsfrämjande referenstagning. 

 

Det finns teorier om vilka frågor som inte bör ställas vid en referenstagning och 

informanternas svar speglade till viss del detta. Teorierna säger att man exempelvis inte bör 

ställa frågor om kandidatens privata sfär.
47

  Lindelöw (2008) menar dock att det är viktigt att 

få fram vilken yrkesrelation referenten har till kandidaten. Informanterna menade att frågor 

                                                
43 http://www.gavle.se/Global/Kommun%20och%20politik/rekryteringsprocessen.pdf 
44 http://www.equalfair.se/idebok-kap-9-15/kapitel-12/  
45 http://www.equalfair.se/idebok-kap-9-15/kapitel-12/  
46 http://www.gavle.se/Global/Kommun%20och%20politik/rekryteringsprocessen.pdf 
47 http://www.equalfair.se/idebok-kap-9-15/kapitel-12/ 
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om etnicitet, sexuell läggning och religion, ledande frågor och frågor som grundar sig på sin 

egen uppfattning ska undvikas. Vi vill här knyta an till diskussionen om vilka frågor som inte 

bör ställas i en intervjusituation, och det Gävle kommun skriver om att det är viktigt att 

rekryteraren är medveten om vad denne gör med de svar hon/han får, och att svaret inte får 

användas på ett diskriminerande sätt.
48

 

 

Mlekov och Widell (2003) säger att ett problem med referenstagning ur ett 

mångfaldsperspektiv kan vara att man saknar referenser av någon anledning. Informanternas 

svar visar på att man hanterar detta på ett bra sätt, antingen genom att ge kandidaten en 

provanställning eller genom att hålla fler intervjuer med kandidaten där man är flera chefer 

som är med vid bedömningen.  

 

Vår tolkning av referenstagningen ur ett mångfaldsperspektiv är att man i kommunen arbetar 

på ett föredömligt sätt vad gäller referenstagning. Vad som skulle kunna förbättras är att i 

”Goda råd..” lägga till riktlinjer för hur man hanterar en person som inte har referenser, och 

vilka frågor som inte bör ställas för att säkra att alla i kommunen arbetar på samma sätt när 

det gäller referenstagningen. 

 

6.9 Vad avgör den slutgiltiga bedömningen? 

 

Slutgiltig bedömning behandlas inte i ”Goda råd…”. Informanterna menade att en riktlinje 

kan vara att följa kravprofilen när man ska göra den slutgiltiga bedömningen. Detta styrks 

både av Lindelöw (2008) och Gävle kommun.
49

 Både informanterna och litteraturen 

understryker att referenstagningen är en viktig del vid den slutgiltiga bedömningen.  

 

Informanterna sa att under en rekryteringsprocess kan rekryteraren finna nya egenskaper som 

kandidaterna besitter som kan vara positiva för tjänsten. Informanterna uppgav att de är 

medvetna om att deras personliga åsikt kan påverka den slutgiltiga bedömningen, men att man 

måste motivera sitt val. Det är enligt Gävle kommun viktigt att rekryteraren kan motivera sitt 

val så att beslutet inte tas på fel grunder och att valet baseras på kravprofilen (ibid.) 

Informanterna berättade också att de är medvetna om att olikheter berikar och att man måste 

se på vad verksamheten behöver. 

 

Vår tolkning av empirin är att det vore bra att lägga till riktlinjer i ”Goda råd…” för att ge 

rekryterarna hänvisningar för hur den slutgiltiga bedömningen ska gå till.  
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7. Diskussion 

 

I detta kapitel diskuteras resultatet genom våra egna reflektioner och tankar. Vidare följer 

förslag till fortsatt forskning, metoddiskussion och avslutande kommentarer. 

