
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

JÄMLIKHET I SKUGGAN AV 
JÄMSTÄLLDHET 

– EN KVALITATIV STUDIE OM REKRYTERING 
UR ETT JÄMLIKHETSPERSPEKTIV  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kandidatuppsats 
 Organisations- och personalutvecklare i samhället 

Inriktning Arbetsvetenskap 
15 hp 

 
 

Jerker Alex 
Kim Isaksson 

Andreas Thygesen 
 

Höstterminen 2011 
 

INSTITUTIONEN FÖR PEDAGOGIK, HÖGSKOLAN I BORÅS 



 

Kandidatuppsats 
Organisations- och personalutvecklare i samhället 
Inriktning arbetsvetenskap 
15 hp 
 
 
Utgivningsår: Vårterminen 2012 
 
Svensk titel: Jämlikhet i skuggan av jämställdhet  
 
Engelsk titel: Equality in the shadow of gender equality  
 
Författare: Jerker Alex, Kim Isaksson & Andreas Thygesen  
 
Handledare: Christer Theandersson  
 
Examinator: Kristina Bartley 
 
Nyckelord: Jämlikhet, jämställdhet, mångfald, rekrytering, hinder, förutsättningar  
 
 

 
 
Sammanfattning  
De flesta kommunala arbetsplatser strävar idag efter att skapa jämlika arbetsplatser där 
grupper som tidigare inte fanns representerade blir integrerade. Officiell statistik ger en 
fingervisning om att det finns mycket arbete kvar att göra, både på nationell nivå och inom 
Borås Stad för att nå en större jämlikhet. Vid nyrekryteringar ges organisationer en chans att 
förändra sin struktur, och även om det är en stor utmaning att se över rekryteringsprocessens 
kravprofiler och urvalsfaktorer, vilka ofta styrs av vanor, tradition och kultur, är det här man 
måste påbörja arbetet mot jämlikhet.  
Syftet med denna uppsats är att belysa rekryteringsprocessen inom kommunal sektor med 
fokus på upplevda förutsättningar och hinder för jämlikhetsarbetet i denna process utifrån ett 
rekryteringsperspektiv.  
För att besvara vårt syfte har vi valt att använt oss av en kvalitativ ansats med 
semistrukturerade intervjuer som grund för att få ett kvalitativt djup men ändå ha kvar viss 
struktur på intervjuerna.  
De slutsatser som vi presenterar i vår uppsats är flera men bl.a. att den existerande normen i 
samhället inom offentlig sektor där yrken på lägre positioner är kvinnodominerade och har 
låg status. Detta utgör ett grundläggande hinder för att kunna bedriva en rekrytering ur ett 
jämlikhetsperspektiv. Utbildningsinsatser som riktat sig till kvinnor har visat sig bära frukt 
då kvinnor är mer benägna att ta sig in på tidigare mansdominerade yrken än vad män är att 
göra det motsatta. Ett annat hinder som enhetscheferna som bara utför rekrytering av 
sommarvikarier är LAS, vilket resulterar att de nästan aldrig kan nyanställa. 
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1 INLEDNING 
1.1 Bakgrund 
Med detta arbete vill vi belysa rekryteringsprocessen inom kommunal sektor med fokus på 
upplevda förutsättningar och hinder för jämlikhetsarbetet utifrån ett rekryteringsperspektiv. 
Jämlikhet är ett begrepp som innebär alla människors lika värde oberoende av etnicitet, 
social tillhörighet, religion, ålder, kön, handikapp och sexuell läggning. Jämlikhet kan ses 
som en utveckling av begreppet jämställdhet vilket även innefattar begreppet mångfald. 
Jämställdhet handlar om hur män behandlar kvinnor och män, samt hur kvinnor behandlar 
kvinnor och män (Fägerlind, 2009:8). Begreppet mångfald är en paradox: det handlar både 
om att se likheter i det som verkar olikt och att se styrkor i olikheter (Fägerlind, 2004:9 ). 
Medan begreppet jämställdhet känns överskådligt kan mångfald ses som mer abstrakt. 
Dessutom finns det en uppenbar risk att mångfald uppfattas som en exklusiv satsning för 
främst kvinnor och personer med utländsk bakgrund. Många åtgärder inom mångfaldsarbetet 
är riktade till dessa grupper och även språkbruk och bilder fokuserar på kvinnor och 
personer med utländsk bakgrund. Risken med detta är att det skapar en grogrund för aktivt 
eller passivt motstånd bland de medarbetare som inte tillhör någon av dessa grupper och 
därför inte ser nyttan för sig själva i mångfaldssatsningen. Inte sällan utgör de majoriteten i 
organisationen och/eller sitter på maktpositioner (Fägerlind, 2004:15).  
 
Val av kommun blev Borås Stad som idag har ca 10 000 personer som arbetar inom 250 
olika yrken, vilket gör dem till Borås största arbetsgivare (Boras.se, 2011a). De flesta 
kommunala arbetsplatser strävar idag efter att nå jämlikhet och skapa jämlika arbetsplatser 
där grupper som tidigare inte fanns representerade får vara med (Högström & Eriksson, 
2006:19). Ett steg för att utveckla jämlikheten inom Borås Stad var att underteckna CEMR-
deklarationen, som är ett verktyg för kommuner, landsting och regioner att integrera 
jämställdhetsperspektivet i det politiska beslutsfattandet och i den praktiska verksamheten. 
Sett ur ett riksperspektiv när det gäller könsspridningen inom kommunal verksamhet finns 
det tydliga skillnader då det i Sverige år 2010 fanns 774 200 personer som arbetade inom 
offentlig verksamhet i rikets primärkommuner, varav 166 400 var män och 607 800 var 
kvinnor (Scb.se: 2011). I Borås Stad fann det 2011 9122 anställda inom kommunal sektor, 
varav 1950 var män och 7172 kvinnor. Dessa siffror visar ett procentuellt samband där 
männen står för ganska exakt 20 procent av bemanningsstyrkan och kvinnorna för de 
resterande 80 procent (Bilaga 5), både på nationell nivå och i Borås. Dessa siffror ger en 
fingervisning om att det finns mycket arbete kvar att göra, både på nationell nivå och inom 
Borås Stad för att få en jämnare könsfördelning på arbetsplatsen. Vid nyrekryteringar ges 
organisationer en chans att förändra sin struktur, och även om det är en stor utmaning att se 
över rekryteringsprocessens kravprofiler och urvalsfaktorer, vilka ofta styrs av vanor, 
tradition och kultur, är det här man måste börja arbetet mot jämlikhet (Högström & 
Eriksson, 2006:53). Detta ämne finner vi utifrån ett arbetsvetenskapligt perspektiv viktigt att 
belysa, då jämlikhet är något som gynnar alla människor, och vi ser det därför som viktigt 
att undersöka vad för hinder och förutsättningar det finns. 

1.2 Syfte 
Vårt syfte är att belysa rekryteringsprocessen inom kommunal sektor med fokus på upplevda 
förutsättningar och hinder för jämlikhetsarbetet i denna process utifrån ett rekryterings-
perspektiv.  
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1.3 Frågeställningar 
- Hur definierar rekryterande och strategisk personal begreppet jämlikhet?  
- Vilka eventuella hinder och förutsättningar upplever rekryterande och strategisk personal 

i dagsläget existera i rekryteringsprocessen för att kunna bedriva en jämlikhetsfrämjande 
rekrytering?  

1.4 Avgränsningar 
Vi har avgränsat oss genom att inte undersöka hinder och förutsättningar för rekrytering av 
personer i ledande befattning eller högre tjänster utan har inriktat oss på den personal som 
rekryteras av enhetschefer. Vi har dessutom begränsat undersökningen till att bara innefatta 
Borås Stads tre stadsdelsförvaltningar. 

1.5 Begreppsdefinition 
Missförstånd kan lätt ske när begrepp inte definieras. Innebörden i ett begrepp kan skilja sig 
mellan oss i gruppen och med våra läsare. För att vi inom gruppen men även läsaren skall ha 
samma förståelse som vi har för de begrepp som vi använder i denna uppsats, kommer vi här 
att förklara innebörden av begreppen (Thurén, 2007:14). Nedan presenterar vi de begrepp 
som är centrala och återkommande i vår studie. 
 
Jämlikhet - Jämlikhet är ett begrepp som innebär alla människors lika värde oberoende av 
etnicitet, social tillhörighet, religion, ålder, kön, handikapp och sexuell läggning. Jämlikhet 
kan ses som en utveckling av begreppet jämställdhet. Jämlikhet innefattar även begreppet 
mångfald (Bilaga 3). Vi har valt att utgå från jämlikhetsbegreppet för att få en rakt igenom 
liktydig ansats, eftersom det är det begrepp som Borås Stad själva använder sig utav.   
 
Jämställdhet - Jämställdhet handlar om förhållandet mellan kvinnor och män, att de ska ges 
samma möjligheter samt behandlas lika (Fägerlind, 2009:8). 
 
Mångfald - Mångfald ingår i jämlikhetsbegreppet och utgår från alla människors lika värde. 
Mångfald definieras olika beroende av den ordklass vilket det används i. Den definition vi 
valt att använda oss utav är dock innebörden av ordet som behandlar olikheter inom en 
population (Mlekov & Widell, 2003:7 - 9).  
 
Rekryteringsprocess - Med rekryteringsprocess avser vi det som ingår i rekryteringens alla 
steg från det att behovet av en nyrekrytering uppstår tills dess att rekryteringen är slutförd 
(Bolander, 2002:6 – 8).  

1.6 Uppsatsens disposition  
I det fösta kapitlet i denna uppsats har vi påbörjat uppsatsen med en inledning samt 
bakgrund om ämnet som vi valt att belysa. Vi har även presenterat vårt syfte och våra 
forskningsfrågor. Vi presenterar även våra avgränsningar som vi gjort samt en 
begreppsdefinition. I nästkommande kapitel kommer vi att presentera tidigare forskning som 
gjorts inom ämnet. Vi kommer även att presentera ett par teorier som vi kommer att använda 
för att kunna analysera vårt resultat. I kapitel 3, vårt metodkapitel, förklaras 
tillvägagångssättet vid insamling och analys av vårt empiriska material samt val av metod. I 
kapitel 4, fallstudien, presenteras Borås Stad som är den kommun som vi har valt att 
undersöka och vi ger här läsarna lite bakgrundsinformation om kommunen som fungerar 
som en introduktion inför nästkommande kapitel. I kapitel 5 presenterar vi resultatet av vårt 
empiriska material i form av de svar våra respondenter gett oss. I det sista kapitlet kommer 
vi att presentera vår analys av resultatet samt utföra en diskussion kring vad vi kommit fram 
till.   
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2 TIDIGARE FORSKNING & TEORIANKNYTNING 
I detta kapitel kommer vi att presentera tidigare forskning samt vilka teoretiska 
utgångspunkter vi valt att utgå ifrån i vår undersökning. Eftersom att mångfald och 
jämlikhet varit ett högaktuellt område för forskning de senaste decennierna har tillgången 
på material varit god vad gäller tidigare forskning dock har vi haft svårigheter att hitta 
teoretiska utgångspunkter som är deskriptiva. Det innebär att vi haft svårt att hitta teorier 
kring rekryteringsprocessen som sådan som beskriver hur den är utan vi har istället fått 
utgå från i huvudsak normativa teorier som istället beskriver hur någonting bör vara.  

2.1 Tidigare forskning  
2.1.1 Rekryteringsprocessen 
Rekryteringsprocessen är oftast det första tillfället en ny arbetstagare möter sin blivande 
arbetsgivare, det är likaväl ofta det första steget i arbetet med jämlikhet inom företagen. I 
och med att många företag i dag arbetar för att öka jämlikheten blir det därför viktigt med en 
rekryteringsprocess som är fri från diskriminering och som verkar för att finna den person 
som är mest lämpad för arbetet. Många av dagens arbeten tillsätts genom personliga 
kontakter vilket stänger dörren för de grupper som saknar dessa kontakter vilket bidrar till 
att homogeniteten på arbetsmarknaden fortskrider. Men när en rekrytering av en tjänst sker 
genom utannonsering av tjänsten så talas det om att den sker genom två olika modeller, den 
traditionella urvalsmodellen som även kallas för den psykometriska modellen där 
rekryteringen går ut på att använda tester för att mäta de sökandes egenskaper. Den andra 
modellen är den sociala modellen som främst bygger på intervjuer där fokuset ligger på det 
personliga mötet. Det är inte ovanligt att i en rekryteringsprocess kombinera de två olika 
processerna (Mlekov & Widell, 2003:101 - 103).  
 
År 2002 kom avhandlingen Anställningsbilder och rekryteringsbeslut av Pernilla Bolander 
vars syfte var att undersöka hur rekryteringsprocessen går till och fungerar i verkligheten 
och därmed granska både den psykometriska och den sociala ansatsens förfarande där 
särskilt fokus läggs på hur det går till när kandidater bedöms och rekryteringsbeslutet fattas 
(Bolander, 2002:31). Varje år publiceras ett stort antal rekryteringsböcker som beskriver det 
bästa sättet går tillväga vid en rekrytering. Det finns även en hel del hjälpmedel i 
rekryteringsprocessen, t.ex. olika psykologiska tester att välja bland. Men trots detta så visar 
denna studie att många som arbetar med rekrytering, både de som ofta arbetar med 
rekrytering samt chefer som rekryterar ibland, upplever att det är svårt med bedömningen av  
de sökande, vilket gör denna avhandling intressant för vår undersökning då vi undersöker 
hinder och förutsättningar för en mer jämlik rekrytering utifrån ett rekryteringsperspektiv.  
  
Beslutet om vem som ska rekryteras är dock ett som sällan tas av endast en person utan det 
är vanligare att flera personer är inblandade i rekryteringsprocessen och att besluten fattas 
efter diskussioner mellan dessa personer vilket visar att det som sker under dessa 
diskussioner är det som är avgörande för rekryteringsprocessens utfall (Bolander, 2002:1). 
Resultatet som Bolander (2002) kom fram till visar att även om det finns mycket litteratur 
om rekrytering och urval är det väldigt sällan att det sker enligt de steg och principer som 
beskrivs i litteraturen. Det är sällan noggranna arbetsbeskrivningar utformas utan det är mer 
vanligt att använda sig av gamla beskrivningar eller utgå ifrån personen som tidigare hade 
tjänsten vid nyrekrytering. Rekryteringsprocessen är allmänt sett en mer informell process 
än den formella process som rekryteringslitteraturen beskriver.  Men det visar sig dock att de 
som utför rekrytering oftast är medvetna om det stora antalet av urvalsmetoder och 
rekryteringsverktyg och utgår från dessa när de beskriver rekryteringsförfarandet. Det kan 
ses som att den formella och den informella existerar sida vid sida (Bolander, 2002:207). 
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Problemet som uppstår är att tanken med rekryteringsverktygen som finns är att 
standardisera och formalisera rekryteringsprocessen som ger objektiv information om 
kandidaterna och därför kunna eliminera behovet av subjektiv bedömning. En slutsats som 
dras utifrån studierna i avhandlingen är att verktygen inte kan fylla denna roll (Bolander, 
2002:212). Då rekryteringsprocessen oftare är en informell process skapar detta problem och 
risker. Det blir lätt att göra subjektiva bedömningar vilket leder till att fokus hamnar på 
individer eller grupper som kvinnor eller invandrare och inte på de objektiva egenskaper 
som de faktiskt har, vilket i slutändan tenderar att leda till indirekt diskriminering, som tros 
vara det största problemet vid diskriminering. Något som innebär att en arbetssökande 
missgynnas är om en arbetsgivare använder sig av ett förfaringsätt som kan verka neutralt 
men som i praktiken missgynnar en grupp (Bolander, 2002:214f). 
 
En slutsats som kan dras om hur diskriminering skall elimineras är att det bör 
ske genom att rekryteringsprocessen görs formell och transparent, exempelvis genom att i 
varje process i rekryteringen dokumentera noggrant och att rekryteringsmodellerna följs 
samt att kriterierna är väl definierade. Kraven som ställs ska även vara väl motiverande och 
endast egenskaper som krävs för arbetet ska användas i urvalet. Begrepp som exempelvis 
social kompetens och personlig lämplighet, bör endast användas med försiktighet. 
Men självklart är det inte så enkelt att göra en rekryteringsprocess formell och transparant 
som det låter och problem kommer att påträffas på vägen (Bolander, 2002:216).  

2.1.2 Homogenitet 
Embedding Leader Characteristics: An Examination of Homogeneity of Personality and 
Values in Organizations av Giberson, Resick och Dickson (2005) är en undersökning om 
hur organisationer och ledare i organisationer bidrar till homogenitet inom personalstyrkan.  
Undersökningen omfattade 32 organisationer i olika storlekar från fyra olika delstater i USA 
och 467 personer från olika led inom organisationerna varav 255 män och 212 kvinnor. I 
undersökningen användes enkäter för att se hur de olika egenskaperna överensstämde ibland 
medarbetarna inom de olika organisationerna. Parametrarna som mättes var personlighet och 
värderingar som i sin tur delades in flera undergrupper (Giberson m.fl. , 2005:2f).  
 
I studien framgår det att enligt författarnas egna samt enligt flera föregående studier att 
organisationer tenderar att attrahera och anställa personer som passar in och liknar de som 
redan arbetar i organisationen. Organisationerna har således en tendens till att välja ut 
personer som passar in eller ska passa in och de som gör det tenderar sedan att i högre 
utsträckning bli kvar inom organisationen medan de personer som inte passar in har en 
större tendens att lämna.  Organisationer har därmed en tendens att verka på ett vis som 
innebär att organisationer istället för att skapa en ökad mångfald istället genom en 
homogeniseringsprocess går åt motsatt håll (Giberson m.fl. , 2005: 6f).  
 
Samband som tyder på att stark homogenitet visade sig i studiens resultat såsom liknande 
personligheter, värderingar och karaktärsdrag eller egenskaper ofta existerar i 
organisationer. Undersökningen visade också resultat av att högt uppsatta chefers 
personlighetsdrag ofta var väl överensstämmande med organisationernas policy och 
värderingar, något som tros bero på att chefer och grundare överför dessa från sig själva till 
organisationen där de implementeras. Det diskuteras även huruvida socialisering påverkar 
nya medarbetare och troligtvis är detta också en orsak som bidrar till homogenitet hos 
företagen, kanske framförallt värderingar som anses vara lättare att sprida så att de anammas 
än de övriga parametrarna. Homogeniteten visar sig omfatta samtliga delar inom 
organisationerna. Det visar sig också att grundare och chefer i organisationerna har ett 
mycket stort inflytande över hur miljön formas på arbetsplatsen samtidigt som de tenderar 
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att se till att omge sig med likasinnade (Giberson m.fl. , 2005: 6f). Med tanke på att närmare 
80 procent (Bilaga 5) av personalen inom Borås Stad idag består av kvinnor är denna artikel 
självklart av intresse för att se huruvida homogenitet är något som reproduceras och därför 
kan verka som ett hinder för en mer heterogen personalsammansättning.  
 
En annan avhandling som handlar om hinder för en mer jämlikt rekrytering, som är en del av 
syftet med vår undersökning är Ylva Ulfsdotter Eriksson (2006) avhandling Yrke, status & 
genus. Detta är en avhandling som inriktade sig mer på hinder för genus än de andra delarna 
som vi även räknar in i jämlikhet men anses ändå som en väldigt aktuell forskning för vår 
uppsats. Idag är inte kvinnorna längre kvar och arbetar oavlönat i hemmet medan männen är 
ute på arbetsmarknaden och drar in pengar till hushållet. Utan det har skett en stor 
förändring de senaste 150 åren som gett kvinnorna mer rättigheter på arbetsmarknaden 
(Ulfsdotter Eriksson, 2006:18). Men även om allt fler kvinnor kommit ut på 
arbetsmarknaden, idag en stor skillnad på vart kvinnorna arbetar jämfört med männen. 
Tidigare forskning som Ulfsdotter Eriksson refererar visar att efter 1950-talets 
hemmafruepok så skedde det en stor förändring på den svenska arbetsmarknaden och allt 
fler kvinnor sökte sig ut på den svenska arbetsmarknaden och på 60-talet gjorde LO och det 
Socialdemokratiska Arbetarpartiet tvåförsörjarfamiljen till norm i landet och målet var att få 
fler kvinnor till att börja arbeta som ett led i den svenska välfärdens utbyggnad vilket ledde 
till stort behov av arbetskraft inom den offentliga sektorn. Detta fick till följd att många 
kvinnor började arbeta inom den offentliga sektorn vilket ledde till en könssegregerad 
arbetsmarknad. Med könssegregerad arbetsplats så innebär det att 60 procent eller mer av 
det ena könet är representerat (Ulfsdotter Eriksson, 2006:19f). Ska vi se till hur 
könssegregeringen ser ut över landet så skiljer det sig åt en hel del mellan glesbygden och 
storstäderna, där det är större segregerat uppe i exempelvis norrland medan Stockholm har 
nästan en jämn könsfördelning. Men vad som är anmärkningsvärt är att könsfördelningen 
inom den offentliga sektorn är väldigt lik över hela landet, där det är nästan 72 procent 
kvinnor och 28 procent män som arbetar inom den offentliga sektorn (Abrahamsson, 
2009:128). Statistiken visar också att bland yrkeskategorierna är könssegregeringen är ännu 
större. De största yrkena oftast är enkönade, kvinnor och män konkurerar alltså inte om 
samma arbeten. Och även om en arbetsplats kan verka ha en jämn könsfördelning så kan det 
se helt annorlunda ut bland olika avdelningar, befattningar och arbetsuppgifter. För även om 
män och kvinnor har samma befattning är det inte ovanligt att arbetsuppgifterna skiljer sig 
åt. Vård- och omsorgsarbeten är det vanligaste arbetet för kvinnor och det näst vanligaste 
arbetet är inom skola och utbildning vilket är vanliga arbeten inom den offentliga sektorn 
(Abrahamsson, 2009:127 - 132).  
 

Så även om kvinnorna hamnade i den offentliga sektorn i mitten av 1900-talet p.g.a. att det 
var där det fanns lediga arbeten så varför ser det likadant ut idag? En slutsats som Ulfsdotter 
Eriksson kommer fram till är att det handlar om status mellan yrkena. Statusen inom de 
kvinnodominerade yrkena är betydligt lägre än vad de är i de mansdominerade yrkena. 
Ulfsdotter Eriksson (2006) använder sig av bl.a. av Bourdieus kapitalbegrepp när hon 
försöker förklara detta, utbildning medför ett högre kulturellt kapital och lönen bidrar till det 
ekonomiska kapitalet och därmed även högre status för ett yrke. Men Ulfsdotter Eriksson 
(2006) menar även att en hög andel kvinnor påverkar yrkesstatusen i negativ riktning och 
därmed påverkar det symboliska kapitalet, medan manlighet däremot fungerar positivt för 
det symboliska kapitalet för ett yrke. Men ambitioner att försöka öka statusen i de 
kvinnodominerade yrkena genom att försöka öka andelen män och på så vis få upp både 
löner och status, men det visar sig att det dock inte alltid leda till någon ökad status. 
Däremot finns det antagande om att en hög andelen kvinnor i ett yrke sänker statusen för det 
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yrket. Vilket får till följd att det är svårt att locka män till den offentliga sektorn (Ulfsdotter 
Eriksson, 2006:92).  
 