7.1 Nya riktlinjer för rekrytering 

 

För det första är det viktigt att nämna att kommunens ”Goda råd…” just nu håller på att 

arbetas om. De riktlinjer som vi har tagit del av är alltså under omarbetning och kommer snart 

att ersättas med ett nytt dokument. Vi anser att det vore bra att för det första låta det nya 

”Goda råd…” genomsyras av mångfaldstänkande genom att ha med förslag på hur man kan 

rekrytera för att främja mångfald under varje del i dokumentet. I det äldre dokumentet finns 

inga riktlinjer kring hur en rekrytering ska gå till för att främja mångfald och vi tycker att det 

är viktigt att lägga till information om varför det är viktigt att i rekryteringsprocessen arbeta 

på ett sätt som främjar mångfald, för att öka medvetenheten kring detta och för att säkra att 

alla rekryterare arbetar på samma sätt i organisationen. Vi anser också att det är mycket bra ur 

ett mångfaldsperspektiv att organisationen har en nedskriven policy om mångfald för att öka 

medvetenheten om mångfald och för att medarbetarna då kan ha policyn som ett underlag och 

stöd i det dagliga arbetet. Det vore också bra ur ett mångfaldsperspektiv om man i nya ”Goda 

råd…” lade till en text om kommunens mångfaldsmål och att rekryteraren ska vara medveten 

om den nuvarande diskrimineringslagstiftningen.  

När det gäller riktlinjer kring hur lagstiftningen ska följas så anser vi att det är viktigt att vara 

väl påläst i området och att vara försiktig med de råd man ger så att man inte bryter lagen. Vi 

tror att lagen om offentlig anställning och diskrimineringslagen både kan försvåra och främja 

arbetet för mångfald. Det positiva med lagstiftningen är att den sökandes kompetens blir det 

primära, och att det är förbjudet att välja en människa framför en annan på grund av 

exempelvis etnicitet. Detta främjar ju således en rättvis rekrytering eftersom de flesta 

människor oavsett kön, religion, etnicitet o.s.v. kan arbeta för att förbättra sin kompetens. Å 

andra sidan tror vi att lagstiftningen ibland kan försvåra arbetet för mångfald. När man i en 

slutgiltig bedömning har två kandidater att välja mellan så får enligt lagen etnicitet inte vara 

en bedömningsgrund. Detta är bra så till vida att de sökande bedöms som människor och inte 

utifrån sin etniska tillhörighet. Å andra sidan kanske det är just en människa av avvikande 

etnicitet som organisationen behöver för att få in mer mångfald. Detta är alltså en svår fråga 

att hantera för organisationen. Vi anser också att det är tänkvärt att det enligt 

diskrimineringslagen är tillåtet att (positivt) särbehandla på grund av kön och ålder, men inte 

på grund av exempelvis etnicitet. Vi anser att det kan vara lika viktigt att främja en balans när 

det gäller etnicitet som det är att främja en balans när det gäller kön. 

 
7.2 Samarbete och ett gemensamt arbetssätt 

 

Mycket av det som framkom vid intervjuerna rörde vikten av samarbete för att främja 

mångfald. Informanterna uppgav exempelvis att chefer, personalspecialister och medarbetare 

ibland samarbetar vid utformning av kravprofil för att säkerställa att rätt krav har ställts i 

kravprofilen och att dessa krav är sakligt motiverade. Informanterna berättade också att man 

samarbetar vid intervjuerna. Ett annat exempel som togs upp var att om en kandidat av någon 

anledning saknar referenser så kan man hålla fler intervjuer med kandidaten där man är flera 

chefer som gör bedömningen tillsammans. Vi tycker att detta arbetssätt är bra ur ett 

mångfaldsperspektiv och att man alltid borde samarbeta i så stor utsträckning som möjligt i 
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alla delar av rekryteringsprocessen. Samarbete minskar helt enkelt risken för en subjektiv 

bedömning. Här anser vi också att det är viktigt att det i ”Goda råd…” läggs till riktlinjer 

kring rekryteringsgruppens sammansättning och rekryterarens maktroll. Att samarbeta är 

viktigt för att främja mångfald, men samarbetet måste också ske mellan människor som (i den 

mån det är möjligt) inte är alltför lika varandra för att främja mångfald. Som Mlekov och 

Widell (2003) skriver är det viktigt att rekryteringsgruppen består av människor av 

exempelvis olika åldrar, kön och etnicitet. En svårighet med att ha en rekryteringsgrupp som 

består av olikheter i kommunen är att det är en snedfördelning av exempelvis kön bland de 

anställda på förvaltningarna. Vi tror dock att det trots detta är viktigt att organisationen har 

”rätt tänk” kring mångfald i rekryteringsgruppen för att på lång sikt kunna förändras.  