Något man även kan se är att valen till gymnasieskolan är väldigt könssegregerade där unga 
söker sig till utbildningar som är vanliga för sitt egna kön. Dock visar det sig att ju senare 
ungdomar gör sina gymnasieval desto vanligare blir det att de väljer en utbildning som inte 
är så könsbunden. De program som har en tydlig yrkesinriktning oftast är väldigt 
könssegregerade medans det är en jämnare könsfördelning bland de högskoleförberedande 
utbildningarna, även om det är en majoritet tjejer i dessa program (Abrahamsson, 
2009:130f). Abrahamsson skriver att det är sega processer och att det tar tid att förändra 
könssegregeringen men att forskningen ändå visar att det blir bättre men det sker hela tiden 
med små steg. Men det man även ser är att förändringen sker mest i storstadsregionerna och 
att det i vissa regioner, då framförallt i glesbygden är det i vissa fall att könssegregeringen 
till och med har stärkts. Det beror till stor del på kvinnorna, som har skaffat sig högre 
utbildning samt har större benägenhet till rörlighet över yrkena och söker sig i större 
utsträckning till arbeten som kan ses som mansdominerande. Männen visar inte alls denna 
rörlighet utan verkar istället ha ett obefintligt intresse att röra sig mot kvinnodominerade 
yrken. En orsak till detta enligt Abrahamsson (2009) är att det har legat störst fokus på att 
ändra kvinnornas syn och få dem att utbilda sig mot mer mot exempelvis tekniska 
utbildningar medan det inte har gjorts några större ansträngningar att ändra pojkarnas 
utbildning- och yrkesval (Abrahamsson, 2009:132 - 134). Denna forskning hjälper oss att 
belysa hur normen i samhället påverkar oss att göra våra yrkesval ur ett könsperspektiv.  
 
I november presenterades en medarbetarundersökning som medarbetarna i Borås Stad 
deltagit i. I denna undersökning framgår det att 93 procent av medarbetarna trivs med sina 
arbetsuppgifter och nio av tio känner att dem gör nytta för allmänheten. Det dem dock 
möjligtvis inte är nöjd med enligt medarbetarundersökningen är lönen (TT, 2011). Här kan 
man dra paralleller med Theanderssons avhandling Jobbet – för lön, lust eller andra värden 
där en central del är vilken inställning man har på arbetet, om det mest är en 
försörjningskälla eller har ett egenvärde t.ex. att man har intressanta och omväxlande 
arbetsuppgifter, arbetet är av värde för andra människor, kamratskap osv. Det man kan se i 
avhandlingen är att synsättet kan skilja sig beroende på om man är kille eller tjej, 
industriarbetare eller tjänsteman, lågutbildad eller högutbildad och så vidare. Men en slutsats 
man kan dra ifrån avhandlingen är att män mer prioriterar lön mer medan kvinnor mer 
prioriterar de icke-instrumentella faktorerna. Men här måste man till viss del även ta hänsyn 
till sektor, då det skiljer sig mellan exempelvis industri där andelen kvinnor inte i lika hög 
grad som vård- och omsorg prioriterade de icke-instrumentella faktorerna (Theandersson, 
2000). Det visar sig i Ulfsdotter Erikssons (2006) avhandling att i kvinnodominerade yrken 
är lönerna även ofta låga både för män och för kvinnor (Ulfsdotter Eriksson, 2006:92). I 
Theanderssons avhandling fanns det dock inte några män i vård/omsorg sektorn vilket kan 
göra det svårt att dra riktiga slutsatser. Men ska vi se till kvinnorna inom vård/omsorg så var 
den viktigaste icke-instrumentella faktorerna kamraterna där 24 procent hade svarat som 
första val och där arbetet var av värde för andra människor hamnade på andra plats med 11 
procent som första val. De icke-instrumentella faktorerna fick tillsammans 50 procent i 
förstaval, medan lönen bara fick 25 procent, alltså bara en procent mer än kamratskap 
(Theandersson, 2000:60 - 63). 
 
Enligt Theandersson så kan skillnaden mellan könen bero på att männen fortfarande kan 
förväntas sig att ha det huvudsakliga försörjningsansvaret (Theandersson, 2000:80) vilket 
även kan relateras till att män med barn är än mer benägna att luta sig åt lönen än män utan 
barn. Men även till att män och kvinnor under uppväxten formas olika vilket delvis leder till 
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olika typer av arbeten vilket man kan se i genusforskningen (Theandersson, 2000:94). 
Därför är denna avhandling av intresse för delvis förklara varför olika människor gör olika 
yrkesval baserade på olika faktorer.  

2.1.3 Implementering av Policydokument  
Att inte bli diskriminerad är idag en mänsklig rättighet och alla skall behandlas lika oavsett 
kön, etnisk tillhörighet, ålder, sexuell läggning osv. Den nya diskrimineringslagen trädde i 
kraft 1 januari 2009 och flera lagar som varit uppdelade slogs då ihop till en. Denna lag 
kräver att arbetsgivare aktivt för ett arbete för lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, 
etnisk tillhörighet, religion och annan trosuppfattning och omfattar både privata och 
offentliga arbetsgivare. Alla arbetsplatser med mer än 25 anställda är idag skyldiga att 
upprätta en jämställdhetsplan och denna plan skall innehålla en översikt över åtgärder som 
behövs för att motverka diskriminering. Syftet med planen är att motverka diskriminering 
och främja lika rättigheter och möjligheter vilket ska leda ett förebyggande arbete mot 
samtliga diskrimineringsgrunder som finns i lagen (Roth, 2008:65). Men även om lagen 
anger vad som är det minsta som krävs från arbetsgivaren och lagen inte omfattar alla 
diskrimineringsgrunder är det även möjligt att innefatta dessa i planen. Diskriminerings-
ombudsmannen (DO) som är en statlig myndighet och som arbetar mot diskriminering och 
för allas lika rättigheter och möjligheter. Det gör myndigheten främst genom att se till att 
diskrimineringslagen följs (Do.se, 2011b), men har även en hel del tips och råd till 
arbetsgivare om hur de upprättar sin plan på bästa sätt.  
 

DO har arbetat fram en modell i 10 steg om vad som de anser vara det bästa sätta vid 
utformning av en jämställdhetsplan som de presenterar i handboken Handbok för aktiva 
åtgärder i arbetslivet – Tio steg för lika rättigheter och möjligheter (Do.se, 2011a). 
Modellen är baserad på erfarenheterna från flera olika organisationers förebyggande arbete 
för att främja lika rättigheter och möjligheter. Vi kommer inte gå igenom dessa steg 
genomgående men några framstående steg i arbetsmodellen är att ha beslut förankrade hos 
ledningen, att personal utbildas och informeras, det sker en kartläggning och analys på 
samtliga arbetsplatser, framtagning av policydokument, att planen förankras i verksamheten 
och att planen följs upp och utvärderas.  
 
En välutformad jämställdhetsplan i sig är ingen garant för att jämställdhetsarbetet fortskrider 
i praktiken. Hur denna implementeringsprocess går till och hur väl detta genomförs finns det 
lite forskning om. Vi har tagit del av doktorsavhandlingen The politics of gender equality 
policy: A study of implementation and non-implementation in three Swedish municipalities 
skriven av Ingrid Pincus år 2002 vid Örebro universitet. Hon har undersökt hur 
implementeringen av jämställdhetsplanen gått till i tre svenska kommuner, eller mer 
specifikt varför implementeringen oftast inte fungerar. Det blir då ett hinder för 
jämlikhetsarbetet gör det att denna avhandling blir intressant för vår undersökning. Även om 
det varit en fråga som funnits med på dagordningen i Sverige sedan 1970- talet så är det 
något som fortfarande sällan sker. Vad hon kommer fram till är att om implementeringen av 
jämställdhetspolicyn skall fungera är den beroende av att männen i ledande befattningar i 
kommunen ger detta arbete legitimitet. Pincus hävdar att processen av implementering av 
jämställdhetspolicyn innefattar två aktörer, de som arbetar för att den skall implementeras 
och som Pincus benämner change-seekers samt de som inte arbetar för att implementeringen 
skall genomföras, och som benämns status-quo keepers. Dessa behöver dock inte aktivt 
arbeta för att förhindra implementeringen utan hit räknas även de som passivt bara inte gör 
något alls, vilket även var den vanligaste status-quo keepern. De som sågs som change-
seekers var sådana som oftast hade en sådan position i organisationen där de saknade någon 
egentlig makt att utföra någon förändring. Så fanns det inget engagemang i frågan från de 
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högre upp i organisationen så förlorade frågan status och de som arbetade med 
implementeringen hade svårt att driva frågan vidare, vilket var ett problem i alla stegen av 
processen (Pincus, 2002:179f). Men Pincus hittade dock några män i ledande befattningar 
som stod ut och visade intresse i frågan. Det var dock inga politiker utan två tjänstemän som 
stod ut på olika sätt men som gav ungefär samma effekt. Deras engagemang och initiativ i 
frågan gav de andra change-seekers arbete legitimitet och makt att genomföra förändringar i 
organisationen och implementeringen av jämställdhetsdokumenten tog signifikanta steg 
framåt i denna kommun (Pincus, 2002:182f).  
 
Vi har även tagit del av rapporten Implementering av policy låter det sig göras? av 
Högskolan i Borås från 2006 som beskriver problemen med implementera 
jämställdhetsplanen i organisationen. De har dock kommit till en lite annan slutsats. I 
rapporten undersöktes tre lokala styrdokument som var avsedda för högskolan varav en var 
Plan för jämställdhet och mångfald för anställda vid Högskolan i Borås. Undersökningen 
gjordes av två pedagogiska konsulter anställda vid Centrum för lärande och Undervisning 
där det övergripande syftet var att pröva en modell som syftar till att medvetandegöra alla 
aktörer om det egna förhållningssättet i relation till ett lokalt styrdokuments innehåll utifrån 
ett utvecklingsarbete (Arvidsson & Jämsvi, 2006:7 - 9). 
 
Vad som framkom i denna rapport var att det är ett problematiskt arbete med 
implementering av policydokument och att arbeta med förändringsarbete i organisationer, då 
det finns starka mekanismer som ständigt arbetar för stabilitet i organisationen, vilket kan 
innebära motstånd till förändring (Arvidsson & Jämsvi, 2006:12). Deras utgångspunkt när 
de startade undersökningen var att något är implementerat när det ingår i normaliteten, vilket 
innebär att det är något som finns där utan närmare reflektion. Det framkom dock att 
implementeringen är en process som fortgår. För även om något ses som en självklarhet och 
genomsyrar verksamheten så är det inte något bestående. Implementeringsprocessen kan ses 
som något som i högsta grad är kopplad till de personer som deltar i processen vilket innebär 
att processen startar på nytt varje gång en ny person omfattas av intentionerna i dokumentet. 
Det går att se implementeringsprocessen på organisatorisk och individuell nivå där båda 
nivåerna måste involveras. Det är vanligt att en policy tas fram utav en person, eller en 
grupp, på uppdrag av ledningen och denna måste sedan förmedlas ut i organisationen. Det är 
viktigt att policydokumenten är formulerade på ett sådant sätt att de är vägledande för den 
verksamhet som de skall styra. Men även om organisationen i stort kan anses ha policyn 
implementerad och den ses som något naturligt utan närmare reflektion samt att det på 
organisatorisk nivå verkar som att beteendet är i enlighet med denna är det emellertid 
svårare att uttala sig om implementeringen på individuell nivå, eftersom kontinuerligt 
tillkommer nya medarbetare. Implementering är alltså en interaktiv process, den är påbörjad 
men kommer troligtvis aldrig att vara avslutad (Arvidsson & Jämsvi, 2006:31 - 33). 

2.2 Teorianknytning/teoretiska utgångspunkter  
Vi har valt att använda oss av både normativa teorier och deskriptiv teoribildning för att ge 
en förklaring till hur litteraturen menar att rekryteringsprocessen ska gå till i förhållande till 
hur den verkligen genomförs samt huruvida spelreglerna i samhället påverkar processen.  
 
2.2.1 Normativ teori om rekryteringsprocessen 
Rekryteringsprocessen består ofta av flera olika steg. Som vi nämnde bland tidigare 
forskning finns det idag en hel del litteratur om ämnet. Vissa böcker är inriktade mer åt den 
psykometriska modellen, med diverse testmetoder medan andra mer inriktar sig på det 
personliga mötet, den sociala modellen. Men då de flesta rekryteringar många gånger 
innehåller båda delarna så har en stor del av litteraturen med delar av båda modellerna, även 
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om tyngdpunkten ligger på den ena eller den andra modellen. I och med att det finns en stor 
mängd litteratur kring hur rekrytering ska genomföras skiljer sig dessa oftast lite åt estetiskt 
med val av rubriker men innehållet är oftast detsamma. Begreppen som presenteras nedan 
har vi tagit från Gabriella Fägerlinds bok ”Jämställdhet i praktiken – så utvecklar ni er 
arbetsplats” från 2009. Anledningen till att vi har valt att utgå från Fägerlinds begrepp är att 
hon lagt tyngden på vad som är önskvärt ur ett jämlikhetsperspektiv. Vi kommer även att 
presentera vad andra författare till tre olika böcker anser om de olika delarna i 
rekryteringsprocesen för att ge en djupare bild av rekryteringsprocessen. Genom att använda 
oss av dessa som normativa teorier anser vi oss ha möjlighet att beskriva hur en 
rekryteringsprocess skall gå till och därmed kunna jämföra Borås Stads process och se om 
det skiljer sig från den ideala bilden av hur en rekryteringsprocess bör genomföras.   

2.2.1.1 Vilka deltar i rekryteringsprocessen 
Enligt Fägerlind (2009) bör man för att öka chanserna att den sökandes kompetens, 
erfarenheter, meriter och personliga förutsättningar värderas neutralt ha en 
rekryteringsgrupp som består av både män och kvinnor, då risken för förutfattade meningar 
minskar. Kunskap om diskrimineringslagen, kollektivavtal och jämställdhet är en 
förutsättning. Beroende på organisationens resurser är det långt ifrån självklart att det är mer 
än en som sköter rekryteringen, men ett bollplank ses som nödvändigt, för att utarbeta en bra 
kravspecifikation och föra konstruktiva resonemang med (Fägerlind, 2009:69). 

2.2.1.2 Kravspecifikationen 
Det framhålls av litteraturen att kravspecifikationen bör ses som ovärderlig i rekryterings-
processen och det är viktigt att poängterar vikten av att lägga mycket tid vid den, och 
framförallt att skapa en ny när en tjänst skall. Är kravspecifikationen utformad efter den 
personen som tidigare haft yrket, så att det blir en kopia av den personen och risken stor att 
yrket blir könsstämplat samt att den mentala bilden av den som skall anställas blir 
cementerad (Fägerlind, 2009:70). Ett vanligt misstag som litteraturen tar upp är att alla 
arbetsuppgifter tas med, oavsett om de är vanligt förekommande eller inte, svåra eller inte 
och så vidare utan at beskriva vad som är vad (Cook, 2004:21). Att rangordna kraven kan 
underlätta framöver i rekryteringsprocessen. Kravspecifikationen kan innefatta utbildnings-
krav, erfarenhetskrav, kunskapskrav, färdighetskrav, personlighetskrav, utvecklings-
potential, medicinska och andra krav, men det är viktigt att inte göra det till en onyanserad 
önskelista som resulterar i onödiga och orealistiska krav. För att lösa problem som ovan och 
skapa en bra kravspecifikation är det viktig att se processen ur en kritisk synvinkel och 
hantera den därefter.  Görs den grundligt och den får tillräckligt tidsutrymme kommer den 
inte bara att ge en bättre rekrytering, utan även ge de involverade en fördjupning i ämnet 
(Lindelöw Danielsson, 2008:62 – 67). I Sverige finns det ingen lagstiftning som kräver en 
kravspecifikation utan det är mer en rekommendation att använda sig utav en sådan och 
lägga stor vikt vid den. Detta är något som man kan se paralleller med t.ex. USA där stor 
vikt läggs på rättvis bedömning för att inte diskriminera och det krävs för att kunna göra en 
rättvis bedömning baserad på en grundlig analys och inte använda kravspecifikationen som 
en efterhandskonstruktion (Cook, 2004:36; Kahlke & Schmidt, 2002:65).   

2.2.1.3 Annonsen 
Annonsen bör alltid utgå ifrån kravspecifikationen och vara könsneutral enligt litteratur i 
ämnet. Använd inga könsmärkta ord i annonsens innehåll och annonsera med en så neutral 
titel som möjligt. Medan titeln ekonomiassistent är mer kvinnlig, ger titeln ekonomi-
handläggare ett mer neutralt intryck. Det är även viktigt att annonsens språk inte riktat åt 
något kön, även om det råder en ojämn könsfördelning på arbetsplatsen. Fägerlind (2009) 
rekommenderar att det istället används könsneutrala formuleringar i kraven (Fägerlind, 
2009:74). Rubrik och bild är element som är viktiga i annonsen, eftersom det är det första 
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som kandidaterna ser. För att verka för jämställdhet och mångfald redan här, är det viktigt 
att eventuella bilder återspeglar det faktum, och inte är på unga vackra människor, utan är på 
”vanliga människor” som redan jobbar med yrket (Nilsson Fägerlind, 2004:79). 

2.2.1.4 Rekryteringskanaler 
Kanaler eller sökvägar är av naturliga skäl av stor vikt då det är via dessa som de sökande 
kommer att hitta annonsen. Att göra en analys av hur de sökande kan nås bör vara 
prioriterat, och något som ser över internt, då personen möjligtvis redan finns anställd. Det 
finns även könsmärkta kanaler, och finns det en önskan om att nå det underrepresenterade 
könet bör kanalerna ses över för att se vilka som når ut till just det könet (Fägerlind, 
2009:74). Vart målgruppen finns och hur den ser ut är det som avgör valet av sökvägar. Det 
är vanligt att personer som redan är verksamma i organisationen rekommenderar bekanta 
eller tidigare kollegor som kan vara aktuella för tjänsten, vilket kan vara en bra metod för att 
hitta intressanta kandidater, men det är viktigt att all form av rekrytering går igenom samma 
process för att kvalitetssäkra samt motverka särbehandling (Lindelöw Danielsson, 2008:43). 

2.2.1.5 Urval till intervjun 
Är kraven rangordnade i kravspecifikationen underlättar detta vid urvalet. Det underlättar 
värdering och jämförelse momentet, samt att det går att förhålla sig mer objektiv. De som 
gör urvalet bör även vara en heterogen grupp, varav minst en man och en kvinna enligt 
Fägerlind (2009). Råder det dessutom en ojämn könsfördelning är det här läge att försöka 
justera det, då positiv särbehandling faktiskt är tillåtet vid urval till intervju (Fägerlind, 
2009:75).  Det har även visat sig att det bästa urvalet uppnås genom att låta alla sökande 
som uppfyller minimikraven att ingå i bedömningsprocessen och det ges då en rättvisare och 
ett mer jämförbart bedömningsunderlag för samtliga deltagare (Kahlke & Schmidt, 
2002:285). En annan fördel med att vara två eller flera personer är att alla ser olika saker, 
och att även om ett beslut fattats på förhand gällande vad som krävs för en tjänst är det 
naturligt att vi värdesätter saker olika (Lindelöw Danielsson, 2008:45). 

2.2.1.6 Anställningsintervjun 
Det finns forskning som visar på att intervjuer där fler än en utför intervjun ger bättre 
resultat. Enligt Lindelöw (2008) bör det ur ett jämlikhetsperspektiv vara minst en man och 
en kvinna som intervjuar, gärna med skillnader i erfarenhet och ålder. En struktur i 
intervjuerna gör att de som intervjuas får uppleva liknande intervjuer, vilket ger bättre 
förutsättningar för jämförelse, samt att se till att säkerställa att samma information samlas in 
från samtliga kandidater vilket minimerar risken för diskriminering då intervjun bygger på 
kravspecifikationen som upprättades i början (Cook, 2004:47 - 49; Lindelöw Danielsson, 
2008:89). Ett sätt för att lägga personliga värderingar åt sidan är att undvika frågor som inte 
har koppling till arbetsplatsen, arbetsuppgifterna och kompetenskraven (Fägerlind, 2009:77). 
Fägerlind påpekar även;  
 

”Diskrimineringsombudsmannen rekommenderar att man undviker frågor av 
personlig karaktär om de inte har betydelse för det arbete som ska utföras. Detta på 
grund av att personliga frågor ökar risken för att diskriminera sökande när det gäller 
kön, könsidentitet, etisk tillhörighet, tro, funktionshinder, sexuell läggning och ålder” 
(Fägerlind, 2009:77). 

 
 När det gäller referenstagning bör det ske på samma sätt som intervjun, ha en struktur och 
färdiga frågor, och ställ samma frågor om både männen och kvinnorna så att 
referenspersonerna får samma typ av frågor. Men referenstagning är oftast en dålig 
urvalsmodell. Många gånger använder sökandena sig av referenser som de vet kommer att 
säga bra saker om dem, vilket gör att trovärdigheten för referenser kan ifrågasättas. I USA 
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har det även blivit allt vanligare att anställda stämmer sina före detta arbetsgivare om de 
anser att de fått dåliga referensbrev, vilket resulterat i ännu lägre trovärdighet. Men trots 
detta är referenser en vanligt förekommande metod i rekryteringsprocessen  
(Cook, 2004:62 - 67). 

2.2.1.7 Anställningsbeslutet 
När intervjun är färdig återgår processen till kravspecifikationen och där görs ytterligare ett 
urval för att sålla bort de kandidater som inte ansågs leva upp till de beskrivningar som de 
gett av sig själva. Det är även här som de personliga aspekterna spelar in. Den som 
rekryterar måste fått en positiv bild av den intervjuade och känna att detta är en person som 
skulle fungera att arbeta med och passa in i organisationen. Detta kan låta självklart, men det 
krävs stor självkännedom och människokännedom för att detta skall ske på bästa sätt enligt 
litteraturen. Magkänslan räcker inte här, utan det är oerhört viktigt att den som rekryterar vet 
vad han eller hon själv reagerar på hos den intervjuade och även varför. Det är oerhört lätt 
att tycka om människor som resonerar som en själv, men ur ett mångfaldsperspektiv 
beskrivs det här som förödande av litteraturen. Alla arbetsplatser behöver mångfald för att 
kompensera varandra och chefer som bara rekryterar människor som påminner om dem 
själva bör tänka efter noga (Lindelöw Danielsson, 2008:48). För att underlätta för 
jämställdhet och mångfald är det tillåtet med positiv särbehandling, så länge som personen 
uppfyller de krav som utannonserats (Fägerlind, 2009:78). Men att basera sitt beslut på bara 
en urvalsmetod är inget som är rekommenderat då det handlar om att bedöma människor, 
något som är väldigt svårt och det blir väldigt lätt fel. Utan istället bör beslutet baseras på 
flera metoder, vilket skulle kunna vara intervjuer och referenstagning eller att även göra ett 
test av något slag. För att sedan få ett bra beslutunderlag och minimera fel kan 
bedömningarna kvantifieras och tilldelas siffervärden som sedan viktas mot varandra så de 
blir jämförbara som det slutgiltiga beslutet sedan fattas på vilket gör att det lättare att gå på 
personkraven och det blir svårare att diskriminera sökande (Kahlke & Schmidt, 2002:287 - 
292). 

2.2.2 Deskriptiv teoribildning 
2.2.2.1 Teorianknytning 
Pierre Bourdieus teorier och begrepp behandlar ojämlikheter i samhället samt hur dessa 
produceras och reproduceras (Ulfsdotter Eriksson, 2006:49). Då vårt syfte är att belysa 
rekryteringsprocessen inom kommunal sektor med fokus på upplevda förutsättningar och 
hinder för jämlikhetsarbetet i denna process utifrån ett rekryteringsperspektiv gör det 
Bourdieus teorier och begrepp intressanta för att förstå hur dessa hinder och förutsättningar 
upplevs. Sociala fält och kapital är intressanta för att nå en ökad förståelse för hur 
spelreglerna ser ut för att kunna bedriva en jämlik rekrytering i organisationen på den arena 
som arbetsmarknaden utgör. Doxa är ett intressant begrepp för oss med tanke på vad som är 
uppfattas som självklart och vad som anses vara legitimt, eftersom det är ett begrepp som 
berör värderingar och makt som kan påverka rekryteringsprocessen på flera plan. Det är 
även ett begrepp som direkt kan härledas till hur rådande normsystem påverkar 
rekryteringen i vår undersökning. Likaså är habitus ett värdefullt begrepp för oss eftersom 
det kan förklara tankegångar och handlingar vid bland annat bedömning i urvalsprocessen, 
det är också av intresse på det sätt att dessa handlingar kan förklaras utifrån individernas 
livserfarenheter. Något som innebär att historien kan påverka våra framtida beslut.  
 
Pierre Bourdieu har fått en del kritik för sina teoretiska begrepp. De flesta kritiker riktar sig 
mot att Bourdieus begrepp helt enkelt inte är tillräckligt avgränsade och tydligt definierade 
(Månsson, 1998: 374), något som i förlängningen kan påstås göra dem vaga och snarare så 
att de huvudsakligen verkar allomfattande än förklarande av sociala fenomen.   
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Bourdieu besvarar kritiken med att begreppen får sin verkliga innerbörd först i den 
empiriska verkligheten och i relation till varandra. (Bourdieu & Wacquant, 1992).  
Begreppen ges därför olika betydelse i olika sociala sammanhang.  

2.2.2.2 Fält 
Sociala fält är enligt Bourdieu en värld inuti världen. En värld där deltagarna är mer 
beroende av varandra än av deltagare utanför denna sociala sfär. Ett fält kan beskrivas som 
en värld där personer och institutioner vars relationer kan ses som ett system där de strider 
om positioner och makt inom vad som är för dem gemensamt. (Broady, 1998:11). Enligt 
Bourdieu kan fält översättas till vad vi vanligen kallar för samhällsklasser (Bourdieu, 
1989:14). Inom ett fält definieras vad som är legitimt kapital av dess deltagare. (Broady, 
1998:11). Kapitalet blir med andra ord legitimt genom andra aktörers erkännande. Kapitalet 
blir därmed en förutsättning för legitimt handlande inom fältet.  

2.2.2.3 Kapital 
Det ekonomiska kapitalet kan kort beskrivas som resurser som kan översättas i ekonomiska 
tillgångar som till exempel pengar, egendom och andra materiella tillgångar. Socialt kapital 
kan sammanfattas som en persons sociala relationer som en form av resurs genom släkt, 
vänner och kontakter. Det kulturella kapitalet finns i tre olika former där alla tre fungerar 
genom att det kulturella kapitalet fungerar som maktresurs. De tre olika formerna är 
förkroppsligad, objektifierad och institutionaliserad. Inom dessa former förekommer det 
kulturella kapitalet genom bland annat verbala och intellektuella färdigheter, som konstverk 
och musikinstrument samt inom utbildningssystemet. Slutligen så beskrivs det symboliska 
kapitalet som knutet till status och erkännande av andra genom de övriga kapitalen och 
samtidigt innehåller det makten att rangordna samt framställa legitimitet genom sitt värde 
(Bourdieu, 1986:3). Genom kapitalsammansättningen och dess omfång kan olika samhälls-
klasser skönjas. (Ulfsdotter Eriksson, 2006:49) 

2.2.2.4 Habitus 
Habitus kan ses som en karta över den sociala världen. Denna karta innehåller information 
om våra tankar, handlingar och möjligheter samtidigt som det är en samling av individens 
livserfarenheter. Habitus utgör således en slags tolkning av vad som är och hur vi kan eller 
bör agera, det verkar som en styrande funktion över våra tankar och handlingar vilket 
innebär att våra handlingar och åsikter kan förklaras av vårt habitus. Denna styrande 
funktion åskådliggörs genom att det fungerar som ett omdöme vilket gör det möjligt för 
människan att göra skillnad mellan olika företeelser. Begreppet används både på individnivå 
och gruppnivå och det är genom att studera likheter och olikheter dessa emellan som det går 
att göra klassificeringar av olika människor såväl individer som grupper. Detta kan därför 
ses som ett begrepp som till stor del kan beskriva hur människors beteende ser ut och hur det 
skiljer sig eller uppvisar likheter och mellan olika individer och grupper på grund av hur vi 
fostras (Ulfsdotter Eriksson, 2006:48f). Genom habitus kan vi orientera oss i fälten tack vare 
att vi lärt oss spelreglerna inom dem. (Bourdieu, 1989:18 - 20).  

2.2.2.5 Doxa  
Är ett begrepp som beskriver det som egentligen är självklart och en slags tyst kunskap som 
inte behöver nämnas. Det fungerar på så sätt som ett slags värderingssystem som just 
värderar vad som är bra, dåligt, rätt eller fel inom ett specifikt område eller fält vilket i sin 
tur leder till att genom denna värdering kan vad som är legitimt befästas. Denna outtalade 
kunskap är något som alla tänks vara överens om, en praktisk självklarhet genom att det 
fungerar som ett system av regler. Doxa verkar även i form av en bevarande funktion inom 
fälten (Ulfsdotter Eriksson, 2006:52f).    
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3 METOD  
I det här kapitlet kommer vi presentera hur vi gått tillväga när vi samlat in och analyserat 
vårt empiriska material och kommer även förklarar varför vi har valt att göra som vi gjort. 

3.1 Vetenskapligt förhållningssätt 
Inom den vetenskapliga forskningen talas det om i huvudsak två vetenskapliga 
förhållningssätt, det hermeneutiska samt det positivistiska förhållningssättet. Det 
positivistiska förhållningssättet har det sitt ursprung från naturvetenskapen och går ut på att 
skapa så säker kunskap som möjligt genom att rensa bort all egentlig kunskap och bara har 
kvar den kunskap som går att bevisa. Det är bättre att ha en liten kärna med säker kunskap 
än en mängd av löst tyckande (Thurén, 2007:16 - 19). Om vi istället ser till det 
hermeneutiska förhållningssättet så går det istället ut på att förstå och inte bara begripa. Här 
är tolkning viktig när det handlar om att förstå människan, människors handlande och 
resultatet av dessa handlingar, vilket innebär att hermeneutiken skiljer sig mycket från 
positivismen (Thurén, 2007:94 - 99).  
 
Då vårt syfte är att försöka belysa rekryteringsprocessen och dess eventuella upplevda 
hinder och förutsättningar för att bedriva en jämlik rekrytering utifrån ett 
rekryteringsperspektiv och inte förklara hur det är kommer vi att mer utgå från det 
hermeneutiska perspektivet än det positivistiska perspektivet i denna uppsatts (Thurén, 
2007:94 - 96). Då vi kommer att tolka vad andra personer uttrycker och deras upplevelser 
måste vi vara medvetna om att det kan vara problematiskt. Vid tolkning och försök att förstå 
människor tillskriver människan till skillnad från djuren sina egna handlingar och andra 
fenomen en mening och gör själva en tolkning av vad de gör och samhället de lever i. Det 
innebär att det som forskaren skall försöka tolka och förstå redan är tolkat av människan 
(Gilje & Grimen, 2009:175). 
 
Skillnaden mellan kvalitativ- och kvantitativ forskning är ett omdiskuterat ämne som 
stundtals kan leda till en hätsk debatt inom den samhällsvetenskapliga forskningen och 
metoderna kan betyda en rad olika saker för olika forskare. Dagens forskare menar dock att 
det är en konstlad dikotomi, alltså att kvalitativ och kvantitativ forskning snarare kan ses 
som motpoler till varandra och att det inte är valet om metod som avgör om det är god 
forskning utan det handlar istället om inte hamna i fällan med att vissa resultat betraktas som 
mer entydiga och robusta avspeglingar av verkligheten (Roxell & Tiby, 2006:12). En 
ståndpunkt som dock förekommer är att skillnaden har att göra med skillnader mellan 
subjektivitet och objektivitet där den kvalitativa datan anses handla om rent subjektiva 
varseblivningar medan den kvantitativa datan är objektiva och oberoende av subjektiva 
upplevelser (Starrin, 1994:19). Då vi i detta arbete utgår från våra respondenters subjektiva 
uppfattning av rekryteringsprocessen och eventuella hinder och förutsättningar i denna utgår 
vi från den kvalitativa ansatsen.  

3.2 Val av metod 
3.2.1 Vetenskaplig ansats 
Något som är viktigt vid valet av vilken metod som skall användas i undersökningen är att 
val av metod är beroende på vilket syfte som har formulerats och inte formulerar syftet 
utifrån vilken metod som har valts (Aspers, 2007:78). Borås Stad efterlyste studenter från 
högskolan som kunde undersöka hur kommunen kunde få en mer aktiv och medveten 
jämställd/jämlik rekrytering. Vi utformade ett syfte och frågeställning och tog kontakt med 
Borås Stad och hade ett möte med dem, där vi bestämde att vi skulle påbörja 
undersökningen. Utifrån vårt syfte och frågeställning valde vi sedan den metod som bäst 
passade för att besvara vårt syfte.  
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När forskning bedrivs finns det två olika angreppssätt, där den första är ett induktivt sätt i 
vilket det empiriska materialet samlas in förutsättningslöst och utifrån detta formas teorier 
som grundlägger en slutsats. Ett deduktivt angreppsätt utgår istället ifrån generella lagar och 
teorier som sedan testas mot empirin (Aspers, 2007:95f). Vi valde att till en början 
formulera ett brett syfte och frågeställning. Efter detta undersökte vi vad tidigare forskning 
sade angående vårt forskningsområde och strukturerade sedan upp vårt syfte och 
frågeställningar utifrån tidigare resultat. När vi sedan började med att sammanställa vårt 
resultat hade vi ett färdigt syfte att utgå ifrån (Backman, 2008:58). Vi letade även upp teorier 
som vi ansåg skulle kunna hjälpa oss att analysera vårt empiriska material där vi valde att 
använda både normativa teorier och deskriptiv teoribildning för att ge en förklaring till hur 
litteraturen menar att rekryteringsprocessen ska gå till i förhållande till hur den verkligen 
genomförs samt huruvida spelreglerna i samhället påverkar processen. Då vi samlade in vårt 
empiriska material samt att vi formulerade vårt syfte och frågeställningar utifrån dessa har vi 
utgått mer från den deduktiva ansatsen än från den induktiva ansatsen.  
 
Becker (2008) anser dock inte att detta är det mest optimala sättet att arbeta då han anser att 
den deduktiva ansatsen ligger för långt ifrån den empiriska världen då den behandlar 
begreppen som logiska konstruktioner om att det går att manipulera resultatet med några få 
grundläggande idéer. Han förespråkar istället att ett mer induktivt sätt används, att utifrån 
sitt empiriska material finna problemet som undersöks (Becker, 2008:121). Anledningen till 
att vi ändå har valt att använda oss av den deduktiva ansatsen var att vi i samråd med vår 
handledare anser att 10 veckor är för lite tid för att hinna samla in vårt empiriska material 
förutsättningslöst. Då vi är studenter och är inte så vana med det här arbetssättet samt tiden 
hade inte räckt till för att slutföra uppsatsen på ett bra sätt då vi hade fått lägga ner för 
mycket tid innan vi hade haft kontroll över vårt empiriska material (Becker, 2008:132 - 
134).  För att i någon mån råda bot på denna brist i det deduktiva upplägget valde vi att 
under insamlandet av vårt empiriska material sätta våra teorier inom parantes, vilket innebar 
att vi var öppna för nya teorier och angreppsätt som kunde dyka upp under insamlingen av 
vårt empiriska material, vilket även tillät ett mer induktivt angreppsätt (Aspers, 2007:95 - 
97). 

3.2.2 Intervjuer 
För att samla in vårt empiriska material har vi valt att använda oss av intervjuer då vi anser 
att denna metod kommer hjälpa oss att få det empiriska material som vi behöver för att 
kunna besvara vårt syfte och frågeställningar. Denna metod är en av de vanligaste metoder 
för att samla in det empiriska materialet inom kvalitativ forskning. Men att utföra intervjuer 
är dock inte en lätt metod då det är väldigt lätt att få in felkällor i det empiriska materialet. 
Detta ställer stora krav på oss som intervjuare samt när vi ska analysera materialet 
(Backman, 2008:59). Det finns olika sätt som det går att bedriva intervjuer på. Aspers 
(2007) rekommenderar den tematiskt öppen intervju som intervjuform till intervjuerna. 
Denna intervjuform är väldigt öppen där forskaren inte har förberett en massa frågor utan 
bara har identifierat ett antal teman som skall behandlas under intervjun vilket ger en hög 
grad av flexibilitet och samtalet styrs åt det håll som respondenten faller åt (Aspers, 
2007:137 - 139). Då vi inte ville riskera att inte få svar på våra frågeställningar, eller få svar 
som gör det svårare att knyta samman till syftet, valde vi bort denna mer öppna intervjuform 
och vi har istället valt att använda oss av en intervjuform som ger oss lite mer struktur så 
våra respondenter inte riskerar att spåra iväg från ämnet för mycket. Vi har valt att använda 
oss av semistrukturerade intervjuer. Denna intervjuform ger oss mer flexibilitet än vad en 
strukturerad intervju hade gett oss då vi har möjligheten att ställa följdfrågor. Denna 
intervjumetod ger oss möjligheten att få ett större djup i intervjun då vi kan få mer 
förtydligande och utvecklande svar från våra respondenter. Vi anser därför att en 
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semistrukturerad intervju ger oss möjligheten till ett mer kvalitativt djup på intervjuerna och 
är den bästa metoden för vårt syfte (May, 2001:150 - 152). Den strukturerade intervjun är 
oftast starkt deduktiv då intervjuaren arbetar utifrån redan fördefinierade och konkreta frågor 
(Aspers, 2007:137). 

3.3 Urval  
3.3.1 Val av urval 
Urvalet i den kvalitativa forskningen skiljer sig från den kvantitativa forskningen då det 
kvantitativa urvalet kan konstrueras så att resultatet blir giltiga för hela populationen och 
inte bara för det undersökta fallet (Djurfeldt, Larsson & Stärnhagen, 2010:101). Urvalet blir 
lätt till ett problem då det inte går att studera varje fall som är av intresse, även om nästan 
varje forskning försöker säga något om allting genom att bara studera några få fall. Det som 
är eftersträvansvärt med urvalet är att den del av en grupp eller struktur som studerats kan 
uppfattas som representativ för den helhet från där den hämtades (Becker, 2008:78). För att 
försöka få ett så bra urval som möjligt och därmed försöka få ett bättre resultat har vi valt att 
använda oss av både ett strategiskt urval och ett urval i form av en kombination av ett 
totalurval och ett slumpmässigt urval.  
 
I det strategiska urvalet valde vi ut fyra personer i högre befattningar som på något vis har 
med utformande av jämställdhetsplanen eller andra liknande policys för att få deras syn på 
hur mångfaldsarbetet ska se ut. Till vår andra urvalsgrupp fick vi hjälp av en HR-specialist 
från Stadskansliet som tog fram en maillista till samtliga enhetschefer inom de tre 
stadsdelsförvaltningarna, vilket innefattade 77 enhetschefer. Vi valde att maila samtliga 
enhetschefer där vi bifogade vårt missivbrev (Bilaga 1), där av ett totalurval. Efter det lät vi 
slumpen avgöra och vi valde att intervjua de fem enhetschefer som först svarade. Vi fick en 
spridning mellan de olika stadsdelsförvaltningarna samt inom de olika områden de arbetar. 
Dock så var de kvinnliga enhetscheferna med svensk bakgrund överrepresenterade. Vi har 
därför i efterhand försökt att få tag i en enhetschef som skiljde sig från de övriga i denna 
urvalsgrupp i hopp om att få en större insikt och förståelse (Backman, 2008:59), vi lyckades 
dock inte boka in någon mer intervju. Sammanlagt har vi utfört nio intervjuer. Vi valde att 
börja med att intervjua enhetscheferna för att sedan intervjua vårt strategiska urval och 
därmed ha möjlighet att anpassa frågorna till dem lite beroende på hur enhetscheferna 
svarade. 

3.3.2 Presentation av våra respondenter 
Vi kommer här att kort presentera våra respondenter. Respondent ett till fem är personal 
med yrkestitel enhetschef vilka har det huvudsakliga ansvaret för rekryteringen på deras 
enhet. Vi kommer att benämna dessa som operativa chefer i fortsättningen. Respondent sex 
till nio är personal med arbetsuppgifter inom personalutveckling i verksamheten som sker 
centralt och ska genomsyra organisationen och som i fortsättningen kommer benämnas som 
strategisk personal. 
 
Respondent 1 – Sara  
Sara arbetar som enhetschef för ett äldreboende i Borås. Sara är ganska ny som enhetschef 
och hade inte någon erfarenhet från äldreomsorgen innan hon påbörjade sin tjänst. I Saras 
verksamhet är det 100 procent kvinnor som arbetar.  
 
Respondent 2 – Helene  
Är enhetschef för ett äldreboende i Borås där hon är ganska ny men har arbetat som 
enhetschef inom kommunen i många år. Har även arbetat inom vården innan hon blev 
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enhetschef.  Arbetsstyrkan som Helena ansvarar för har en varierande åldersgrupp, men 
samtliga av dessa är kvinnor.  
 
Respondent 3 – Alice  
Alice är enhetschef för hemtjänst i en ort utanför Borås. Hon har arbetat som enhetschef i 
några år och har även innan hon blev enhetschef arbetat inom vården. Alice arbetsstyrka är 
väldigt ung och det är majoritet kvinnor som arbetar där, med några enstaka män.  
 
Respondent 4 – Karin  
Karin arbetar som enhetschef för flera förskolor i en ort utanför Borås. Hon har arbetat några 
år som enhetschef, dessförinnan arbetade hon som förskolelärare. Karins arbetsstyrka är 
närmare 30st men bara en av dessa är man.  
 
Respondent 5 – Carmen  
Arbetar som enhetschef för hemsjukvård i form av sjuksköterskor, vilket hon har gjort i 
många år.  
 
Respondent 6 – Charlotte  
Arbetar med strategiska frågor centralt för kommunen. Arbetar inte själv med rekrytering 
men har en tjänst där hon har möjlighet att påverka synen på jämlikhet.  
 
Respondent 7 – Glenn  
Arbetar som personalsekreterare och arbetar som ett stöd för personalhandläggare ute i olika 
förvaltningar, bland annat i rekryteringsprocessen. 
 
Respondent 8 – Lisa  
Arbetar strategiskt med personalfrågor på både central och operativ nivå 
 
Respondent 9 – Mohammed  
Arbetar strategiskt med personalfrågor på central nivå vilket han gjort inom Borås Stad i 
många år.  

3.4 Material  
Utifrån vårt syfte och våra frågeställningar samt baserat på resultat av tidigare forskning 
formulerade vi ett antal intervjufrågor som vi ansåg skulle bidra till att vi skulle kunna 
besvara vårt syfte. Vi valde att utforma en intervjuguide för enhetscheferna och en 
intervjuguide för vårt strategiska urval, men som även anpassades lite beroende på vem det 
var vi intervjuade (bilaga 2).  
 
Vi har försökt att använda oss av hur frågor istället för varför frågor, vilket är ett knep som 
Becker (2008) lär ut. Anledningen till detta är att ställs frågor med varför så intar personer 
lättare en försvarsställning. Det är lätt att uppfatta dessa frågor mer som kritiska och 
krävande. Så istället för att fråga varför något var på ett visst sätt valde vi att fråga hur det 
kommer sig att något är på ett visst sätt. Denna frågeställning tenderar att få respondenterna 
att svara mer utförligt och gör även respondenterna inte lika begränsade (Becker, 2008:69f) 
 
Vi har använt oss utav en och samma intervjuguide till samtliga intervjuade enhetschefer 
och sedan anpassat denna till vårt strategiska urval beroende på vem vi intervjuade. Men i 
grunden har vi använt samma intervjuguide som vi använde till enhetscheferna. 
Intervjuguiden är indelad i olika teman som vi valt ut för att besvara våra forskningsfrågor. 
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De olika teman vi valt är framförallt utformade utifrån vår normativa teori om 
rekryteringsprocessen.  
 
För att testa vår intervjuguide och se om den fungerade valde vi att utföra en testintervju för 
att testa våra frågor innan första intervjutillfället. Vi ville försöka undvika att vi använde 
frågor som inte passade in eller som allmänt var felformulerade osv. Under testintervjun 
upptäckte vi några frågor som inte passade in och som redigerades.  
 
Vi har valt att använda oss av en sonderande teknik som innebär att vi valt att använda oss 
av frågor som är snarlika genom att omformulera eller betona en fråga på ett annat sätt. 
Resultatet vi var ute efter med den sonderande tekniken var att våra respondenter gavs större 
möjlighet att kommer in på andra funderingar vilket kunde ge oss möjlighet till ett större 
djup i intervjun. Denna teknik fungerar bra ihop med den semistrukturerade intervjun som vi 
valt. Möjligheten att utföra den sonderande tekniken minskar ju mer struktur intervjun har, 
men då vi ställt följdfrågor utefter vad respondenterna svarat har detta gett oss i gruppen 
möjlighet att styra graden av struktur (May, 2001:158). 

3.5 Undersökningens genomförande  
3.5.1 Ideala samtalet 
Vi har försökt att eftersträva det ideala samtalet som Aspers (2007) tar upp. Efter att våra 
respondenter bekräftade att de kunde ställa upp på intervjun utförde vi denna på en plats som 
passade våra respondenter. De flesta valde att vi skulle komma till deras arbetsplats. Några 
av intervjuerna utfördes dock i ett grupprum på högskolan som vi bokade. När vi utförde 
intervjuerna närvarade två av oss vid de flesta intervjuerna. Detta har varit ett medvetet val 
då har försökt minimera att respondenten skall känna sig underlägsen och på detta sätt 
hoppas att vi minimerat maktobalansen som annars riskerar att uppstå. Under några 
intervjuer valde vi dock att närvara alla tre. Vi har valt att ha en som ansvarat för intervjun, 
men där de andra haft möjlighet att ställa följdfrågor, vilket har gjort att vi lyckats ställa 
följdfrågor som inte den som intervjuade alltid tänkte på (Aspers, 2007:135). Den som inte 
har utfört intervjun har även fört lite stödanteckningar av kroppsspråk och stödord. Vi valde 
att delat upp intervjuerna mellan oss. 