 

Förutom samarbete så är vår tolkning att ett gemensamt arbetssätt är viktigt för att främja 

mångfald i rekryteringsprocessen. Här kan man åter knyta an till ”Goda råd…”. 

Informanterna berättade samtliga att de känner till dokumentet, men vår tolkning av 

informanternas svar var att dokumentet inte alltid används aktivt i rekryteringsprocessen. En 

förklaring till varför ”Goda råd…” inte alltid används aktivt är att informanterna själva inte 

medverkar i alla delar av rekryteringsprocessen. Vi tror dock att det är speciellt viktigt att alla 

som är involverade i rekryteringsprocessen följer ”Goda råd…” och dess riktlinjer för 

rekrytering trots att man inte är delaktig i alla delar av processen. Detta för att säkerställa en 

rättvis och väl genomarbetad rekrytering och en objektiv bedömning. Det kan dessutom 

underlätta arbetet i rekryteringsgruppen, eftersom man då kan vara säker på att alla följer de 

riktlinjer och krav som ställs och att man har ett gemensamt arbetssätt i kommunen.  

 

7.3 Ett mångfaldsfrämjande organisatoriskt tankesätt 

 

Vi uppfattade att det finns en medvetenhet kring mångfald i organisationen och vi vill 

uppmuntra kommunen att verkligen ge sig hän och tillvarata detta. ”Mångfaldens år” är ett 

utmärkt exempel på hur man tillvaratar de idéer som finns och försöker förvalta dem på ett 

bra sätt. Vid intervjuerna framkom det att det i kommunen har förts diskussioner kring 

huruvida man ska marknadsföra sig via Facebook, arbetsmarknadsdagar på universitet, 

mässor och så vidare och Arthur (2005) säger att användningen av exempelvis interaktiva 

sökvägar är bra för att attrahera unga människor till organisationer då man lättare når unga 

människor på dessa ställen. Detta är bara ett exempel som framkom vid intervjuerna på hur 

man i kommunen funderar kring mångfald och vi tycker att det är mycket bra att föra liknande 

diskussioner för att främja medvetenheten kring mångfald. Att exempelvis diskutera 

alternativa sökvägar är kanske extra aktuellt nu när kommunen står inför en 

generationsväxling? 

 

Ett annat bra sätt att öka medvetenheten kring mångfald är att arbeta för att kommunens 

satsning kring mångfald når ut till allmänheten och inte endast sker internt. Vi tror att om en 

organisation lyfter fram sitt mångfaldsarbete kan detta leda till att organisationen blir mer 

attraktiv för en bred grupp potentiella medarbetare. 

 

Vi tror också att det vore bra att föra upp diskussioner kring normalitet och värderingar i 

organisationen för att synliggöra omedvetna tankestrukturer och för att minska risken för att 

utestängande värderingar får styra rekryteringsprocessen. 
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7.4 Metoddiskussion   

 

Vi har funderat över hur vår undersökning hade kunnat förändras genom val av en annan 

vetenskapsteoretisk utgångspunkt. I en hermeneutisk, kvalitativ ansats såsom den vi har 

använt ska data inte kvantifieras. När vi tolkade vår empiri visade det sig ibland att svar från 

endast en eller två informanter kunde vara väldigt intressanta, men vi kände här att det var 

svårt att få fram svaren i vår tolkning utan att kvantifiera. Det kändes inte bra att lyfta fram 

dessa informanters svar utan att ange att inte alla informanter hade tyckt likadant. Vi inser att 

en annan typ av vetenskapsteoretisk ansats hade kunnat förenkla denna process för oss. 

Samtidigt anser vi att hermeneutiken var en bra ansats eftersom man här får lov att erkänna 

sin förförståelse och hur denna kan tänkas påverka arbetet. Hermeneutiken är också bra 

eftersom man som hermeneutiskt inriktad forskare ska göra tolkningar av empirin. Vi tror att 

det är svårt att hävda att resultat och diskussion i en undersökning som denna är något annat 

än forskarens tolkning av informanternas svar och därför är hermeneutiken lämplig i detta 

fall. 