3.5.2 Inspelning av intervjuerna 
Vi har valt att spela in samtliga intervjuer. Alla respondenter har blivit tillfrågade om vi fick 
spela in intervjun, vilket skedde dels genom missivbrevet (bilaga 1) men även precis innan 
intervjun. Samtliga respondenter gav sitt medgivande. Att spela in intervjuer har både för- 
och nackdelar där vi anser att fördelarna väger tyngst. Vi har även i tidigare metodkurser lärt 
oss att det är väldigt svårt att motivera att inte spela in en intervju. Fördelarna med att spela 
in intervjuerna är att allt som sägs under intervjun kommer med och vi ges möjligheten att 
lyssna igenom intervjuerna och minimerar därigenom att missa något viktigt i analysen. Att 
spela in intervjun gav oss även en större garanti för att vi inte ersätter våra respondenters ord 
med våra egna och vi har tagit bort den distraherande faktorn som anteckningar är, men även 
gett oss möjlighet att lägga mer fokus på att uppfatta uttryck, betoning och pauser tvekande 
etc. i intervjun än om vi bara hade fört anteckningar. Vi har under intervjuerna även varit 
medvetna med riskerna med att spela in materialet. Både vi som intervjuar och våra 
respondenter riskar att bli hämmade när en intervju spelas in. Några av våra respondenter 
har även under intervjuerna pekat på bandspelaren när de varit på väg att säja något som 
skulle kunna tolkas som kontroversiellt och därmed inte kanske uttryckt sig på samma sätt 
som om vi inte hade spelat in intervjun. En av våra respondenter bad oss även vid två 
tillfällen att pausa inspelningen. Det har även blivit mycket material att transkribera som 
blivit väldigt tidskrävande (May, 2001:168).  Ett problem som uppkom för oss under vårt 
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förra tillämpningsarbete var att efter att vi avslutat intervjun och stängt av inspelningen 
fortsatte vi att småprata och en av respondenterna ta upp saker som respondenten kom på att 
den missat under intervjun efter att ha funderat lite. För att minimera risken att samma sak 
skulle ske under detta arbete stängde vi inte av inspelningen innan vi precis skulle lämna.  
En annan sak vi märkte när vi skrev vårt förra tillämpningsarbete att det var effektiv att 
använda oss av tystnad mellan frågorna. Det gav våra respondenter tid att fundera vilket gav 
oss utförligare svar. Detta var självklart en metod vi även valde att använda under 
intervjuerna i detta arbete.  
Intervjuernas längd har varierat mellan 40 och 90 minuter. I samband med att den första 
kontakten med respondenterna togs meddelades de att intervjun beräknades pågå i ungefär 
30 minuter, något som därmed visade sig vara en i vissa fall stor felkalkylering från vår sida. 
Att intervjuerna tog längre tid än förväntat beror antagligen på att vi använde oss utav fler 
följfrågor än tidigare under vår testintervju. Att flera av respondenterna gärna besvarade 
frågor påverkade också intervjuernas tid. Därför korrigerade vi efterhand den beräknade 
tiden och meddelade detta då kontakten med vårt strategiska urval togs.  

3.6 Bearbetning och analys av material 
3.6.1 Analys 
Att analysera det insamlade materialet är ett av de svåraste momenten i det kvalitativa 
arbetet. För att underlätta vårt arbete har vi därför försökt att underlätta denna del genom att 
övergripande försökt att strukturera upp analysen innan vi började samla in vårt empiriska 
material. Analysen av vårt empiriska material har även pågått kontinuerligt under hela 
insamlandeprocessen och vi har haft med oss jämställdhetsplan samt utförda intervjuer i 
bakhuvudet när vi utfört resterande och på så viss kunnat börja med jämförelser och hitta 
mönster i intervjuerna (Aspers, 2007:157; Backman, 2008:60).  

3.6.2 Transkribering och kodning 
Vi har vi valt att transkribera samtliga intervjuer, vilket ger oss större struktur och vi får det 
lättare att överskåda det insamlade materialet vilket underlättar vår analys. Transkriberingen 
har vi valt att dela upp jämt mellan oss tre i gruppen där vi har transkriberat de intervjuer vi 
själva utförde. När vi kodade det transkriberade materialet har vi valt att göra det 
tillsammans i gruppen. Att transkribera och koda sina egna intervjuer och inte låta någon 
annan göra det är rekommenderat av Aspers (Aspers, 2007:152).  
När vi kodade vårt empiriska material använde vi oss av en variant av marginalmetoden. Vi 
skapade en kolumn ute i marginalen och skrev ut alla intervjuer vilket gav oss möjligheten 
att skriva våra koder där allteftersom vi tillsammans gick igenom och kodade det 
transkriberade materialet (Aspers, 2007:171f). Vi ansåg att denna metod var den bästa då 
den gav oss en bra överskådlighet av vårt kodade material och underlättade jämförelser 
mellan intervjuerna. Då vi alla i gruppen varit med vid kodningen och analysen av vårt 
material har vi därmed även haft samma förståelse och insikt i materialet.  
Då vi har kodat vårt empiriska material har vi även fått mer struktur på materialet vilket 
underlättat analysen genom att vi har kunnat separera materialet utifrån olika dimensioner 
vilket gjort det möjligt för oss att se likheter och olikheter i vårt empiriska material (Aspers, 
2007:160 - 168). 

3.6.3 Deduktiv & induktiv 
Då vi har utgått från tidigare forskning och redan innan insamlandet av materialet utgått från 
förbestämda teorier har vi när vi har letat efter koder i texten haft ett deduktivt angreppsätt, 
vilket innebär att vi i förväg har haft vissa bestämda teorier och begrepp som styrt vår 
analys. Men som vi även beskrivit tidigare har vi dock haft dessa delvis inom parantes, på 
det sättet att vi även på ett induktivt sätt letat koder i vårt empiriska material. Med detta 
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menar vi att vi inte helt låtit våra förbestämda teorier och begrepp styra oss helt, utan vi har 
även varit öppna för andra möjligheter som kunnat dyka upp i det empiriska materialet 
(Aspers, 2007:160). 

3.7 Tillförlitlighet & giltighet 
Det är vanligt att inom kvantitativ forskning tala om validitet och reliabilitet. Validitet 
handlar om giltigheten i det som efterfrågas, alltså hur väl de frågor som ställs till 
respondenterna stämmer överrens med det som undersöks, men även hur väl svaren stämmer 
överrens med det vi vill undersöka. Reliabilitet handlar istället om tillförlitligheten, att mäter 
vi det vi avser att mäta. Med reliabilitet menas även hur väl en studie går att repetera 
(Djurfeldt, Larsson & Stärnhagen, 2010:104). När forskning bedrivs är det viktigt att denna 
forskning går att upprepas av andra forskare, även kallat för intersubjektivitet. Men detta är 
dock ett stort problem inom det hermeneutiska synsättet. Varje person upplever och tolkar 
upplevelser olika vilket gör det svårt att upprepa ett resultat som framtagits genom 
intervjuer. Det kan till och med vara så att samma respondent som intervjuades första 
gången fått nya upplevelser och därmed ändrats sin tolkning, vilket skulle kunna leda till att 
en annan forskare med samma respondenter som i tidigare undersökning får ett annat 
resultat (Gilje & Grimen, 2007, sid 22f). Vi har därför istället valt att tala om tillförlitlighet 
och giltighet i vår undersökning.  
 
För att försöka få så hög giltighet som möjligt med vår undersökning har vi lagt stor vikt vid 
utformningen av våra intervjufrågor så att de väl besvarar vårt syfte och frågeställningar och 
på så sätt stämmer överrens med det vi vill undersöka. Vi är dock medvetna om att vi valt ett 
ämne där få vill sticka ut vilket kan ha resulterat i att våra respondenter svarat så som de tror 
att vi vill höra och inte deras egna subjektiva uppfattning. En respondent tyckte vi var extra 
tydlig i detta och som under intervjun verkade osäker och rädd för att svara fel. Detta är 
något vi tagit i beaktning när gjort analysen. Vi har även utfört en genomgående analys och 
ett omfattande tolkningsarbete av vårt empiriska material. Ett steg i att ge högre giltighet är 
bl.a. att vi har spelat in våra intervjuer vilket gett oss större möjligheter att återge vad våra 
respondenter sagt i detalj och minska risken att vi lägger in våra egna tolkningar i materialet. 
För att öka tillförlitligheten i vår undersökning har vi försökt att utforma ett noggrant och 
utförligt metodkapitel där vi förklarar och motiverar vårt tillvägagångssätt samt de tekniker 
vi använt i vår undersökning. Detta gör att utomstående får mer förståelse för hur vi har gått 
tillväga när vi samlat in och tolkat vårt empiriska material vilket vi anser ökar vår 
tillförlitlighet. Inom den kvalitativa forskningen är en central fråga hur många fall man har 
utfört samt hur utförligt dessa har gjorts. I anvisningarna till denna uppsats har vi blivit 
hänvisade till att utföra mellan åtta och tio intervjuer, där vi har utfört nio. Men hur många 
intervjuer man skall utföra är oftast i en kvalitativ forskningsstudie lite mer komplext än så, 
här talar man istället om att utföra så många intervjuer tills man anser att ytterligare 
intervjuer inte tillför det emiriska materialet något nytt, även kallat mättnad (Aspers, 
2007:93f). Vi anser inte att med våra nio intervjuer har nått någon mättnad och att ytterligare 
intervjuer kan mycket väl ha bidrag med en annan syn på det empiriska materialet. Men vi 
anser dock ändå utifrån hänvisningarna samt tiden vi haft till vårt förfogande att vi funnit en 
röd tråd i vårt empiriska material och getts möjlighet att göra en bra analys och besvara 
syftet med denna undersökning.  

3.8 Etiska överväganden  
Etiken inom samhällsforskningen är en vikt del och är något som forskaren måste vara 
medveten om under hela arbetet, både från planeringsstadiet till den färdiga produkten. 
Etiken är även något som vi inom gruppen har diskuterat och funnits med från det att vi 
diskuterade om vi skulle skriva för Borås Stad fram till att vi blev klara med arbetet, vilket 
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förhoppningsvis gjort att vi inte har försummat det i någon form. Till vår hjälp för att veta 
vad som etiskt rätt har vi använt oss av de fyra forskningsetiska principer inom den 
humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningen som tagits fram av vetenskapsrådet. 
(Aspers, 2007:78f). 
 
De fyra grundprinciperna som vetenskapsrådet tagit fram är informationskravet, samtyckes-
kravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet - Codex, 2011:6 - 14).  
Vi kommer här att ge en liten sammanfattning om hur vi har tillgodosett de fyra principerna 
i vår undersökning. Innan vi tog kontakt med Borås Stad har vi diskuterat de olika 
principerna inom oss i gruppen för att se om det skulle bli något problem. Våra tankar togs 
även upp med en lärare för rådfrågning.  
När vi sedan tog kontakt med våra respondenter så informerade vi dem redan innan de 
svarade ja genom vårt missivbrev (bilaga 1) om de etiska principerna och att vi skulle följa 
dessa. Vi informerade dem även om vad vårt syfte med undersökningen var, vilket skall 
göra i enlighet med informationskravet. Med samtyckeskravet krävs det att alla respondenter 
har själva fått bestämma sin medverkan har även haft möjlighet att avbryta intervjun samt i 
efterhand kunnat ångra sin medverkan. Ingen av respondenterna har haft några invändningar 
eller i efterhand ångrat sig.  
 
Vi har under analysen och arbetet med att sammanställa allt material haft dessa principer 
uppe i diskussion och valt att ta det säkra före det osäkra vid val av citat och liknande för att 
inte riksera att avslöja någon respondents identitet. Ska vi se till Konfidentialitetskravet 
handlar det om att vi ska ge våra respondenter största möjliga konfidentialitet. Vi har 
informerat alla respondenter om att vi gör vårat bästa för att garantera anonymitet så långt 
som det är möjligt.  
För att kunna garantera anonymitet har vi valt att ändra deras namn. Vi valt att namnge våra 
respondenter istället för att benämna dem med bokstäver eller siffror då vi anser att det blir 
enklare att följa resultatet och analys och respondenterna blandas inte heller ihop lika lätt. 
Bland vårt strategiska urval har vi även valt att inte presentera deras riktiga kön då vi anser 
att det ökar anonymiteten för våra respontenter då våra fiktiva namn inte behöver spegla 
deras verkliga kön. Vi kommer inte att presentera deras arbetsplats eller i vilken 
stadsdelsförvaltning som de arbetar i, däremot har vi valt att presentera inom vilket område 
deras enhet är verksam. Vi har även valt att vara kortfattade i vår presnetation av våra 
respondenter dör att inte riskera att avslöja deras identitet. Vi har valt denna grad av 
anonymitet för att minimera risken för att tillräckligt detaljerad information finns med  för 
att åtminstone vissa läsare att kunna identifiera någon respondent, vilket vi anser att det 
finns risk för att det finns då det gått ut information om vår undersökning i Borås Stad. Allt 
inspelat material och transkiberad text har förvarats så att inga utomstående har haft 
möjlighet att få tillgång till materialet. 
 
Vårt insamlade material om enskilda personer endast får användas för forskningsändamål 
och till denna uppsats om enligt Nyttjandekravet. Efter att arbetet är färdigskrivet och 
inlämnat har vi valt att slänga allt det insamlade materialet så att det inte hamnar i fel händer 
eller kan användas till något annat arbete (Vetenskapsrådet - Codex, 2011:6 - 14).  

3.9 Förförståelse/värderingar  
När ett forskningsprojekt eller en uppsats påbörjas så har, oavsett om det är en elev eller 
forskare en förförståelse om hur eller vad de tror att forskningen kommer att visa. Detta 
betyder att forskaren inte går helt förutsättningslöst in i forskningen. Desto mer insatt 
forskaren är i det fält som skall undersökas desto svårare är det att vara opartisk och se 
fenomenet från andra perspektiv. Men även om forskare har en förförståelse så betyder det 
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inte att denna förståelse av ett givet fenomen är rätt. Det är därför viktigt att detta 
presenteras så att läsaren ser att forskaren är medveten om vad som tas för givet och vad 
som inte kommer att ifrågasättas i studien (Becker, 2008:28 - 32; Aspers, 2007:34f).  
 
Den förförståelsen som vi hade innan vi började med denna examinationsuppgift var att 
även om det finns en jämställdhetsplan så kanske den inte är så väl utarbetat samt att den 
inte är känd ute i organisationen. Samt även om personal på strategisk position arbetar fram 
förslag på hur jämlikhetsarbetet ska bedrivas så är det inte alltid så det verkligen fungerar. 
Vi har erfarenhet från ett tidigare arbete där vi kontrollerade mångfaldsplanen i en av de 
tidigare kommundelarna där den enhetschef som vi då var i kontakt med inte hade någon 
koll på om det fanns en jämställdhetsplan och det dokument som han sedan hittade inte var 
väl utarbetat.  
 
Förförståelsen som vi hade innan vi började med den här uppsatsen är inte nämnvärt 
förändrad. Även om vi fått en mycket större insikt i hur rekryteringsförfarandet går till inom 
Borås Stad så anser vi ändå att den förförståelse som vi hade stämmer ganska bra. Det som 
vi anser skiljer sig mest är utformningen av jämlikhet- och likabehandlingsplanen som vi till 
stor del känns väldigt bra utformad och välarbetad. Förförståelsen om att det inte är något 
som används ute i organisationen har vi dock kvar. På central nivå är det en fråga som det 
bitvis arbetas med och som känns viktig, men av olika anledningar inte ligger i fokus längre 
ner i organisationen.  
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4 FALLBESKRIVNING 
I det här kapitlet presenterar vi Borås Stad som är den kommun som vi har valt att 
undersöka och vi ger här läsarna lite bakgrundsinformation om kommunen som kan vara 
bra att veta inför nästkommande kapitel. 

4.1 Historia 
Staden Borås grundades av kung Gustav II Adolf år 1621 och är idag Sveriges trettonde 
största stad. Borås har idag strax över 100 000 invånare, varav nästan 20 000 är utrikesfödda 
eller utländska medborgare. Tack vare textilindustrin expanderade Borås kraftigt i mitten av 
1900-talet och är något som staden än idag är förknippat med.  Idag är Borås en handelsstad 
med mycket intensiv utrikeshandel. Nästan alla stora svenska postorderfirmor återfinns idag 
i Borås. Här finns även huvudkontoret för många svenska agenturer och affärskedjor i 
konfektionsbranschen. Detta är huvudskälen till att regionen idag har en procentuellt sett 
mer intensiv utrikeshandel än Hongkong.  
Borås har from 1 januari 2003 istället för kommun valt att kalla sig för Stad som en fördel i 
marknadsföring av Borås. Kommunens namn är alltså Borås Stad, men Borås Stad är 
juridiskt sett en kommun (Boras.se, 2011b).  

4.2 Organisation 
Förutom centralorten Borås finns det 20 tätorter i kommunen där de största är Dalsjöfors, 
Fristad, Sandared och Viskafors. Dessa var förut egna kommuner men 1974 skedde det en 
kommunsammanslagning och de blev istället kommundelar inom Borås Kommun (Boras.se, 
2011b). Den 1 januari 2011 gjorde Borås Stad om sin organisation där en del förvaltningar 
slogs ihop och bytte namn, den största förändringen i Borås Stads nya organisation var att de 
10 kommundelar som då fanns slogs ihop och istället bildade tre stadsdelsförvaltningar, 
Norr, Väster samt Öster (bilaga 4). Stadsdelarna har hand om förskolan, grundskolan och 
som innehåller den obligatoriska skolgången som sträcker sig över 9 årskurser och upp till 
16 års ålder. Stadsdelarna har även hand om äldreomsorgen och driver äldreboende, 
gruppbostäder, hemsjukvård, hemtjänst och de andra verksamheter som ingår i omsorgen. 
Stadsdelsförvaltningarna ansvar även för fritid och kultur och driver främst fritidsgårdar och 
bibliotek inom respektive stadsdelsförvaltning. För de kommungemensamma verksam-
heterna finns särskilda förvaltningar. (Boras.se, 2011c). 

4.3 E-rekryteringsstöd 
I början av 2011 introducerade Borås Stad ett hjälpmedel till rekryteringsprocessen som de 
kallar för e-rekryteringsstöd. Till en början var det bara några få förvaltningar som använde 
stödet men allt fler har anslutit sig och inom kort är det meningen att samtliga förvaltningar 
inom kommunen ska använda sig av e-rekryteringsstödet vid rekrytering. Det är en 
vidareutveckling av deras personal- och lönesystem HEROMA och det är meningen att 
underlätta arbetet för rekryteringspersonalen i alla stegen i rekryteringsprocessen. E-
rekryteringsstödet är bland annat kompetensbaserat där rekryteraren kan välja att ge olika 
kompetenser olika poäng som sedan rangordnar de sökande efter deras kompetenser. Det ger 
även förslag på vilka kompetenser en viss tjänst kräver och hur dessa kan rangordnas 
(Boras.se, 2012). 

4.4 CEMR (Council of European Municipalities and Regions) 
Borås Stad har undertecknat en deklaration för jämställdhet från europeiska kommun- och 
regionförbundens samarbetsorganisation (Boras.se, 2011d), Council of European 
Municipalities and Regions (CEMR). CEMR-deklarationen är ett verktyg för kommuner, 
landsting och regioner att integrera jämställdhetsperspektivet i det politiska beslutsfattandet 
och i den praktiska verksamheten. Avsikten är att se till att diskrimineringslagstiftningen 
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följs och att principer reglerade i internationella avtal omsätts i praktik på lokal och regional 
nivå. Deklarationen är ett politiskt dokument och ett instrument för att arbeta med 
jämställdhet och innehåller sex grundläggande principer: 

- Jämställdhet är en grundläggande rättighet. 
- Flerfaldig diskriminering och andra missgynnande måste bekämpas. 
- Att kvinnor och män representativt deltar i besluten är en förutsättning för demokrati. 
- Att avskaffa stereotypa könsroller är avgörande. 
- Jämställdhetsintegrering av alla kommunens verksamheter är nödvändig. 
- Tillräcklig finansiering av handlingsplaner är nödvändig (Skl.se, 2011). 

Den politiska församling som beslutar om ett undertecknande ansluter sig till deklarationens 
sex principer om jämställdhet och förbinder sig därmed att verka för ett förverkligande av 
dessa. Därutöver finns 30 artiklar som fungerar som ett stöd för hur man går från ord till 
handling. Undertecknandet är frivilligt och varje kommun, landsting eller region har rätt att 
göra en självständig bedömning av vilken eller vilka frågor i deklarationen som man vill 
fokusera på. Vidare ska undertecknaren utarbeta en handlingsplan för jämställdhet och 
tillsätta nödvändiga resurser för att den genomförs. Ett undertecknande möjliggör också 
erfarenhetsutbyte och att jämföra sig med andra kommuner, landsting och regioner, både 
nationellt och internationell (Skl.se, 2011). 
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5 RESULTAT  
I det här kapitlet presenterar vi resultatet av vårt empiriska material där vi presenterar vad 
våra respondenter har gett för uttryck. Vi har valt att även presentera den normativa 
teoribildningen för att förtydliga kopplingen med resultatet. 

5.1 Jämlikhet i och utanför organisationen 
5.1.1 Vad är jämlikhet 
Eftersom jämlikhet är det begrepp vilket vår undersökning vilar på, började vi med att fråga 
hur våra respondenter själva definierar och ser på begreppet. Sedan frågade vi varför det är 
viktigt med en jämlik rekrytering. Vi presenterar först svar från de respondenter som är 
enhetschefer följt av de respondenter som har strategiska befattningar i verksamheten. 
 
På frågan vad jämlikhet betyder för våra respondenter med titeln enhetschef så ger Alice, 
Helene och Carmen oss svar som tyder på att de alla blandar ihop begreppet med 
jämställdhet medan Sara ger oss ett svar som visar en större förståelse för vad begreppet 
innebär. 
 

”Det är ju att man är lika mycket värd oberoende av etnicitet vart man kommer ifrån 
för oss så är det ju positivt i och med att vi vill kunna bemöta personer som har 
utländsk bakgrund nu har vi ju inte det så många här i ….. som har det bland dem 
äldre men i andra delar av Borås så finns det ju väldigt mycket invandrare och då vill 
man ju kunna ha personal som dem känner sig trygga med. Så inom vården så finns 
det ju en mångfald inom personalen.” ( Sara)  

 
Alice svarar först att det kanske har med könsaspekten att göra. Och efter lite fundering går 
hon även in på att det även kan ha med kulturer, ålder och så vidare, men det är 
könsaspekten hon läger störst tyngd på. Även Carmen har en tydlig syn på jämlikhet som 
något som egentligen mer handlar om jämställdhet. 
 
Helene ger oss ett svar som också visar på en tolkning av begreppet som innebär fokus på 
kvinnligt och manligt dock har hon mer instrumentell syn och talar huvudsakligen om jämlik 
lönesättning.  
 

”Jämlikhet är ju för mig att om du och jag gör samma jobb så att säga om vi utför 
samma jobb du och jag då och vi gör det lika bra, då ska vi självklart ha lika lön, det 
är ungefär det som det betyder för mig, du ska ju inte tjäna mer för mig bara för att du 
är man, men är du duktigare än mig så ska du självklart tjäna mer, det är väl ungefär 
så jag tolkar det.” (Helene) 

 
Samtliga enhetscheferna svarar att de gärna vill ha in personer som skiljer sig från 
majoriteten av deras stab och verkar väl medvetna om att olika kapitalsammansättningar 
medför en ökad kompetens hos arbetsgruppen som helhet. Ett exempel på detta är svaret 
som Sara ger oss på frågan varför de är viktigt att arbeta för en jämlik rekrytering. 