 

En kritik mot användandet av fallstudie kan vara huruvida resultatet av studien kan 

generaliseras. För att bemöta denna kritik var vi noggranna med att välja ett fall som var 

representativt för sin grupp. Vi beskrev också fallet noggrant för att visa läsare hur fallet 

skulle kunna klara en jämförelse med andra i gruppen (Denscombe, 2009).   

 

7.5 Fortsatt forskning   

 

Ett förslag till fortsatt forskning är att jämföra de nya rekryteringsriktlinjer som kommunen nu 

utarbetar för att se vad som har ändrats i förhållande till kommunens gamla riktlinjer gällande 

rekrytering ur ett mångfaldsperspektiv. Det vore intressant att se om det nya dokumentet 

förändrar kommunens rekryteringsarbete och om dokumentet kommer att användas mer 

frekvent. 

 

7.6 Avslutande kommentarer 

 

Undersökningen har lett fram till att det är viktigt att organisationer arbetar för att främja 

mångfald i sin rekryteringsprocess. Vi har kommit fram till det är angeläget att organisationen 

genomsyras av ett mångfaldsfrämjande tankesätt. Mångfaldstänkandet ska finnas i alla delar 

av organisationens arbete. Det är också viktigt att man har tydliga riktlinjer för hur 

rekryteringsprocessen ska gå till ur ett mångfaldsperspektiv. Tydliga riktlinjer leder 

förhoppningsvis till ett gemensamt arbetssätt i organisationen, vilket också är bra ur ett 

mångfaldsperspektiv. 
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Bilaga A 

 

 

Växjö kommuns rekryteringsprocess 

-Ur ett mångfaldsperspektiv 

Vilka är vi? 

Vi är tre studerande som läser på Personal och arbetslivsprogrammet vid Linnéuniversitetet i 

Växjö. Då vi nu är inne på vårt sista läsår ska vi skriva en kandidatuppsats i 

arbetslivspedagogik. 

 

Det här vill vi undersöka 

Vårt undersökningssyfte är att ta reda på hur X kommun arbetar för att främja mångfald i sin 

rekryteringsprocess. Mångfald är ett komplext begrepp som kan vara svårt att implementera i 

en organisation, just därför är det intressant och viktigt att studera. Anledningen till att vi har 

valt just er arbetsplats är dels att X kommun genom sin storlek är en inflytelserik arbetsgivare 

i länet och dels att X kommun har en offentlig mångfaldspolicy.  Då Du besitter kunskap om 

rekryteringsarbetet i X kommun är det viktigt att just Du medverkar i vår undersökning, 

eftersom Din kompetens och erfarenhet är unik och kan inte ersättas av någon annans.  

 

Så här ska vi gå tillväga 

Vi har för avsikt att genomföra intervjuer där en eller två av oss kommer att närvara vid varje 

intervjutillfälle. Intervjun kommer ta cirka en timme och kommer att spelas in med ditt 

samtycke. Ditt deltagande i denna studie bygger på frivillighet från din sida. Du kan avstå 

från att delta när som helst under studiens gång utan att behöva ange skäl till det. Det är vår 

skyldighet att behandla dina uppgifter på ett varsamt och konfidentiellt sätt. Vid frågor kan du 

i första hand vända dig till en av oss, alternativt kan du vända dig till vår handledare Claudia 

Gillberg, fil dr. i pedagogik med inriktning mot arbetslivet, som har det övergripande 

vetenskapliga ansvaret för denna studie. Du når henne på claudia.gillberg@lnu.se. 

  

Vid frågor  
Sofie Bång, telefon, e-post 

Helena Krantz Lamme, telefon, e-post 

Frida Nilsson, telefon, e-post 

 

Ett stort tack på förhand för Din medverkan! 

Med vänliga hälsningar 

 

Sofie Bång, Helena Krantz Lamme, Frida Nilsson 

Bilaga B 
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Bilaga B 

Intervjuguide Växjö kommun 

Inledning 

Presentera sig namn, utbildning, universitet. 

Vårt syfte är att undersöka kommunens rekryteringsprocess ur ett mångfaldsperspektiv. 

C uppsats, konfidentiellt, frivillig avbryta när du vill, materialet offentliggörs, beräknad tid ca 

1 timme, inspelning med iphone, berätta varför vi gör anteckningar, berätta teman, eventuella 

frågor. 

 

Teman: mångfald, allmänt rekryteringsarbete, rekryterarens roll, kravprofil, annons, sökvägar, 

urval, intervju, tester och referenstagning, slutgiltig bedömning 

 

Bakgrund 
 Berätta lite om din yrkesroll och dina arbetsuppgifter? 

 Hur länge har du arbetat på den här arbetsplatsen? 

 (Vilken är din erfarenhet av urval och rekrytering av personal?) 

 

Mångfald 

 Vad innebär mångfald för dig? 

 Tycker du mångfald är viktigt och i så fall varför? 

 Hur arbetar ni för att främja mångfald i en rekryteringsprocess? eller lägg underfrågor 

under teman. 
Hur används den del av kommunens personalpolicy som rör mångfald i 

rekryteringsarbetet? 

 Arbetar Växjö kommun aktivt med att marknadsföra sitt arbete för mångfald?  

 

Allmänt om rekryteringsarbete 
 Använder du kommunens ”Goda råd vid rekrytering” som stöd under 

rekryteringsprocessen? 

Varför/ Varför inte? 

 Vilka personer är involverade i er rekryteringsprocess, och hur bestäms det? 
På vilket sätt arbetar ni aktivt för att utforma denna grupp? 

 

Rekryterarens roll 

 Tänker du på att du i din maktroll som rekryterare har en påverkan på 

rekryteringsprocessen, och i så fall hur? 

 Hur gör du för att undvika att dina personliga åsikter påverkar rekryteringsprocessen? 

 

Kravprofil 
 Vem utformar kravprofilen, och varför? 

 Hur utformas kravprofilen, vilka krav anser ni ska finnas med? 
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 Hur säkerställer ni att ni ställer rätt krav i kravprofilen? 

 Hur anpassas kravprofilen efter olika tjänster? 

Annons 

 Vem utformar annonsen, och varför? 

 Vad är viktigt att tänka på innan man skapar annonsen? 

 Hur utformar ni annonsen, vad bör vara med? 
Reflekterar ni över om annonsens utformning påverkar vilka som söker tjänsten? 

 Vad är viktigast att lyfta i annonsen? 
 

Sökvägar 

 Vilka sökvägar använder ni er av i er rekryteringsprocess? 

 Hur avgör ni vilka sökvägar som lämpar sig bäst vid en rekryteringsprocess? 

 Arbetar ni aktivt med att hitta nya sökvägar och i så fall hur? 

 Reflekterar ni över vilka kandidater ni når ut till vid olika sökvägar?  

 

Urval 

 Hur går urvalsprocessen tillväga? 

 Hur avgör ni vilka meriter som väger tyngst? 

 Vad är det som avgör urvalet om två kandidater har samma meriter? 
 Har ni någon gång reflekterat över alternativa metoder till CV och personligt brev? 

 

Intervju 

 Vilka utför intervjun? 
Finns det någon tanke bakom detta? 

 Vad baseras intervjufrågorna på? 

 Finns det frågor som bör undvikas? 

 

 Tester och referenstagning 
 Hur viktig är referenstagningen vid en bedömning av en kandidat? 

 Vad händer om en kandidat saknar referenser?  

 Använder ni er av tester vid en rekryteringsprocess? 

Kan det finnas några negativa effekter av tester ur ett mångfaldsperspektiv? 

 

Slutgiltig bedömning 

 Vad anser du är viktigt i den slutgiltiga bedömningen? 

 Kan din personliga åsikt påverka den slutgiltiga bedömningen? 

 

Avslutning 
Jag har inga fler frågor, är det något du undrar över eller vill tillägga? 

Är det okej om vi kontaktar dig om det skulle dyka upp ytterligare frågor? 

Vill du ta del av rapporten efter vår examination? 

Tack för medverkan! 
 