”Ja som sagt det är ju väldigt viktigt att få in personer från olika kulturer för att vi ska 
kunna bemöta våra vårdtagare och tillgodo se deras behov det finns ju personer i 
andra kommundelar som inte pratar svenska så då är det ju jätteviktigt.” (Sara) 

Även bland respondenterna råder det enighet om vikten av att verka för en jämlik 
organisation genom rekrytering, såhär uttalar sig Mohammed om detta. 
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”Jag har jobbat i verksamheter där det har bestått av kvinnor på ett ställe och män på 
ett annat och med en vägg emellan där jag varit inne och jobbat på i industrin. Det 
var två helt olika kulturer. Och enda sättet att få ordning, bägge var, hade lika mycket 
problem var att blanda upp grupperingarna till män och kvinnor. Nä, så jag tror det 
att det ger bättre beslutsunderlag och bättre verksamhet att, att jobba jämlikt.” 
(Mohammed) 

 
Borås Stad har en jämställdhet och likabehandlingsplan som styr hur jämlikhetsarbetet skall 
bedrivas inom kommunen, med en särskild del för just rekryteringsarbetet. Vi frågade 
enhetscheferna om de kände till att det fanns en jämställd och likabehandlingsplan i Borås 
Stad. Alla utom en enhetschef visste att denna plan fanns. Karin som inte kände till att denna 
plan fanns till sa att hon var ny och den skulle lika väl kunna ligga på hennes skrivbord 
någonstans. Men även om de flesta enhetscheferna kände till planen så var det ingen som 
sade sig använda denna vid en rekrytering eller som ansåg att denna var direkt tillämpbar.  
 
Då flertalet enhetschefer som vi intervjuade lade fokus på jämställdhet när vi frågade vad 
begreppet jämlikhet betydde för dem ansåg vi detta vara en viktig fråga att ställa till våra 
respondenter med strategisk befattning. Respondenterna med strategiska befattningar visade 
upp en större förståelse för innebörden av begreppet jämlikhet. 
 
Mohammed svarade han att det är ett brett begrepp där alla ska bedömas på lika grunder 
oavsett kön, etnicitet, ålder, handikapp och så vidare. Och ska man se till jämlikhet när det 
gäller rekrytering anser han att det är något som handlar mycket om kompetenser. När vi 
frågar honom om han tror att det finns risk att man blandar ihop begreppen då de låter 
väldigt lika tror han att det kanske finns en lite risk men han anser ändå att det är bättre att 
arbeta med begreppet jämlikhet än jämställdhet, för det är kompetens som ska spela roll, inte 
kön, ålder, bakgrund eller liknande, om det inte är det som man i kravspecifikationen 
kommit fram till att det är en viktig del.  
 
Charlotte visar också hon upp en bred förståelse för vad jämlikhet innebär och beskriver att 
det handlar om mer än bara män och kvinnor utan även ålder och ursprung. Likaså gör Lisa 
vilket nedanstående citat visar. 
 

”Jag tänker på att det kvittar att vem man är eller vad man har för kön eller alltså jag 
tänker ju vidare på etnicitet och sexuell läggning jag tänker det där om det vore 
osynligt sådär om inte första frågan var är det en kvinna eller är det en man.” (Lisa) 

5.1.2 LAS ett hinder för en jämlik rekrytering? 
Hos de enhetschefer som huvudsakligen utför nyrekryteringar när en tjänst ska tillsättas så 
upplevs inte LAS som något direkt hinder. Annorlunda är det för de enhetschefer som har 
uppgett att de sällan utför några nyrekryteringar då det alltid finns folk i verksamheten som 
kan rekryteras internt. I en del fall så måste de gå efter LAS-listan, som utgår ifrån Lagen 
om anställningsskydd och innebär att efter ett visst antal dagar i tjänst hos en arbetsgivare är 
du berättigad att erbjudas tillsvidaretjänst när det uppstår en vakans. Dock måste detta ske 
efter turordningsreglerna vilket innebär att den som först nått det antal dagar som krävs för 
att omfattas av lagen hamnar överst på listan och först i kön (Bylund, 2010:100), vilket 
innebär att de måste bli erbjudna jobbet innan det kan utannonseras och som är något som 
upplevs som ett problem.   
 
Under intervjun med Alice beskriver hon att om hon behöver nytt folk till sin verksamhet så 
kan hon inte göra några nyrekryteringar för det finns alltid folk på LAS-listan. Det blir svårt 
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att förnya verksamheten och få in lite nytt fräscht folk i verksamheten. Vilket även blir ett 
problem ur en jämlikhetssynpunkt. Hon måste ju ta dem som är först på listan, även om den 
inte har de kompetenser som hon behöver: 
 

”Jag kan ju själv inte gå in och tänka ”ja nu behöver jag mer killar i min verksamhet” 
för jag måste ju gå efter den turordningen som du är inlasad på så jag har ju inte så 
mycket att välja på där, egentligen eller jag kan inte tänka att ja nu är alla tjugo år 
och nu skulle jag behöva någon som är kanske runt femtio år. Så går det inte till. Inte 
ens om jag känner att nu skulle jag behöva en finsktalande, utan jag får följa efter 
företags… eller företrädeslistan helt enkelt då.” (Alice) 

 
Men hon anser att det är jätteviktigt att man håller sig till turordningsreglerna då det är ett 
lagkrav. För om de inte skulle följa LAS listan tror hon att de skulle ertappas göra detta, 
något som skulle innebära påföljder. Men hon tror att det är så det är i en kommunal 
verksamhet och att det måste få ha sin gång. För har de som nu jobbat så länge som vikarie 
och hamnat på listan så måste de ju ändå vara bra. Då flera av enhetscheferna har upplevt 
LAS som ett hinder för att kunna öka jämlikheten i deras verksamheter var detta en självklar 
fråga att ställa till våra respondenter med strategiska positioner i verksamheten. Mohammed 
kan förstå hur enhetscheferna ser det som ett problem men anser inte själv att det är LAS 
som är problemet utan att Borås Stad använder sig av vikarier i så stor utsträckning som de 
gör idag.  
 

”[…] du kommer ju aldrig ut och rekryterar öppet på det sättet utan du rekryterar 
dom som är inne i systemet och det håller jag med, det är ett problem att man liksom 
aldrig, eller väldigt sällan går ut på någon offentlig rekrytering för att LAS gör så att 
det fylls på. Men jag säger inte så att jag tycker LAS är problemet utan jag tycker att 
problemet är vårt sätt att organisera vikariertäckningen.” (Mohammed) 

 
Bland några av de strategiskt verksamma skiljer sig åsikterna om LAS mot de operativas. 
Mohammed tycker att det som bör göras är att förändra användandet av vikarier. Han är 
emot att använda timavlönade i så stor utsträckning som de gör idag. Det finns även beslut 
centralt att de skall halvera antalet timvikarier och att de måste arbeta mer med det ute i 
verksamheten, bland annat med mer flexibla schemamodeller eller pooler som kan användas 
vid behov och inte fortsätta att använda det traditionella sättet att ta in personal.  
 
Charlotte har svårt att se LAS som ett hinder överhuvudtaget utan menar snarare att det är 
upp till enhetscheferna att tidigt planera vilka man tar in som vikarier och reda där jobba 
mer aktivt för att få en bättre jämställdhet och mångfald. 
 

”Och ska man ta in vikarier så får man väl ta in pojkvikarier eller vad man nu kallar 
det för, det är väl inget hinder för detta, sen är det ju ett hinder för verksamheten att 
man måste erbjuda dem jobb och de blir inlasade och inkvoterad men det är ju jag 
som chef, jag kan ju bromsa en timvikarie som jag inte tycker är bra eller som inte 
passar eller som inte sköter sig, det kan jag ju göra under vägen men har jag använt 
dom i två år ja då är det klart att då måste dom ju vara bra vikarier. Har vi för många 
ja då får jag ju säga upp, det är ett vanligt uppsägningsförfarande. Jag vet inte, jag 
kanske är lite dum nu men jag vet inte vad det skulle vara för hinder. Jag kan inte se 
något hinder med LAS.” (Charlotte) 
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5.1.3 Rådande normens tröghet 
Den rådande normen inom offentlig sektor framhålls av samtliga intervjuade som 
kvinnodominerad, och speciellt områdena skola vård och omsorg. Sammantaget är det 
ytterst få män som är verksamma inom berörda arbetsplatser. Charlotte problematiserar 
denna homogena sammansättning av arbetsplatser och belyser det faktum att det är lätt att 
som chef ofta anställa någon som påminner om sig själv. 
 

"[..]och det här är ett problem att man rekryterar någon som är lik sig själv. Det är 
väldigt få människor som tittar på, vad behöver vi? Och vad behöver jag har för 
motkomplement i min grupp eller som inte är som mig så att man får den här 
dynamiken, det är väldigt få som hanterar det. Så att där är ett problem." (Charlotte) 

 
Jämlikhet, jämställdhet och mångfald är begrepp som beskrivs som politiskt korrekta, vilket 
enligt Charlotte medfört att man inte kan tycka så mycket om själva begreppen eftersom 
man inte kan tycka emot dem. Begreppen tenderar därför att bli tagna för givet utan att det 
sker någon större kraftansträngning för att jobba mer aktivt med dem. Att det är en sådan 
ojämn fördelning av män och kvinnor inom offentlig sektor förklarar hon delvis med att vi 
redan i tidig ålder möter könsmärkta yrken. 
 

”Till exempel så var Bollebygd med förra året och dom tittade på läromedel bara 
utifrån ett genusperspektiv, och sen måste jag säga att när man bara tittar på något 
utifrån ett genusperspektiv så blir det väldigt smalt, man behöver ju ha med andra 
områden men nu är det vi gör och då tittade dom på läromedel i Bollebygd och då 
upptäckte dom att nytillverkade böcker i teknik, natur och matte tror jag, det kunde 
vara 66 män omnämnda om och kanske 5 kvinnor och det är dagens litteratur, det är 
det vi läser och historiskt finns det inga maktkvinnor så, så det är den bilden vi får, 
dom som är kända och rör sig det är män.” (Charlotte) 

 
På frågan om hur jämlikheten kan ökas i rekryteringen i Borås Stad så skulle normen behöva 
ändras i Borås Stad. Ska vi se till könsaspekten så handlar det om traditioner och är något 
som tar lång tid att förändra och inget som görs över en dag utan tar generationer att 
förändra enligt både Mohammed och Charlotte. Så för att kunna få en mer jämlik 
organisation i Borås Stad, anser Mohammed att man först måste ändra normen i samhället. 
Denna norm diskuterar även Charlotte, och belyser det faktum att det påverkar det urval av 
kandidater som väljer att söka till dessa könsmärkta yrken. 

"Men om man då går lite djupare i frågan så kan man titta på förskola t.ex. I förskolan 
blir det bara fler och fler kvinnor lärare, förskolan har vi inte många förskolelärare 
och det hjälper ju inte vad vi skriver i dom annonserna om jag ska vara lite cynisk då, 
för dom finns ju inte nä." (Charlotte) 

 
Det är dock inte bara utbildningsnormer som exemplifieras utan fördomar om manligt och 
kvinnligt. Charlotte belyser det faktum att män bromsar män, vilket innebär att män inte 
vågar gå ur sin mansroll eftersom det är viktigt att vara man, vilket i sin tur medför att det 
anses omanligt att jobba med mjuka värden. Att män inte söker sig till förskolan kan bero på 
att det finns fördomar mot män i det yrket, och även inom vård och omsorg tror hon att 
fördomar kan ha spelat in. 
 

"Och därefter blir det en naturlig följd av uppväxt och så och dom som går utanför då, 
eftersom vi har så mycket normer i Sverige, tror jag, så är man då normbrytare dom 
som blev sjuksköterskor i början dom var ju inte heterosexuella, det var ju alla på det 
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klara med, och då blev det ett bögepitet då va, och då vilka killar vill bli 
sjuksköterskor då va?" (Charlotte) 

 
Detta problem berättar Mohammed att man försökt lösa genom att öka antalet heltider inom 
yrken med en stor personalomsättning, samt att lägga en högre lönesättning bland sin 
baspersonal.  Men han tror fortfarande inte att det kommer öka anstormningen från till 
exempel männen till de kvinnodominerade yrkena men han tror att det är en långsam 
process som i slutändan kommer öka antalet män.  
 

”Nu är det 78 procent kvinnor, men så var det även för tio år sedan, eller kanske 79 
procent så det går sakta och då blir folk trötta. Men jag hävdar att det hänt mycket 
men folk ser det inte.” (Mohammed) 

 
Men detta är något som man arbetar med inom Borås Stad enligt Mohammed. Man har idag 
en Jämställdhetssamordnare som arbetar med jämställd- och jämlikhetsfrågor, både för 
medborgarna och inom organisationen. Kan jämlikhets tänket påverkas bland medborgarna 
är detta även något som senare kommer spegla sig bland medarbetarna.  
 
På sommaren är det dock en hel del killar som söker sommarjobb inom vården. Enligt Alice 
så tror hon att det beror på att många idag skickar iväg ansökningar då allt fler vill idag ha 
ett sommarjobb. För många killar tackar sen nej till ett sommarvikariat då de istället fått ett 
sommarjobb på ett lager eller på en industri där de tjänar mer pengar. Men hon undrar hur 
roligt de egentligen har instängda på ett lager i åtta timmar, för att jobba inom vården är 
väldigt roligt och stimulerande och det är ett privilegium att få vara med i någons livslut och 
man får även vara ute och röra på sig och träffa människor. Men det är inget som kommer 
fram utan hon tror att man måste nog marknadsföra sig bättre så det kommer ut.  

5.1.4 Utbildning för ökad jämlikhet 
När vi frågat våra respondenter som arbetar som enhetschefer det vill säga Sara, Karin, 
Carmen, Alice och Helene så har alla förutom Helene uppgett att de inte erhållit någon 
utbildning i rekrytering med fokus på jämlikhet ifrån sin arbetsgivare. Helene tror sig 
minnas att hon har gått en utbildning mot ledarskap där rekrytering ingått. Vidare berättar 
hon också gått en intern utbildning i rekrytering samt varit på en extern föreläsning som 
behandlat området rekrytering. När vi frågar får vi dock svaret att det inte varit fokus på 
jämlikhet i de här utbildningarna trots att det nämnts så har de varit mer inriktade på praktisk 
rekryteringsteknik och riktningen mot jämlikhet verkar vara något som hamnar i 
bakgrunden.  
 

”Nä det har nog varit mer på hur och hur vi ställer frågor och vad det är för frågor, 
utan mer på vad vi söker, inte om det är man eller kvinna. Sen pratar det ju väldigt 
mycket om jämlikhet och att du ska tänka efter och integration och såhär det pratas 
om det.” (Helene) 

 
Sara uppger att hon tror att en sådan utbildning är på gång men att det helt enkelt inte har 
funnits tid till detta ännu. Dock tror hon att personalsekreterarna har fått utbildning i detta. 
Samtidigt tror hon inte att utbildning kring rekrytering hade underlättat hennes arbete som 
det ser ut nu men hon berättar också att hon tidigare gått en kurs i rekrytering.  
 
Carmen säger att hon ska gå en utbildning kring jämställdhetsfrågor nu i december på frågan 
om hon fått någon utbildning från sin arbetsgivare som behandlat området rekrytering med 
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fokus på jämlikhet. Hon berättar däremot att hon inte har fått någon utbildning i rekrytering 
som har tillhandahållits av sin arbetsgivare och inte heller av annan organisation. 
 
Utbildningen som enhetscheferna får är enligt en Lisa inte med fokus på rekrytering och 
jämlikhet utan snarare inriktade mot hur personalen kan motiveras till att utföra arbetet som 
behöver göras i deras verksamhet. Hon berättar dock att jämlikhet är någonting som 
diskuteras ändå i ledarskapsutbildningen i form av hur kvinnor och män kommunicerar olika 
samt hur kommunikation bör ske olika med män och kvinnor. Hon berättar också att 
cheferna kan vända sig till personalhandläggarna när de behöver hjälp med rekryteringen.  
 
Alice har gått en rekryteringskurs, men inte i Borås Stads regi. Enligt henne så är det inte så 
vanligt att enhetscheferna går några sådana kurser då de har personalhandläggarna som stöd. 
Dessa tror hon får gå kurser i bland annat rekrytering. Hon har heller inte gått någon kurs 
i jämlikhetsarbete eller liknande. Det hon har gått och som hon tror att enhetscheferna får gå 
i ett tidigt skede när de är nyanställda är en LAS-utbildning som lönekontoret håller i. 
 
Karin uppger att hon tror anledningen till avsaknaden av utbildning i rekrytering och 
jämlikhet är att hon inte varit anställd någon längre tid. Hon skulle gärna vilja gå en sådan 
kurs om hon skulle bli erbjuden detta av sin arbetsgivare.  Hon berättar att hon vid 
rekrytering har frågor att utgå ifrån och att hon vet vad hon letar efter samt att det till stor del 
handlar om att lära känna personen och hitta en personlighet som passar in i arbetslaget med 
en kompetens som kanske saknas hos den nuvarande personalstyrkan. Slutligen berättar hon 
att hon är tveksam till om utbildning i jämlik rekrytering skulle underlätta hennes arbete.  
 

”Alltså det jag känner med rekryteringen är att vi har så pass mycket stöd från våra 
personalare i nere på stadsdelskontoret det gör ju att jag inte är själv i en rekrytering 
utan jag rekryterar dom personerna som jag tycker passar i min arbetsgrupp, sen så 
måste ju dom personerna visa upp betyg och de här polisregistren, jag måste ringa på 
referenser se till att det är okej, måste kolla med personal om löner, det är en ganska 
lång process innan man kommer till den rekryteringen innan den är klar så därför 
känner jag att personalavdelningen är väldigt delaktiga i den här, det är jag som gör 
intervjuerna det är jag som bestämmer vem det ska vara men alla formella grejerna 
som att papper och sånt stämmer, det är det personalavdelningen som gör, vilket gör 
att jag kan ju inte rekrytera hur som helst, utan jag måste gå efter alla lagar och 
regler och sånt, så jag kan inte gå före i kön eller ta någon som har halv mycket 
poäng ifall inte dom som har mycket poäng har dåliga referenser.” (Karin) 

 
När vi frågar Mohammed hur man arbetar i organisationen för att nå en ökad jämlikhet får vi 
svaret att det handlar om att medvetandegöra personal om ojämlikheter som kanske inte 
alltid syns eller hörs direkt.  
 

”Det handlar inte om jämställdhet i organisationen eller jämlikhet i organisationen 
utan det handlar om vad det är vi levererar ut alltså till medborgarna och då är ju 
utbildning en sån sak. Äää, hemtjänst är en sak och så vidare. Gör vi detta fritt från 
värderingar blir ju den intressanta frågan. Och det som är svårt att jobba med här är 
ju inte som säger att jag tycker vi gör tillräckligt, det är inte dom som tydligt är 
ojämlika eller ojämställda utan det svåra är ju alla vi som tror att vi är jämlika som 
ändå agerar omedvetet på ett sätt som inte blir jämlikt då. Då blir det ju mycket 
svårare att konfrontera det. Att leverera lika saker till killar och tjejer i skolan. Är 
man medveten om vad man levererar till den tjänst man har så blir man medveten om 
det.” (Mohammed) 
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Charlotte berättar också att hon tycker att det är genom att jobba för att medvetandegöra 
personalen som det blir möjligt att fortsätta arbeta för en ökad jämlikhet. Men hon säger 
också att det tar tid att ändra rådande normer. Hon berättar att all personal nästa år kommer 
att få se en utbildningsfilm som handlar jämställdhet, först kommer cheferna att ta del av 
utbildningen som sedan har ansvar för att visa denna för sin personal. Glen har varken direkt 
rekryteringsansvar eller ansvar över utbildning för enhetscheferna kring detta och kunde 
därför inte besvara dessa frågor.  

5.2 Rekryteringsprocessen 
5.2.1 Vilka deltar i rekryteringsprocessen 
Samtliga enhetschefer har tillgång till personalassistenter eller personalhandläggare, 
definierade som personalare ute vid respektive förvaltning vid rekryteringar, men denna 
personalresurs används i olika utsträckning. Sara, Helene och Alice som huvudsakligen 
tillsätter sommarvikarier berättar att det förutom dem själva är enhetschefer från andra 
enheter inom samma bransch som deltar i rekryteringsprocessen, utöver 
personalhandläggare samt ansvarig chef för vikariebanken. Fram till intervjuerna sker allt 
arbete centralt av olika personalhandläggare och intervjuerna sker i olika grupper av 
enhetschefer, där de alltid är två enhetschefer ihop som utför intervjuerna. Grupperna kan se 
olika ut från dag till dag, men de består alltid av enhetschefer, och det är även enhetschefer 
som utför referenstagning på de sökande. När det är klart får enhetscheferna ett antal 
ansökningshandlingar beroende på hur många sommarvikarier som de behöver, och utifrån 
dessa får enhetscheferna själva välja vem som skall kallas till intervju.  
 
Karin och Carmen, som mer aktivt jobbar med rekrytering av tillsvidareanställda, uppger att 
det förutom dem själva också kan ingå fackliga representanter som även är anställd personal 
på enheten, och ibland en personalare. De beskriver rekryteringsprocessen kortfattat med att 
den inleds med samtal med arbetsgruppen om vad det är för person man söker. Därefter 
utformar enhetscheferna en kravspecifikation som ligger till grund för annonsen. Efter att 
annonsen legat ute, samlar man in ansökningarna. Carmen diskuterar urvalet med extern 
personal, som i det här fallet kan vara personalhandläggare, personal ifrån ledningsgrupp 
eller fackliga representanter, medan Karin uppger att hon gör urvalet själv. När urvalet är 
klart utför Karin och Carmen sina intervjuer, och även här har Carmen med sig extern 
personal. 
 
Enligt den normativa teoribildningen bör rekryteringsgruppen bestå av både män och 
kvinnor. Eftersom grupperna av enhetschefer såg olika ut från dag till dag när det gäller 
rekryteringen av vikarier, framgår det inte om det är olika kön på enhetscheferna, men det är 
alltid två vilket minskar risken för förutfattade meningar. När det gäller de enhetschefer som 
rekryterar tillsvidareanställda uppger de båda att de har externa personalresurser att tillgå, 
även om det bara är Carmen som utnyttjar det. Det framgår inte om det är olika kön på den 
personal som medverkar vid urval och intervjuer, men Carmen får ändå anses ligga i linje 
med vad den normativa teoribildningen förespråkar medan Karin misslyckas med att 
uppfylla det förespråkade. 

5.2.2 Kravspecifikationen 
Utformningen av kravspecifikationen skiljer sig bland våra enhetschefer. Sara, Helene och 
Alice rekryterar mestadels sommarvikarier, och då sker utformning av kravspecifikation och 
annons centralt. Karin och Carmen säger att det är dem själva, i samråd med arbetsgruppen, 
som utformar kravspecifikationen, och medan Karin påpekar att hon nästan aldrig utgår ifrån 
en gammal kravspecifikation säger Carmen att de ibland använder sig av gamla 
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kravspecifikationer vid rekrytering av en likadan tjänst. Båda påpekar att det finns en 
möjlighet när en vakans uppstår att förändra i gruppen genom att just se efter vad som 
kanske fattas, dock är kompetensen det som först måste tillgodoses.  
 

”Ibland så är det så att man kanske vill förändra verksamheten eller innehållet då har 
man möjlighet att göra det då så det gäller ju att sätta sig ner och fundera på vad vi 
vill ha. Och hur ser gruppen ut i övrigt då så att det gör man ju i det läget så det är 
inte alltid man tar det den föregående har gjort.” (Carmen) 

 
När det gäller våra respondenter med strategiskt ansvar svarar både Mohammed och Glenn 
enhetligt. Enligt Mohammed är det viktigt när man utformar kravspecifikationen att man tar 
upp de krav som man söker, vilket görs i en arbetsgrupp. I denna arbetsgrupp diskuterar man 
fram vilka kompetenser som krävs för att göra arbetsgruppen mer slagkraftig. Det kan även 
vara så att i denna arbetsgrupp kommer fram till att en tjej eller kille kan vara det som 
verksamheten behöver och även något man då bör ta med i kravspecifikationen: 
 

”När vi sitter i en arbetsgrupp, vad behöver vi komplettera för att vi ska bli 
slagkraftiga i vår grupp. Det ser jag ju direkt, vi behöver en tjej här, tjoff! […] Och 
där kanske det är så att vi behöver en som representerar nått land för har vi har ju 
rätt mycket, vi behöver någon med finsk bakgrund för vi har mycket finska eller finnar 
i Borås. Ja då är det som är grunden. Så kravspecifikationen är väldigt viktig.” 
(Mohammed) 

 
Enligt Glenn så jobbar man centralt med att utforma vissa grundkrav för vissa tjänster som 
man sen kan använda sig när man sedan i framtiden ska rekrytera likande tjänster, men som 
vid behov även kan kompletteras med specifika krav för just den aktuella tjänsten. Han tar 
sjuksköterska som exempel, där man alltid har vissa grundkrav som man ställer på en 
sjuksköterska i Borås Stad och som man då skulle kunna använda sig av vid alla 
rekryteringar av sjuksköterskor. Glenn tar även upp att dessa krav som man ställer måste 
även bara vara de absoluta krav som man ställer för tjänsten och inte använder sig av krav 
som inte är absoluta krav. Sara framhåller i sin intervju att man förespråkat ett språktest för 
sommarvikarier, något som inte accepterades då detta var ett krav som inte var rimligt att 
ställa för samtliga nyrekryteringar. 
 

”[..]nu ska vi få till en annons och så ska, så skriver man nånting med att man ska 
vara flexibel eller vad man nu skriver. I värsta fall flexibel, många bolla i luften och 
vad mer kan vara, social kompetens som ingen kan förklara heller. Du ska vara, så 
skriver man de här grejorna men sen har man ingen nytta av det när man kommer till. 
Och då skulle det vara jätte hjälp om man hade det som sagt färdigt så vi vet, vi vet att 
nu när vi rekryterar den här chefen eller nu rekryterar vi en sjukgymnast eller vad det 
kan vara. Då vet vi redan nu att de här kraven ställs om man ska jobba i Borås stad.” 
(Glenn) 

 
Den normativa teoribildningen framhåller vikten av att ha en välutformad och genomtänk 
kravspecifikation, vilket ligger i linje med våra respondenters uttryckta åsikter. Karin anger 
att de mindre ofta utgår från den tidigare anställda när de utformar en ny kravspecifikation, 
medan Carmen säger att de ibland utgår ifrån gamla kravspecifikationer. Båda framhåller 
dock att man kan förnya arbetslagen och arbetsgrupper genom att skapa nya 
kravspecifikationer, vilket ligger i linje med vad som förespråkas teoretiskt. Glenn pratar om 
att centralt utforma grundkrav och hålla fast vid dem genom hela rekryteringsprocessen 
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vilket i enighet med den normativa teoribildningen lägger grunden för en jämlik rekrytering, 
där kravspecifikationen står i fokus. 

5.2.3 Annonsen 
De tre enhetscheferna som rekryterar vikarier eller sommarpersonal säger samtliga att de 
inte har något med utformningen av annonsen att göra, utan att det sker centralt. Varken 
Helene, Alice eller Sara har varit med och utformat en annons på sin nuvarande arbetsplats 
och vet därmed inte hur denna process går till. Alice säger att skulle hon göra en 
nyrekrytering skulle hon nog vända sig till sin personalhandläggare för hjälp, men hon tror 
ändå att annonserna som ligger ute idag är standardannonser som man inte behöver göra om 
varje gång. De enhetschefer som rekryterar tillsvidareanställda ger olika bilder av 
utformningsprocessen. När Karin skall utforma sin annons gör hon det själv och utgår då 
ifrån kravspecifikationen. 
 

"Jag skriver ju annonsen. I Heroma så skriver man i det i en modul, skickar det till 
personalavdelningen, dem skickar iväg det till medarbetarcenter, vet inte om ni hört 
talas om det, och sen så kommer den tillbaka och sen går den ju ut då och då skriver 
de ner min text i en annan modul om man säger så, men det är ju mina ord som går 
in.” (Karin) 

 
När det gäller Carmen, ger hon en betydligt mer restriktiv bild av hur stort hennes inflytande 
är när det gäller utformningen av annons. 
 

"Ja det tycker ju vi är lite tråkigt för vi får inte vara med och påverka där så mycket 
men det är ju annonsavdelningen. Man får ju inte skoja till det utan det ska ju vara så 
som dem tycker och är det då en brist vill man ju att det ska sticka ut litegrann och så, 
men det är ju enligt Borås stads annonseringsprinciper, jag vet inte vad det kallas." 
(Carmen) 

 
Enligt Glenn så är det enhetscheferna som skall beskriva vilka krav som tjänsten de söker 
kräver och sedan antingen ta fram annonstexten själva eller använda sig av sin personalare. 
Annonstexten skall bygga på kraven som specificerades i kravspecifikationen. Även här har 
man centralt utformat förslag på hur olika beskrivningar skulle kunna se ut med hjälp av e-
rekryteringssystemet för att få fram förslag på annonser. Men innan en annons publiceras så 
skall dessa skickas till informationsavdelningen som granskar annonserna innan de 
publiceras. Detta är även ett arbete som kommer att bli lättare i och med det nya e-
rekryteringssystemet. Glenn anser att det idag kan skilja sig väldigt mycket mellan olika 
annonser och han tycker att informationsavdelningen borde granska dessa mer noggrant: 
 
”Personligen skulle jag önska att de tittade lite mer noggrant på de här 
annonstexterna och, och ser hur de ser ut för ibland så går det ut texter som inte ser 
ut, ja, ser så fullt så bra ut som de borde se ut.  […]det skiljer sig, och det kan skilja 
sig ganska mycket och även i formuleringar och sådant här, för att inte tala om det 
som ögat ser, det är inte bra.” (Glenn) 

 
Lisa menar att annonserna är något som det bråkas om i organisationen och att det vore 
intressant att granska dessa ur en annan vinkel än vad man kanske gör idag. Hon betonar 
också att man kanske omedvetet riktar sig till vissa personer och grupper i annonserna 
samtidigt som detta innebär att andra grupper ”stängs ute” eller inte bjuds in till att söka 
tjänsten.  
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”Jag har inte nagelfarit annonserna men det är alltså bråk om det här och 
kostnaderna för annonserna men det vore ju roligt och se och analysera annonserna 
ur jämställdhetsperspektiv för jag är ganska säker på att de riktar sig.” (Lisa) 

 
Den normativa teoribildningen förespråkar annonser som utgår ifrån kravspecifikationen och 
som är könsneutral. Karin och Carmen säger att de utgår ifrån kravspecifikationen, men 
medan Karin känner stor frihet att utforma sin annons känner Carmen sig mer begränsad. 
Språket i annonserna är något som Karin kan utforma fritt medan Carmen säger att det är det 
sker centralt efter hennes kravspecifikation. Glenn och Lisa lyfter även fram språket och 
båda framhåller att det inte alltid förekommer könsneutrala formuleringar. Enligt den 
normativa teoribildningen bör annonsernas språk vara könsneutralt, något som de strategiskt 
verksamma respondenterna påpekar men som inte lyfts fram av de intervjuade operativa 
respondenterna. 

5.2.4 Rekryteringskanaler  
Enhetscheferna som rekryterar vikarier eller sommarpersonal har begränsade 
rekryteringskanaler. Sara, Alice och Helenes vikarierekryteringar sker inom organisationen, 
då de måste följa LAS-listan. Alla timanställda finns med i den så kallade vikariebanken. 
När det gäller sommaranställda är rekryteringskanalerna Borås stad hemsida och 
lokaltidningen. När det gäller enhetscheferna som rekryterar tillsvidareanställda nämner de 
internrekrytering, arbetsförmedlingen, lokaltidningen och Borås stads hemsida som 
rekryteringskanaler.   
 

"[..]internet är ett ställe, arbetsförmedlingen lägger ju ut och sen Borås stad, sen finns 
det ju även internt då, där heter det klara. Och sen går det alltid till medarbetarcenter 
och vänder, och även Borås tidning." (Karin) 

 
Den normativa teoribildningen förespråkar att man gör en analys av hur man når ut till de 
som man tror uppfyller kraven på kravspecifikationen. Internrekrytering är vanligt enligt de 
intervjuade då alla vakanta tjänster passerar via medarbetarcentrum innan de annonseras ut 
till allmänheten. Att annonsera och rekrytera internt ligger i linje med vad den normativa 
teoribildningen förespråkar då det är möjligt att rätt kompetens redan finns anställd. 
Däremot förekommer ingen analys av hur man når ut till underrepresenterade grupper, vilket 
går emot den normativa teorin.  

5.2.5 Urval till intervjun 
Sara, Alice och Helene som främst rekryterar sommarvikarier kommer tidigast in i 
rekryteringsprocessen när de sitter och gör intervjuer centralt. Ett första urval har redan skett 
innan intervjuerna sker och detta urval har de inget att göra med. Urvalet till 
anställningsintervjun bygger på den första centrala intervjun, och här är det enhetscheferna 
som gör urvalet. Kraven för att arbeta inom deras verksamhetsområden beskrivs som låga, 
oavsett om det är sommarvikarier eller timanställda man söker, men man söker i första hand 
folk som har en gymnasial utbildning inom omvårdnad. Alice framhäver det på följande sätt;  
 

”Jag vågar knappt säga det nu då men att man ibland får plocka folk ifrån gatan, 
alltså lite så.”(Alice) 

 
När det gäller jämlikhetsperspektivet är det inget som respondenterna anser att man tar 
hänsyn till här, utan det är att man i första hand rekryterar personer som har utbildning, men 
även körkort och personer som har gjort ett bra intryck på intervjun. 
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”Och givetvis så går man då på utbildning, alltså har man utbildning så självklart. 
Men många är ju långt ifrån utbildade. Då måste man ha någon erfarenhet som 
föregår. Har man jobbat någonting, har man gjort sin praktik, vad gjorde man för 
intryck på intervjun?” (Alice) 

 
Av de kandidater som enhetscheferna finner lämpliga samlas de sedan ihop centralt för att 
fördelas ut slumpmässigt till enhetscheferna. Alice berättar att om ett område behöver 10 
stycken sommarvikarier blir enhetschefen för det området tilldelat 10 personakter, och dessa 
akter är helt slumpmässigt utdelade. 
 
Bland de respondenter som rekryterar personal för tillsvidareanställning skiljer det sig lite 
hur urvalsprocessen går till. Carmen avgör vilka som kallas till intervju genom samråd i 
grupp medan Karin själv fattar beslutet. När Carmen gör urvalet till intervju består gruppen 
utav ansvarig enhetschef (respondenten själv) samt fackliga representanter arbetande i 
enheten. Båda två använder sig även av e-rekryteringssystemet, där ett formulär används för 
att ställa frågor som avgör om du t.ex. har rätt formell behörighet, och där detta poängsätts 
så att kandidaterna blir rangordnade. Hos dessa två respondenter är det de formella kraven 
som kompetens i form av utbildning som är definitivt viktigast och för de flesta yrken är 
detta helt avgörande då det inte går att tillsätta tjänsten ifall rätt utbildning saknas hos de 
sökande.  
 

”[..]det är jag som gör intervjuerna det är jag som bestämmer vem det ska vara men 
alla formella grejerna som att papper och sånt stämmer, det är det 
personalavdelningen som gör, vilket gör att jag kan ju inte rekrytera hur som helst, 
utan jag måste gå efter alla lagar och regler och sånt, så jag kan inte gå före i kön 
eller ta någon som har halv mycket poäng ifall inte dom som har mycket poäng har 
dåliga referenser.” (Karin) 

 
Som hjälp och stöd i denna del av rekryteringsprocessen kan man använda sig av Borås 
Stads e-rekryteringsstöd. Enligt Glenn så kan detta stöd förbättra kvalitén i framförallt 
urvalsprocessen och är ett starkt skäl varför man valt att inför det. I e-rekryteringsstören kan 
man ta de kvalifikationer från kravspecifikationen som man kommit fram att tjänsten 
behöver och med hjälp av olika vikter och poäng rangordna de sökande: 
 
”Om jag tar ett enkelt exempel så skulle man kunna säga så här att, om vi har en 
tjänst som till exempel kräver legitimation, kan vara en sjukskötersketjänst, så säger vi 
att om man svarar ja på om man har legitimation så får man låt oss säga tio poäng 
då. Och svarar man nej får man ingen poäng alls. Och då om vi bara hade en fråga 
till exempel så vet vi ju att alla som har tio poäng har ju då legitimation, och de som 
inte har någon poäng alls behöver vi inte ens titta på den här ansökan för de kan 
aldrig komma till fråga.” (Glenn) 

 
Hur mycket poäng en merit ska ha är det upp till den enhetschef som sköter rekryteringen 
med stöd från sin personalhandläggare att komma fram till, och det kan mycket väl skilja sig 
från olika tjänster eller sökomgångar då det är kravspecifikationen för just den aktuella 
tjänsten som styr. Det pågår idag en diskussion om vilka krav man kan ställa, men man kan 
rangordna de sökande utifrån de krav som man ställer, både absoluta krav och önskvärda 
krav. Glenn anser även att detta stöd bidrar till att öka jämlikheten i rekryteringsprocessen 
då man med hjälp av stödet kan rangordna de sökande och där de med högst poäng borde 
vara mest lämplig, oavsett kön, bakgrund, ursprung eller erfarenhet utan då är det enbart 
kopplat till faktiskt de krav man ställer, förutsatt att de svarat ärligt på frågorna men det 
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framkommer i så fall senare. Så använder man det här stödet så borde man få en bättre 
kvalité och man borde kunna ha bättre möjligheter bortsätt från dem diffusa faktorer. 
 

”[…]så får man de personer som har svarat så att den bäst motsvarar våra krav både 
absoluta och önskvärda krav, den kommer ju att ligga på första plats i så fall.” 
(Glenn) 

 
Man började använda det här e-rekryteringsstödet i januari 2011 och man valde då att bara 
börja med vissa stadsdelar, resterande stadsdelar håller på och lär sig stödet och kommer 
inom kort även att användas där. Men även de som börjat att använda sig av stödet så är det 
inte alla som än börjat med att rangordna de olika kompetenserna. Som det ser ut i dag är det 
heller inget krav att välja de personer som får högst poäng utan det ses mer som ett stöd 
idag. Men det är ett stöd som är under utveckling och Glenn ser stor potential med e-
rekryteringsstödet.  
 

”Jobbar man väldigt metodiskt med det då och har en så bra kravprofil som är möjligt 
och använder man sig sen av systemet som rangordnar de här människorna som har 
sökt jobbet utifrån hur väl de motsvarar den här kravprofilen så tycker jag, då har 
man kommit väldigt långt. ( Glenn) 

 
Den normativa teoribildningen förespråkar att man rangordnat kraven i kravspecifikationen, 
detta för att underlätta urvalet. Detta ligger väl i linje med den funktion som e-
rekryteringsprogrammet tillhandahåller. Detta hjälpmedel används av Karin och Carmen 
men inte av Sara, Alice och Helene. För att komma tillrätta med ojämn könsfördelning 
nämns inga åtgärder, utan det är kravspecifikationen som styr urvalet när det gäller 
tillsvidareanställningar. 

5.2.6 Anställningsintervjun 
Sara, Helene och Alice har vid några tillfällen deltagit i anställningsintervjuerna som sker 
centralt inne i fullmäktige. Alice beskriver det som att det är enhetschefer från olika 
kommundelar och att de som intervjuar kan vara olika från dag till dag. Alice anser inte att 
detta är något problem då alla använder sig av samma intervjumall när de ställer frågor. Vid 
intervjuerna så sitter enhetscheferna två och två, där en intervjuar och den andra för 
anteckningar. När det gäller Carmen och Karin utgår de båda från en intervjumall. Carmen 
utgår från en mall från deras personalpolitiska riktlinjer och utöver dessa så ställer hon egna 
formulerade yrkesspecifika frågor. Intervjun håller hon tillsammans med fackliga 
representanter och några från personalen på enheten. Karin utgår från en mall vars härkomst 
hon är osäker på, men den är antingen från en kollega alternativt ett officiellt dokument från 
Borås stad. Vid anställningsintervjun har Carmen med sig fackliga representanter och en 
personalassistent, medan det skiftar från intervju till intervju för Karin. Ibland har hon med 
sig någon från arbetslaget, och ibland gör hon det själv. 
 
Referenstagning gör samtliga enhetschefer själva, oavsett om det är vikariat, sommarvikarier 
eller tillsvidareanställningar, och samtliga framhåller vikten av det, samtidigt som man 
problematiserar validiteten av dem.  
 

"Referenserna är väldigt viktiga, och därför är det lite svårt för man vet ju själv när 
man lämnat referenser, att ibland vill man ju bli av med folk så det är ju inte så 
pålitligt det här med referenser." (Karin) 
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Mohammed understryker att frågorna som ställs i intervjun måste vara kopplade till 
kravspecifikationen som man har utformat. Denna är grunden och är den man ska gå efter i 
alla steg. Han säger även att man från strategiskt håll tillhandahåller hjälp i form av olika 
guider som finns på Borås Stads intranät, men att det är upp till enhetscheferna själva att gå 
in där och uppdatera sig.  
 
Glenn Säger att det finns olika stöd för Enhetscheferna vid intervjun, det finns guider som är 
ganska så omfattande som man kan använda sig av. Både vid intervjun men även till 
referenstagningen. Men han är dock inte riktigt nöjd med intervjuguiden då han anser att den 
innehåller frågor som han inte anser att man bör ställa överhuvudtaget. Han hade hellre sett 
en väldigt avskalad intervjuguide som bara ställde de frågor som handlar om tjänsten och 
ingenting annat. Men intervjuguiden är idag inget krav utan ska mer ses som ett riktmärke 
eller hjälp för enhetscheferna som utför rekryteringar. Det är något som alla enhetschefer 
ska ha tillgång till men han är dock osäker på i hur stor utsträckning som den används. Karin 
exemplifierar detta väl; 
 

”jag har ju sådana där rekryteringsfrågor, alltså det är ju sådana där frågor som hur 
tar du kritik, berätta om dig själv, berätta om din pedagogiska roll, hur ser du på 
kvalitetsutveckling, alltså sådana där är ju, jag vet inte om det är för stadsdel norr 
eller om jag bara fått dom från en kollega för att hon har gjort dom, det kan jag inte 
säga.” (Karin) 

 
Den normativa teoribildningen förespråkar att det är två personer som närvarar vid 
intervjutillfället, helst en man och en kvinna, gärna med skillnader i erfarenhet och ålder. 
Vid rekryteringen av sommarvikarier som Sara, Alice och Helene gör, är dem alltid två, men 
det framgår inte om de är av olika kön eller om det finns skillnader i ålder eller erfarenhet. 
Carmen tar alltid hjälp av personalresurser medan Karin väljer att utföra mestadel av arbetet 
själv.  

5.2.7 Anställningsbeslutet 
För Carmen är det, efter formell kompetens, den sökandes personlighet och vad 
arbetsgruppen behöver som hon tar ställning till. Karin nämner att den sammanlagda 
uppfattningen som hon fått av anställningskandidaten är avgörande eftersom det är en 
person som skall fungera både i hennes arbetsgrupp och som hon kan samarbeta med som 
chef. Det är även det här som avgör för henne om två kandidater har samma poäng och 
likvärdiga meriter.  
 

"Det är väl klart, jag hade ju ljugit annars. Men det klart att jag gör. Det beror sig på 
hur människan har fört sig under de här samtalen och det handlar ju också lite grann 
om hur den här personen, den ska ju också vilja jobba med mig, alltså som chef. Alla 
passar ju inte under alla chefer, och jag skäms inte men jag väljer ju personal som jag 
tror kan samarbeta bra med, där har jag ju inget val så där kommer absolut mina 
värderingar in." (Karin) 

 
Carmen menar också att referenstagningen är viktig för att fånga upp eller fråga om sådant 
som de fått funderingar kring under intervjun. För att inte blanda in sina personliga 
värderingar säger hon att hon gärna lyssnar på vad de andra fått för uppfattning först för att 
hon inte ska påverka dem.  
 
När det gäller anställningen av sommarvikarier säger Helene att de formella kraven är 
väldigt låga, och ingen absolut nödvändighet för att få ett sommarjobb heller, utan att man 
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gör en bedömning om det går att lära personen i fråga att klara av de grundläggande kraven. 
Det framgår av både Alice och Helene att antalet kandidater som går vidare till intervjun 
egentligen är samma antal som behövs under somrarna. Sara uppger också att det är 
personligheten som de vill lära känna den första intervjun samtidigt som hon menar att en 
tydlig kravspecifikation är av stor vikt för att inte blanda in personliga värderingar i beslutet.   
 

"Du behöver ju liksom lite jaa du behöver ju kunna prata litegrann och du behöver 
kunna göra det på svenska för du behöver kunna skriva på svenska hjälpligt alltså och 
så, du behöver verka go, alltså jag menar, ja lite så, det är ju dom lägsta kraven på 
sommaren så att säga, sen är vi ju väldigt tacksam om det är någon som har 
utbildning eller som går en utbildning, dom använder vi ju i första hand, men sen är 
det ju tyvärr så att inte alla har behörighet och då får vi avgöra om personen kan lära 
sig att arbeta." (Helene) 

 
Medan Sara, Helen och Alice oftast söker personal till ett yrke där efterfrågan är större än 
utbudet medför detta att anställningsbeslutet blir en process om att tillsätta rätt antal 
personer snarare än rätt personer. För Karin och Carmen handlar det om att anställa den 
personen som har bäst formell kompetens och bäst referenser, något som både två är överens 
om. Positiv särbehandling är inget som någon av de intervjuade enhetscheferna säger att de 
använt sig av, utan är det personer med likvärdig kompetens baseras beslutet på den 
personliga uppfattningen av de sökande som enhetscheferna fått under intervjun. 
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6 DISKUSSION  
I det här sista kapitlet kommer vi att presentera vår analys av resultatet, samt slutsats. Vi 
kommer även presentera möjliga områden fortsatt forskning.   

6.1 Resultatdiskussion 
Flertalet av våra respondenter blandar ihop begreppen jämställdhet och jämlikhet. Det har 
vid flertalet av intervjuerna med enhetscheferna framkommit en likställning mellan 
begreppen vilket resulterat i att konversationerna handlat om lika rättigheter mellan män och 
kvinnor, medan mångfaldsaspekten delvis försvunnit. Vid intervjuerna med de strategiskt 
anställda respondenterna är synen på begreppet jämlikhet mer enhetlig och utvecklad då de 
nämner att det handlar om både jämställdhet och mångfald. Att strategisk personal utan 
rekryterings-ansvar är mer medveten om begreppet jämlikhet än de operativa cheferna med 
rekryteringsansvar bör ses som ett hinder, då det är de operativa cheferna som i första hand 
kan påverka jämlikheten på arbetsplatsen genom att rekrytera ur ett jämlikhetsperspektiv.  
Samtidigt är jämlikhet något som samtliga respondenter anser vara någonting som är viktigt 
att jobba med och de är väl införstådda med fördelarna som en heterogen personalstyrka 
innebär såsom en ökad spridning av olika former av kompetens, en annorlunda kapital-
sammansättning om vi istället använder oss av Bourdieus kapitalteori (1986). Två av de 
strategiskt verksamma respondenterna betonar att jämlikhet är ett begrepp som i och med att 
det är politiskt korrekt innebär att det ibland bromsar sig självt då det är svårt att tycka 
någonting emot jämlikhet. De menar att det behövs en motpol för att driva arbetet framåt, 
således blir jämlikhetsarbetet en självklarhet något som inte behöver yttras, då samtliga är 
överens om vikten av arbetet. Denna självklarhet eller det självklara benämner Bourdieu 
med begreppet Doxa, vilket dessutom fungerar som värderingsmekanism av vad som är bra, 
dåligt, rätt eller fel (Ulfsdotter Eriksson, 2006:52f). Att vara emot jämlikhet som helhet eller 
arbetet för en ökad jämlikhet är därmed något som uppfattas som felaktigt och politisk 
inkorrekt.  
 
En av anledningarna till att de intervjuade operativa cheferna blandar ihop jämställdhet med 
jämlikhet kan bero på svårigheterna med att implementera styrdokument på individnivå. 
Andersson & Jämsvi (2006:31 - 33) diskuterar om att arbetet med dokument om 
jämställdhet och mångfald ofta tas fram utav en person eller en grupp, och att det kan bli lätt 
att se den som implementerad på organisatorisk nivå. Problemet är att implementera det på 
individuell nivå till samtliga anställda. Borås Stad har i sitt personalpolitiska program skrivit 
att man har för avsikt att delen om jämställdhet och likabehandling skall vara känt av alla 
medarbetare (Bilaga 3), något som bevisligen inte fungerat helt ut då våra intervjuade 
enhetschefer säger sig känna till jämställdhetsplanen men att de inte använder sig av den. 
Detta kan ses som ett hinder för jämlik rekrytering då informationen framförallt bör vara 
känd hos den personal som har rekryteringsansvar och även efterföljas av dem. Lyckas de 
med att nå ut med informationen till de rekryteringsansvariga och få dem att använda den 
aktivt blir det istället en förutsättning för jämlikhetsarbetet. 
 
Pincus avhandling (2002) understryker vikten av att de manliga ledarna i en kommun visar 
sitt stöd för att jämställdhetsarbetet skall fungera. Om inte männen i ledande befattningar ger 
arbetet legitimitet spelar det ingen roll hur engagerade medarbetare på operativ chefsnivå är 
då de ändå inte kommer kunna förändra något. Här har vi lite svårt att kunna dra någon bra 
slutsats, framförallt då det inte framkommit i vår undersökning hur engagerade de manliga 
politikerna är i frågan. Det vi kan se är egentligen till de två respondenter ur vårt strategiska 
urval. Utifrån den informationen som vi tagit del av, dels både genom intervjuer med dem 
samt annan information känns de som två män som aktivt arbetar med jämlik och 
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jämställdhetsfrågorna i organisationen och ger därmed frågan legitimitet. Pincus (2002:179) 
pratar om män i maktpositioner och begreppet change-seekers vilket definieras som män 
som arbetar för att driva jämställdhetsfrågan framåt, vilket är överensstämmande med bilden 
våra manliga respondenter. Det faktum att det även har anställds en jämställdhetssamordnare 
i kommunen borde dock kunna ses som att frågan fått legitimitet även högre upp i 
organisationen, vilket blir en förutsättning för en mer jämlik rekrytering. Borås Stad som 
organisation, med mer än 10 000 anställda, får anses som stor och för att personal långt ner i 
organisationen ska märka av legitimitet i frågan är det viktigt att chefer i mellanleden 
fortsätter att ge frågan legitimitet. Exempel på detta är utbildningen som jämställdhets-
samordnaren håller för alla chefer. Om cheferna i sin tur inte förmedlar den kunskap som 
utbildningen ger, försvinner legitimiteten i deras led och blir då ett hinder för jämlikhets-
arbetet. Personer i maktposition har ofta stort symboliskt kapital vilket de kan använda för 
att ge legitimitet åt jämlikhetsarbetet (Bourdieu, 1986:3) I likhet med dem män Pincus 
(2002) väljer att kalla för change–seekers. 
 
Om vi ska se till deltagandet i rekryteringsprocessen så skiljer sig det för de enhetschefer 
inom Borås stad som vi valt att intervjua.  Enhetscheferna anger att deras deltagande skiljer 
sig i de olika stegen då någon ansvarar mer eller mindre för alla stegen själva medan någon 
annan knappt är med alls. En klar uppdelning kan ses mellan de enhetschefer som har en 
arbetsstyrka som kräver eftergymnasial utbildning, exempelvis sjuksköterskelegitimation 
eller förskolelärarutbildning. 
 
Samtliga enhetschefer har tillgång till personalresurser vid rekryteringar, t.ex. personal-
assistenter eller personalhandläggare, men denna personalare används i olika utsträckning. 
De enhetschefer som rekryterar vikarier och sommarpersonal säger sig använda sig minimalt 
av denna resurs. Karin som utför tillsvidareanställningar använder sin personalare till bl.a. 
lön och rättsliga frågor, men inte kontinuerligt genom hela processen, medan Carmen 
använder sin personalare både vid intervjun och vid anställningsbeslutet. Fägerlind (2009) 
förespråkar en nära kontakt genom hela rekryteringsprocessen mellan ansvarig rekryterare 
och minst en personalresurs, något som Carmen utnyttjar bäst. Att ha tillgång till resurser 
som kan fungera som bollplank men även bidra med andra åsikter ser vi som en tillgång och 
förutsättning, men att inte använda dessa mer än vad Carmen och Karin gör kan vara ett 
hinder för jämlik rekrytering. 
 
Vi ser det även som ett bra stöd för enhetscheferna att ha personalresursen tillhands då det 
framkommit att enhetscheferna inte erhållit utbildning kring jämlik rekrytering samt att 
några av respondenterna verkar ha ett lågt intresse för att gå en sådan utbildning är 
någonting som vi tror kan vara ett problem. För även om rekryterande personal har tillgång 
till stöd i rekryteringsprocessen, främst i form av deras personalare, samt att de måste gå 
efter kompetens, formella lagar och regler, är det ändå dem själva som har det slutgiltiga 
ansvaret för rekryteringen. Karin uttrycker exempelvis inte att hon kan rekrytera hur som 
helst då de formella kraven alltid måste efterföljas. 
 
När Mohammed talar om att det handlar om att medvetandegöra både samhället och 
personal om de ojämlikheter som existerar för att skapa en mer jämlik organisation finner vi 
det underligt att det inte finns någon utbildning för hur detta ska gå till. Som vi har sett finns 
det uppenbara skillnader i hur våra respondenter tolkar begreppet jämlikhet, det i sig borde 
vara en anledning tillräckligt stor för att hävda att utbildning krävs även internt i 
organisationen och inte enbart utåt mot allmänheten. När personal med rekryteringsansvar 
inte erhåller utbildning kring hur de kan verka för en rekrytering med fokus på jämlikhet 
riskerar de även att inte kunna sätta sig in i hur människor med annan kulturell eller social 
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bakgrund förstår och upplever en gemensam del av världen, eller enligt Bourdieu, (1986) ett 
socialt fält. Just att vi upplever världen olika beroende på vårt ursprung och våra samlade 
livserfarenheter benämns som vi tidigare klargjort med begreppet Habitus. (Ulfsdotter 
Eriksson, 2006:48f). Följden kan därmed innebära en bristfällig förståelse för olikheter. 
Något som kan yttra sig genom Doxa, det som är självklart för majoriteten inom ett fält inte 
nödvändigtvis är det för de människor som har en annan bakgrund och är i minoritet. 
(Ulfsdotter Eriksson, 2006:52f). Det blir därför svårt för människor i minoritet att hävda sig 
då de inte förstår ”spelets regler” det vill säga vilket beteende som uppskattas och uppfattas 
som legitimt.  
 
Därför är det av stor vikt att en utbildning som ger en gemensam definition av begreppet 
jämlikhet erbjuds. Blir organisationen som följd obenägen att rekrytera med utgångspunkt 
från ett jämlikhetsperspektiv skulle det i sin tur kunna innebära att organisationen går miste 
om det avvikande sociala och kulturella kapital som en ökad mångfald inom personalen 
skulle innebära. Dessa kapital kan därför ses som ökade resurser när en spridning av dessa 
finns inom personalstyrkan.   
 
Som vi kunde se i resultatet så hade vi bara två enhetschefer som utförde rekryteringar i 
processens alla steg, vilket var Karin och Carmen. Övriga tre enhetschefer gjorde aldrig eller 
sällan detta då det nästan alltid fanns folk på företrädeslistan och därför inte kunde utföra 
rekryteringar. Detta är något som framkommit som ett problem hos dessa tre enhetschefer. 
Lagen om anställningsskydd, även förkortat LAS, denna lag anser de respondenter som 
arbetar med hemtjänst och äldrevård vara ett stort hinder vid rekryteringar. Ett av skälen 
som anges är att antalet timanställda som arbetat in sig på turordningslistan är stor, vilket då 
förhindrar renodlade nyrekryteringar. Efterfrågan bland tillfällig personal inom hemtjänst 
och äldrevård beskrivs som större än utbudet, vilket medfört att kraven för anställning sänkts 
avsevärt. Under intervjun med Alice uttrycker hon sig såhär när det gäller kraven; "Jag 
vågar knappt säga det nu då men att man ibland får plocka folk ifrån gatan, alltså lite så.". 
När det strategiskt anställda får frågor om LAS är det ingen som ser det som ett problem, 
utan att problemet ligger hos enhetscheferna. Charlotte påpekar att det är upp till 
enhetscheferna att se till att personer som jobbar tillräckligt för att hamna på turordnings-
listan är personal som fungerar väl i verksamheten. Mohammed anser inte att det är LAS 
som är hindret utan hur organisationen väljer att använda sig av timvikarier. Alice uttrycker 
dock att det är problematisk när de lasar in personal och inte kan bestämma vilken avdelning 
personen hamnar på. En person som passat jättebra på en avdelning kanske inte är lämpad 
eller kompetent på en annan. Just att kompetenskraven kan variera mellan olika avdelningar 
kan vi härleda till att det i olika yrkeskategorier eller med Bourdieus begrepp fält är olika 
kapital som är legitima. (Broady, 1998:11). I de yrken där personal lasas in är det dock 
sällan formella utbildningskrav.  
 
Om vi ska återgå till Karin och Carmen som utför rekryteringar så är det bara dessa två som 
säger sig utforma kravspecifikationer. Vikten av att ha en välutformad och genomtänk 
kravspecifikation förespråkas av samtliga författare nämnda i teoridelen om krav-
specifikationen, vilket faller i linje med våra respondenters uttryckta åsikter. Karin anger att 
hon inte utgår från den tidigare anställda när de utformar en ny kravspecifikation, medan 
Carmen säger att hon ibland utgår ifrån gamla kravspecifikationer. En av riskerna enligt 
Fägerlind (2009) med att utgå ifrån gamla kravspecifikationer är att tjänsten riskerar att bli 
könsmärkt och att man anställer en kopia av föregående person. Båda Karin och Carmen 
framhåller dock att man kan förnya arbetslagen och arbetsgrupper genom att skapa nya 
kravspecifikationer, vilket tyder på att man ändå är medveten om fördelarna med att ändra 
kravspecifikationens utformande och betydelse när det gäller förnyelse inom organisationen. 
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På strategisk nivå pratar Glenn och Mohammed om att centralt utforma grundkrav och hålla 
fast vid dessa genom hela rekryteringsprocessen. Som exempel på krav nämner Glenn att 
vid tillsättning av en förskoletjänst skall grundkravet vara att du är utbildad förskolelärare. 
Glenn betonar att man måste vara mycket noga med vilka krav som ställs, då kraven skall 
vara samma för tjänsten oavsett anställningstyp, samt att kraven inte skall verka som hinder 
för jämlikhet. Ett exempel på detta sett ur ett jämlikhetsperspektiv är när Sara i sin intervju 
framhåller att man ville inför språktest inom äldrevårdsomsorgen för sina sommarvikarier 
men fick nej då detta inte var ett krav som skulle ställas vid alla nyanställningar inom 
äldrevårdsomsorgen. Detta exempel ser vi som en paradox då det både kan vara ett hinder 
för mångfald samtidigt som det kan vara en förutsättning för likabehandling. 
 
Fägerlind (2009) betonar vikten av att de krav som förs fram i en kravspecifikation skall 
vara realistiska och inte en onyanserad önskelista, vilket Glenn nämner att det finns stöd för, 
nämligen e-rekryteringssystemet. Detta verktyg används för att göra rekryteringsprocessen 
mer formell och minska risken för diskriminering. Om detta stöd bidragit till en ökad 
jämlikhet vid rekrytering kan ingen svara på, då det initierades i början av 2011, samt att det 
än idag inte används av samtliga förvaltningar. Att detta stöd ändå existerar får ses som en 
förutsättning att motverka diskriminering vid de tidiga stadierna av rekryteringsprocessen då 
det som plattform medför att de sökandes kompetenser blir enklare att framhäva och att 
faktorer som etnicitet, social tillhörighet, religion, ålder, kön, handikapp och sexuell 
läggning försvinner helt eller åtminstone blir mindre framträdande. Relaterat till Bolanders 
forskning (Bolander, 2002) finns det dock risker med stöd som detta. Tanken bakom dessa 
verktyg är att standardisera och formalisera rekryteringsprocessen, att ge objektiv 
information om kandidaterna och att eliminera behovet av subjektiv bedömning, men vi 
anser att en rekryteringsprocess aldrig kan ske utan subjektiva bedömningar, vilket då 
medför en risk för övertro på dessa rekryteringsstöd. Både Karin och Carmen berättar i sina 
intervjuer att deras subjektiva värderingar alltid väger in i slutändan, vilket ytterligare 
styrker våra åsikter. Det är därför viktigt att Borås Stad fotsätter att utveckla stödet och 
utbilda sin personal samt gör rekryteringsprocessen formell och transparent, exempelvis 
genom att i varje process i rekryteringen dokumentera noggrant och att 
rekryteringsmodellerna som finns i stödet följs av alla förvaltningar samt kraven är 
väldefinierade. De krav som formuleras i kravspecifikationen skall efterföljas genom hela 
rekryteringsprocessen och även ligga till grund för annonsutformningen. 
 
Av de respondenter som arbetar som enhetschefer är det Karin och Carmen som utformar 
annonserna, och båda anger att de utgår ifrån kravspecifikationen. Medan Karin känner stor 
frihet att utforma sin annons känner Carmen sig mer begränsad, då språket i annonserna är 
något som Karin kan utforma fritt medan Carmen säger att det sker centralt efter hennes 
kravspecifikation. I intervjun med Glenn framkommer det att situationen som Carmen 
beskriver inte borde existera. Glenn berättar att det är enhetscheferna som har ansvaret för 
hur annonsen ser ut och att den text som de skriver skickas vidare till 
informationsavdelningen för att sedan publiceras. Att Carmen i egenskap av enhetschef inte 
är medveten om att hon har makt att påverka annonsens innehåll kan ses som ett hinder då 
annonsens innehåll och utformning oftast är den första kontakt som skapas mellan 
organisationen och de sökande. Vill man här arbeta för en mer jämlik rekrytering anser vi att 
det är nödvändigt att ha ett brett utbud av sökande, något som kommer att påverkas av hur 
annonsens innehåll ser ut. Glenn och Lisa lyfter även fram språket i annonserna och båda 
framhåller att det inte alltid förekommer könsneutrala formuleringar. Enligt den normativa 
teoribildningen bör annonsernas språk vara könsneutralt, något som de strategiskt 
verksamma respondenterna påpekar men som inte lyfts fram av de intervjuade operativa 
cheferna. Att eftersträva ett könsneutralt språk i annonser ser vi som en förutsättning för en 
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jämlik rekrytering då det aldrig bör handla om att rikta sig till ett specifikt kön eftersom det 
då inte längre är en fråga om jämlikhet. Vi anser det därför vara ett hinder att man inte 
jobbar mer med annonseringsspråket, och även om medvetenheten finns hos de strategiskt 
verksamma är det i slutändan de operativa cheferna som har utformningsansvaret, och det 
hade därför varit att föredra att det var dessa personer som var medvetna om vikten av 
könsneutrala formuleringar och inte vice versa. 
 
De rekryteringskanaler som nämns av våra respondenter är Borås Stads hemsida, 
Arbetsförmedlingen och lokaltidningen. Karin kommer med förslaget att använda sig av 
sociala medier t.ex. Twitter och Facebook för att få ett större urval av sökande. En analys av 
hur man når ut till de som man tror uppfyller kraven på kravspecifikationen rekommenderas 
av Fägerlind (2009), men detta är inget som någon av våra respondenter anger att man gör. 
Att annonsera och rekrytera internt ligger i linje med vad den normativa teoribildningen 
förespråkar då det är möjligt att rätt kompetens redan finns anställd. 
Däremot förekommer ingen analys av hur man når ut till underrepresenterade grupper, vilket 
går emot den normativa teorin. Eftersom samtliga enhetschefers enheter består av en 
överväldigande majoritet av kvinnor ser vi detta som ett hinder för att få en mer jämlik 
rekrytering, då det är här som chansen ges att verkligen nå ut till underrepresenterade 
grupper. När det gäller urval till intervjun förespråkar den normativa teoribildningen att man 
rangordnat kraven i kravspecifikationen, en funktion som e-rekryteringsprogrammet 
tillhandahåller. Att detta hjälpmedel bara används av ett fåtal framkommer i intervjun med 
Glenn, och när detta stöd blir standard för verksamheten kan det vara en förutsättning för 
jämlik rekrytering.  
 
Vi i gruppen tror att genom att använda sig av bland annat visa sökvägar kan man 
därigenom locka en viss grupp av människor. Men det är dock inte riktigt så enkelt. Ett av 
de större hindren som framkommit i vår undersökning är svårigheten att locka 
minoritetsgrupper att söka vissa tjänster. Idag finns det nästan inga manliga sökande till de 
kvinnodominerade yrkesgrupperna, utan istället är det kvinnorna som söker sig till de 
mansdominerade yrkena. Flera av våra enhetschefer ser det som ett problem i 
jämlikhetsrekryteringen då valmöjligheterna blir mindre. Karin som arbetar utanför staden 
beskriver det som att hon hade väldigt få sökande av både det manliga könet och personer 
med utländsk härkomst. Mer eller mindre alla av våra respondenter är inne på att det är den 
rådande normen i samhället som gör att det till exempel är få manliga sökande till vård och 
skola och för att få fler män att söka skulle normen behöva förändras. Detta är ett arbete som 
vi anser att Borås Stad har börjat med då de har tillsatt en Jämställdhetssamordnare. Det är 
inget som blir gjort över en dag utan det är något som måste arbetas med under lång tid. 
Men en stor del i jämställdhetssamordnarens arbetsuppgifter är inte att förändra normen 
inom organisationen utan istället arbeta ut mot medborgarna. Men precis som flera av 
respondenterna uttryckte sig kommer resultatet av detta märkas först om kanske tio år, något 
som de även får stöd av i den forskning som vi har presenterat. Den tidigare forskningen av 
Abrahamsson (2009) visar att det på gymnasienivå idag råder en kvinnlig könsmärkning av 
utbildningar som vård och omsorg medan industri och tekniska utbildningar har en manlig 
könsmärkning. Om normen lyckas förändras i samhället, med hjälp av bland annat 
jämställdhetssamordnaren kanske fler män kommer söka sig till utbildningar som inte är lika 
könsbundna. Detta arbete ser vi som en förutsättning för en mer jämlik rekrytering, även om 
det är ett arbete som kommer ta flera generationer. Könsmärkta yrken bidrar inte bara till att 
den rådande normen fortskrider, utan även till att den allmänna bilden av kvinnliga och 
manliga yrken förstärks. Våra operativa respondenter är verksamma i kvinnodominerade 
yrken, och flertalet av dem tror att det råder en omvänd könsfördelning inom den tekniska 
förvaltningen hos Borås Stad. Enligt den statistik som vi fått från Borås Stad är det inte 



43 
 

riktigt sant. Det vi kan se är att personalstyrkan på tekniska förvaltningen, en förvaltning 
som många anser vara mansdominerad är könsfördelningen relativt jämn, 54,4 procent män 
och 46,6 procent kvinnor (Bilaga 5). En förklaring till detta kan vi se i det som 
Abrahamsson (2009) presenterat, det har lagts stora resurser på att få kvinnor att utbilda sig, 
inom bland annat tekniska utbildningar vilket även resulterat i en större benägenhet hos 
kvinnorna att röra sig mot mer mansdominerade yrken medan männen inte fått denna 
uppmuntran och som istället inte har någon benägenhet alls idag att söka sig mot mer 
kvinnodominerade yrken. För att det inte ska vara ett hinder, utan en förutsättning, bör den 
rådande normen beskyllas utan män måste även börja uppmuntras till att söka de 
kvinnodominerade yrkena.  
 
Enligt Ulfsdotter Erikssons (2006) forskning är det till stor del pga. statusen på de 
kvinnodominerade yrkena som gör det svårt att locka männen till den offentliga sektorn. 
Många av de kvinnodominerade yrkena är lågavlönade yrken. Detta är något som våra 
respondenter uttryckte. Alice nämnde att till sommarvikariaten hade hon en hel del manliga 
sökande, men som sedan tackade nej då de fått jobb på lager eller inom industrin med bättre 
betalt. Detta tyckte hon var synd då hon anser att arbetet inom vården vara väldigt givande 
och intressant och något de kanske borde arbeta mer med att sälja. Theanderssons 
avhandling (2000) är ett bra exempel som visar att män ser lönen som en viktig faktor 
medan kvinnor ser att ett mervärde av arbetet som viktigare.  
 
Habitus kan beskrivas som en karta för oss människor över hur vi bör agera och vad som är 
rätt, fel, bra eller dåligt inom ett fält. Det är genom en samling av våra erfarenheter som 
Habitus formas. (Ulfsdotter Eriksson. 2006:48f). Ett yrke som vi från början förknippar med 
att det är kvinnodominerat kommer sedan fortsatt uppfattas som ett kvinnoyrke. Doxa som 
vi nämnde tidigare som något som upplevs som självklart har även en bevarande funktion. 
(Ulfsdotter Eriksson, 2006:52f). Något som kan innebära att rådande norm istället för att 
suddas ut, bevaras. Det skulle då kunna förklara varför normen om att exempelvis ett yrke 
inom hemtjänsten förblir stämplat som kvinnligt. De faktorer som våra respondenter med 
enhetschefsbefattning uppgett bör förändras för att de ska kunna locka fler män är att höja 
statusen på yrket främst genom en höjd lön men även andra förmåner såsom arbetskläder. 
Att lönen skulle innebära en högre status för yrket är enhetscheferna överens om, när det 
gäller våra respondenter med strategiskt ansvar menar de att det handlar om en mer abstrakt 
process som kommer ta tid, alltefter att normen i samhället förändras är en förändring möjlig 
menar dem. De uppger att tillvägagångssättet de har nu är att jobba mycket med att 
medvetandegöra personal och allmänhet om vad som inte är jämlikt.  
 
Enligt Giberson m.fl (2005) kan vi läsa hur personer i ledande position tenderar att anställa 
personer som liknar dem själva samt att dessa personer som upplevs passa in i 
organisationen också tenderar att bli kvar i densamma medan de som rekryteras och upplevs 
vara annorlunda istället tenderar att lämna organisationen i större utsträckning (Giberson 
m.fl, 2005: 6f). Av samtliga respondenter var det två strategiskt verksamma som ansåg att 
det kunde föreligga ett problem i att rekryterande personal tenderade att anställa personer 
som liknade dem själva. Statistik över personalsammansättningen hos våra intervjuade 
operativa chefer visar att det i klar majoritet är anställd personal med samma kön, vilket 
styrker den forskning som är gjord av Giberson m.fl. och visar upp ett hinder för en jämlik 
rekrytering. 
 
Vid intervjutillfället förespråkar den normativa teoribildningen att det är två personer som 
närvarar vid intervjutillfället, helst en man och en kvinna, gärna med skillnader i erfarenhet 
och ålder. Vid rekryteringen av sommarvikarier som Sara, Alice och Helene gör, är dem 
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alltid två, men det framgår inte om de är av olika kön eller om det finns skillnader i ålder 
eller erfarenhet. Karin har haft med personal från arbetslaget vid något enstaka tillfälle, 
medan Carmen alltid har extern personal med sig. Att vara två vid intervjutillfället bör bidra 
till något positivt då man alltid kan diskutera intervjun med den andra, samt att om det är 
både en man och kvinna som närvarar, minskar det risken för diskriminering. Detta ser vi 
som en förutsättning vid rekryteringen av sommarvikarier, då de alltid är två, och även i 
Carmens fall där hon diskuterar både för och efter intervjun med sina personalresurser. 
Eftersom det inte är något uttalat från Borås Stad att man alltid skall vara två vid 
intervjutillfället gör Karin inget fel, men det kan vara ett hinder för jämlik rekrytering att 
hon inte har någon form av personalresurs med sig. När det gäller intervjufrågorna framhålls 
det av Fägerlind (2009) att de bör baserade på kravspecifikationen, något som även 
Mohammed framhåller i sin intervju. Glenn berättar att det finns olika guider att använda 
under rekryteringsprocessen som innehåller information om hur man formulerar frågor och 
gör bedömningar för att verka för jämställdhet och mångfald. Dessa guider är en 
intervjuguide, en referenstagningsguide och en kravspecifikationsguide. Av våra operativa 
chefer använder både Carmen och Karin sig utav en intervjuguide varav Carmens är ett 
officiellt dokument från Borås Stad medan Karin är osäker på vart hon fått sin ifrån. Dessa 
guider framhålls av Glenn som mallar och inget som enhetscheferna behöver använda sig 
av, men vi finner det anmärkningsvärt att dessa guider som innehåller information som 
skapar förutsättningar för en jämlik rekrytering inte är kända av samtliga intervjuade 
enhetschefer. Fägerlind (2009) förespråkar struktur på när man intervjuar de sökande och 
när man tar referenser, allt för att de sökande skall behandlas lika, och att det finns 
styrdokument som underlättar detta men som inte används ser vi därför som ett hinder för en 
jämlik rekrytering. 
 
För de chefer som rekryterar sommarvikarier handlar det mer om att få in personal som kan 
jobba under hela sommaren än att ta in personal som har någon form av relevant utbildning. 
Eftersom kraven är väldigt låga och personalbehovet stort handlar denna rekryteringsprocess 
mer om att få in tillräckligt med personal än att få in rätt personal. För de chefer som 
rekryterar visstidsanställda och tillsvidareanställda är det meriter i form av utbildning eller 
adekvat arbetslivserfarenhet som värderas högst av både Carmen och Karin. Båda anger att 
det är den personliga uppfattningen om de sökande som fäller avgörandet om meriterna är 
likvärdiga. Användning av positiv särbehandling är inget som någon av de intervjuade 
enhetscheferna anger att de gör, och en av enhetscheferna, Carmen, är faktiskt inte ens 
medveten om att positiv särbehandling uppmuntras per lag om den sökande uppfyller 
grundkraven. Att eftersträva positiv särbehandling vid rekryteringar är även något som 
Borås Stad strävar att nå och försöker synliggöra, då det går att läsa i deras personalpolitiska 
program (Bilaga 3). Det faktum att en enhetschef inte är medveten om rådande lagstiftning 
eller tillförskaffar sig den kunskapen av sin personalresurs ser vi som ett hinder, då det är 
enhetscheferna som är ytterst rekryteringsansvariga och har en möjlighet att påverka 
organisationens personalstruktur. Att arbetsgivaren dessutom skrivit om det i det sitt 
personalpolitiska program där övergripande riktlinjer för rekrytering presenteras gör det än 
mer anmärkningsvärt. 

6.2 Slutsats 
De slutsatser som vi väljer att presentera efter diskussion av vårt empiriska material ställt 
mot normativ teoribildning, deskriptiv teoribildning samt tidigare forskning är flertalet. Vi 
anser att den existerande normen i samhället inom offentlig sektor där yrken på lägre 
positioner är kvinnodominerade, har låg status samt är lågavlönade, något som vårt resultat 
och tidigare forskning av Ulfsdotter Eriksson (2006) kunnat fastställa. Detta utgör ett 
grundläggande hinder för att kunna bedriva en rekrytering ur ett jämlikhetsperspektiv. Då vi 
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redan i tidig ålder lär oss om vad som är kvinnligt och manligt och vad som anses vara 
manliga yrken och kvinnliga yrken både vi bevarar och återskapar denna norm, vilket leder 
till att ansökningar ifrån minoritetsgrupper fortsätter vara underrepresenterade, och att 
kvinnodominerade yrken fortsätter att vara kvinnodominerade, något som vi även fått 
förståelse och stöd för tack vare Bourdieus (1986) teorier och begrepp.  
 
Utbildningsinsatser som riktat sig till kvinnor har visat sig bära frukt då kvinnor är mer 
benägna att ta sig in på tidigare mansdominerade yrken än vad män är att göra det motsatta. 
Att män inte finns representerade på dessa arbetsplatser kan delvis förklaras med att de inte 
är med i urvalet av sökande till de utannonserade tjänsterna, och de respondenter som 
anställer till visstid eller tillsvidareanställda bekräftar att urvalet av kvalificerade manliga 
sökande är det ett av de största hinder. Att kvinnodominerade yrken som är inom skola vård 
och omsorg är lågavlönade och har en låg status påvekrar urvalet med, oavsett 
anställningsform, och när respondenterna som anställer sommarvikarier säger att de skulle 
behöva anställa alla som söker, och när de säger att vikariat ibland kan tillsättas folk som är 
”plockade från gatan” (Intervjun med Alice) bidrar de till att cementera statusen på yrket 
som låg. 
Enhetscheferna som rekryterar personal för tjänster där yrkena kräver högskoleutbildning 
eller motsvarande upplever inte LAS som ett hinder i motsats till de enhetschefer som främst 
rekryterar vikarier för yrken som inte kräver några högre utbildningskrav. Den strategiska 
personalen är däremot tudelad, de säger sig ha förståelse för att enhetscheferna ser LAS som 
ett hinder men samtidigt ser de själva inte LAS som ett hinder i sig, utan snarare ser de att 
problemet är hur de inom Borås Stad använder sig av timvikarier i stor utsträckning. Själva 
ser vi inte LAS som ett direkt hinder för att kunna bedriva en jämlik rekrytering men att det 
försvårar och bromsar upp möjligheterna att kunna förändra den rådande 
organisationskulturen. Utbildning kan när det används på rätt sätt vara en förutsättning för 
att bedriva en jämlikhetsfrämjande rekrytering men när utbildningen uteblir eller är 
missriktad kan den istället utgöra ett hinder. Hur våra respondenter definierar begreppet 
jämlikhet är tydligt bevis på hur jämställds och likabehandlingsplanen inte har 
implementerats på ett tillräckligt grundligt sätt med stora skillnader i förståelse för begreppet 
som följd, då en del respondenter tolkat jämlikhet på ett vis som starkt påminner om vad 
jämställdhet innebär. Här kan vi se tydliga likheter med det som Pincus (2002) beskriver 
med att implementering är något som är en ständigt pågående process samtidigt som det 
kräver stöd från personer i maktposition för att ge arbetet legitimitet, något som vi också kan 
härleda till Bourdieu (1986) i hans beskrivning av det symboliska kapitalet som skapar 
legitimitetsskapande. 
  
Den normativa teoribildningen innehåller förutsättningar som är applicerbara oavsett 
rådande samhällsnorm, och framförallt med annonsering och rekryteringskanaler finns det 
delar att se över. Problemet här är samma som Bolander (2002) kommer fram till, att 
adekvat litteratur finns att tillgå, och att rekryterande personal är medveten om det, men 
ändå väljer att inte följa de rekommendationer som förekommer. En annan förutsättning som 
framförallt de strategiskt verksamma framhåller är e-rekryteringsstödet där krav kan ställas 
och rangordnas samt minimerar risker för diskriminering i ett tidigt stadium. Detta system är 
inte standard inom kommunen, men två av våra enhetschefer använt sig av det.  Deras 
slutsats är att det underlättar det administrativa arbetet och att rangordningen av krav hjälper 
till att kvantifiera olika på förhand efterfrågade kompetenser. Detta gör att kraven från 
kravspecifikationen går att rangordna och att de sökande som uppfyller de ställda kraven 
bäst placeras högst upp. I enighet med tidigare forskning av Bolander anser vi att ett system 
som detta hjälper till att göra processen mer formell vilket innebär att de sökande möts av 
samma frågor och ges samma möjlighet att bedömas. Även om det finns risker med system 
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som detta, t.ex. att kraven som ställs blir orimliga, får det ändå ses som en förutsättning för 
jämlik rekrytering då samtliga sökandes behandlas på samma sätt.  

6.3 Metoddiskussion 
Vi anser att vi har lyckats besvara våra forskningsfrågor med hjälp av den kvalitativa 
intervjuformen som vi har använt oss av för att samla in vårt empiriska material. Det svåra 
har varit att vi fick ett stort empiriskt material att koda vilket var väldigt tidskrävande för att 
kunna urskilja det som besvarade vårt syfte. Något som vi märkte under vår ”B-uppsats” och 
något vi även märkte av under denna uppsats var svårigheten med att ställa följdfrågor som 
respondenterna förstår utan att frågorna blev för ledande.  
En nackdel vi uppmärksammat under sammanställningen av resultatet var att eftersom vi 
alla inte medverkat vid samtliga intervjuer följaktligen också ställt följfrågor där 
tyngdpunkten stundtals varit olika, något som har inneburit en del sidospår.  
Vi tror att om vi haft samma konstellation i samtliga intervjuer fått mer jämförbara 
intervjusvar, men vi känner ändå att det var en klar förbättring från vår ”B-uppsats”. 
 
Vi valde att först intervjua enhetscheferna för att utifrån deras svar utforma intervjufrågor 
till det strategiska urvalet. Det vi märkte var dock att under intervjuerna med det strategiska 
urvalet dök upp en del frågor som vi hade velat ställa till enhetscheferna som vi lite i 
efterhand saknar. En fråga som dykt upp är hur det hade blivit om vi hade valt att börja med 
att intervjua vårt strategiska urval för att sedan intervjua enhetscheferna, om det hade gjort 
någon skillnad i resultatet.  
 
Något vi saknade var att vi inte fick en större variation bland våra enhetschefer. Vi tror att vi 
kanske hade fått ett mer varierande resultat om vi haft en större mångfald bland våra 
respondenter. Detta var dock något vi haft svårt att påverka då det var väldigt få av 
enhetscheferna som tackade ja till en intervju, de flesta var väldigt uppbokade så här i slutet 
av året vilket gjorde det svårt att få tag på respondenter med rekryteringsansvar så vi är 
tacksamma att det ändå fanns enhetschefer som var viliga att ställa upp. Något som 
antagligen påverkade resultatet var att en del av våra respondenter egentligen inte hade 
något större rekryteringsansvar med betoning på nyrekryteringar utan i huvudsak anställde 
vikarier.  

6.4 Fortsatt forskning 
I vår undersökning har vår fokus legat vid rekrytering av arbetare i organisationen. Det som 
hade varit intressant att gå vidare i ett nästa steg hade varit att undersöka hur rekryteringen 
av chefer går till ur ett jämlikhetsperspektiv. Något som framkommit vid intervjuerna med 
enhetscheferna var att de hade mycket stöd av sina personalare ute på 
stadsdelsförvaltningarna. Detta är en yrkesgrupp som vi inte kommit i kontakt med, men 
som är ett tänkbart yrke för oss efter vår utbildning och det hade därmed varit intressant att 
se hur de hade sett på förutsättningar och hinder för en mer jämlik rekrytering.  
 
E-rekryteringsstödet är något som framkommit i vår undersökning och som kan vara en stor 
förutsättning för en mer jämlik rekrytering. När vi skrev denna uppsats var stödet ganska 
nytt och det var fortfarande inte alla förvaltningar som använde sig av det. Det hade varit 
väldigt intressant att om några år utvärdera nyttan av stödet och se om det har varit en sådan 
stor förutsättning som både vi och Borås Stad hoppas. Ytterligare en intressant detalj att 
undersöka i framtiden är huruvida personalgrupperna förändras över tiden, om de blir mer 
heterogena eller inte.  
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Den här uppsatsen har för oss varit väldigt intressant och lärorik. Resultatet är något som vi tre 
kommer att ta med oss i vår framtida yrkesroll, då vi har fått en större insikt i vilka hinder och 
förutsättningar som eventuellt kan finnas vid rekrytering för större jämlikhet. Detta är något vi 
kommer att ha med oss i framtida rekryteringar och något vi aktivt kommer att arbeta med. 
  



48 
 

REFERENSER/KÄLL- OCH LITTERATURFÖRTECKNING 
 
Böcker 
Abrahamsson, L. (2009). Att återställa ordningen. Umeå: Boréa Bokförlag. 
 
Aspers, P. (2007). Etnografiska metoder. Malmö: Liber. 
 
Backman, J. (2008). Rapporter och uppsatser. Lund: Studentlitteratur. 
 
Becker, H. S. (2008). Tricks of the trade: yrkesknep för samhällsvetare. Malmö: Liber. 
 
Bolander, P. (2002). Anställningsbilder och rekryteringsbeslut. Stockholm: Elanders Gotab, 
Handelshögskolan i Stockholm. 
 
Bourdieu, Pierre (1986). The forms of capital. I Richardson, John G. (red.) Handbook of 
Theory and Research for the Sociology of Education. Westport, Conn.: Greenwood Press. 
 
Broady, D. (1998). Kulturens fält. Göteborg: Bokförlaget Daidalos 
 
Bylund, Bo & Viklund, Lars (2010). Arbetsrätt i praktiken: en handbok. 15. uppl. 
Stockholm: Norstedts Akademiska Förlag. 
 
Cook, M. (2004). Personnel selection; Adding value through people. Wiltshire: John Wiley 
& Sons Ltd  
 
Djurfeldt, G., Larsson, R. & Stjärnhagen, O. (2010). Statistisk verktygslåda: 
samhällsvetenskaplig orsaksanalys med kvantitativa metoder. Stockholm: Studentlitteratur . 
 
Fägerlind, G. (2009). Jämställdhet i praktiken – så utvecklar ni er arbetsplats. Uppsala: 
Uppsala Publishing House AB. 
 
Gilje, N., & Grimen, H. (2007). Samhällsvetenskapernas förutsättningar. Göteborg: 
Bokförlaget Daidalos AB. 
 
Högström, P. & Eriksson, E. (2006). Vad ska Mångfald vara bra för? Höganäs: Bokförlaget 
Kommunlitteratur AB. 
 
Kahlke, E. & Schmidt, V. (2002). Arbetsanalys och personalbedömning. Lund: 
Studentlitteratur. 
 
Lindelöw Danielsson, M. (2003). Kompetensbaserad rekrytering, intervjuteknik och 
testning. Stockholm: Natur och Kultur. 
 
May, T. (2001). Samhällsvetenskaplig forskning. Lund: Studentlitteratur. 
 
Mlekov, K. & Widell, G. (2003). Hur möter vi mångfalden på arbetsplatsen? Lund: 
Studentlitteratur. 
 
Månsson, Per (red.) (1998) Moderna samhällsteorier. Rabén Prisma, Smedjebacken. 



49 
 

Nilsson Fägerlind, G. (2004). Mångfald i praktiken – handbok för verksamhetsutveckling. 
Uppsala: Uppsala Publishing House AB. 
 
Pincus, I. (2002). The Politics of Gender Equality Policy – A study of implementation and 
non-implementation in three Swedish municipalities. Örebro: Örebro Universitet.  
 
Roth, A. (2008). Mångfaldsboken – Från teori till praktik. Stockholm: Norstedt Juridik AB. 
 
Roxell, L. & Tiby, E. (2006). Frågor, fält och filter. Kriminologisk metodbok. Lund: 
Studentlitteratur. 
 
Starrin, B. (1994). ”Om distinktionen kvalitativ-kvantitativ i social forskning”, Kap 1. i 
Starrin, Bengt och Svensson, Per-Gunnar (red). Kvalitativ metod och vetenskapsteori. Lund: 
Studentlitteratur. 
 
Theandersson, C. (2000). Jobbet för lön, lust eller andra värden. Göteborg: Sociologiska 
institutionen, Göteborgs universitet. 
 
Thurén, T. (2007). Vetenskapsteori för nybörjare. Stockholm: Liber. 
 
Ulfsdotter Eriksson, Y. (2006). Yrke, status, genus. En sociologisk studie om yrken på en 
segregerad arbetsmarknad. Göteborg: Göteborgs universitet, sociologiska institutionen. 
 
Artiklar 
Arvidsson, I. & Jämsvi, S. (2006). Implementering av policy låter det sig göras?. Rapport 
från Centrum för lärande och undervisning Nr 9. Högskolan i Borås. 
 
Bourdieu, Pierre (1989). Social space and Symbolic Power. Sociological Theory, sidorna 14-
15 Vol. 7, No 1.  
 
Bourdieu, P. & Wacquant, L. J. D. (1992): An Invitation to Reflexive Sociology, Cambridge:  
Polity Press 
 
Dickson, M. W., Giberson, T. R. & Resick, C. J. (2005). Embedding Leader Characteristics: 
An Examination of Homogeneity of Personality and Values in Organizations. Journal of 
Applied Psychology, sidorna 1002–1010 Vol. 90, No. 5. 
 
TT (2011). Medarbetarundersökning. Borås Tidning, sidan 9, 23 november. 
 
Elektroniska källor 
Borås Stad budget 2008. Hämtat från Boras.se:  
http://www.boras.se/download/18.63fbc1fa126f45b1ad78000547/Budget%2B2008.pdf, den 
13 januari 2012. 
 

Den europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional 
nivå. Hämtat från skl.se: 
http://www.skl.se/vi_arbetar_med/jamstalldhet/internationellt-jamstalldhetsarbete/cemr-
deklarationen, den 13 december 2011. 
 
Forskningsetiska principer. Hämtat från Vetenskapsrådet - Codex: 
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf, den 16 november 2011. 



50 
 

Handbok för aktiva åtgärder i arbetslivet. Hämtat från Do.se: 
http://www.do.se/Documents/Material/Gamla%20ombudsm%C3%A4nnens%20material/ha
ndbok_aktiva_atgarder_arbetslivet.pdf, den 15 november 2011a. 
 
Handlingsplan för genomförande av CEMRdeklarationen. Hämtat från Boras.se: 
http://boras.se/download/18.30e3e01312f0c73b07d800046473/Yttrande+Handlingsplan+f%
C3%B6r+CEMR+110613.pdf, den 13 december 2011d. 
 
Jobba i Borås Stad. Hämtat från Boras.se: 
http://boras.se/kategorisidor/naringslivocharbete/naringslivocharbete/ledigajobb.4.7243a9a4
125d5ad4db1800018230.html, den 14 november 2011a. 
 
Kommunens organisation. Hämtat från Boras.se: 
http://www.boras.se/forvaltningar/stadskansliet/stadskansliet/kommunensorganisation/kom
munensorganisation.4.7243a9a4125d5ad4db1800026169.html, den 28 december 2011c. 
 
Om Borås. Hämtat från Boras.se: 
http://www.boras.se/forvaltningar/stadskansliet/stadskansliet/omboras/omboras.4.7243a9a41
25d5ad4db1800032222.html, den 28 december 2011b. 
 
Om Diskrimineringsombudsmannen. Hämtat från Do.se:  
http://www.do.se/sv/Om-DO/, den 13 december 2011b. 
 
Statistik på antalet verksamma inom offentlig sektor i Sveriges primärkommuner. Hämtat 
från Scb.se: 
http://www.ssd.scb.se/databaser/makro/Visavar.asp?yp=bergman&xu=scb&omradekod=A
M&huvudtabell=Statlig12g&omradetext=Labour+market&tabelltext=Sysselsatta+inom+off
entlig+sektor+%28statlig-%2C+landstings-%2C+prim%E4rkommunal-
%2C+kyrkokommunal-
+samt+%F6vrig+sektor%29+efter+sektor+och+k%F6n.+%C5r&preskat=O&prodid=AM01
04&deltabell=+&deltabellnamn=Sysselsatta+inom+offentlig+sektor+%28statlig-
%2C+landstings-%2C+prim%E4rkommunal-%2C+kyrkokommunal-
+samt+%F6vrig+sektor%29+efter+sektor+och+k%F6n.+%C5r&innehall=AntalSysselsatta
&starttid=1992&stopptid=2010&Fromwhere=M&lang=2&langdb=1, den 13 december 
2011. 
 
 



i 
 

APPENDIX 
Mycket av det arbete som vi har lagt ner på den här uppsatsen har skett tillsammans hemma 
hos Kim eller i Biblioteket. Vi har delat upp olika delar att skriva, som till viss del har 
skrivits hemma var och en för sig, men där dem andra hela tiden läst igenom texten och 
kommit med feedback. Huvudfokus på de olika delarna har möjligen legat på olika inom 
gruppen där Kim har haft huvuddelen av inledningen och bakgrunden av vårt arbete, samt 
delar av teorianknytningarna. Jerker har haft huvudfokus på några av de tidigare 
forskningarna vi använt oss av samt metoddelen. Andreas har lagt fokus på tidigare 
forskning och teorianknytningar. Resultatdelen och diskussionen har vi suttit i gruppen och 
diskuterat fram med hjälp av kodning från vårt empiriska material. Kim och Andreas har 
utfört 4 intervjuer var, men alla tre har varit närvarande på lika många intervjuer. Som vi 
även tog upp i metoddelen så har vi transkriberat tre intervjuer var.  
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BILAGA 1 - Missivbrev 
 
Hej! 
 
Låt oss kort presentera oss. Vi är tre studenter vid Borås Högskola, program OPUS, som 
heter Jerker Alex, Andreas Thygesen och Kim Isaksson. Vi har valt att skriva vårt 
examinationsarbete om hur Borås Stad aktivt kan arbeta för att tillämpa jämställdhet och 
jämlikhet vid rekryteringar. Vårt mål är, att genom att utföra ett arbete med en kvalitativ 
ansats kunna granska och jämföra de övergripande mål och direktiv som råder för hur 
jämställdhet och jämlikhet tillämpas vid rekryteringar, faktiskt tillämpas och vi vill därför 
intervjua personer som har arbetsuppgifter som omfattar rekrytering av personal till sin 
enhet. 
 
Därför vänder vi oss nu till Dig och undrar om du har intresset och möjligheten att vara med 
på en intervju? Intervjun beräknas att pågå under cirka 30 minuter. Vår förhoppning är att 
intervjuerna kommer att ske under första halvan av november med reservation för mån av 
tid från Er sida. 
 
Vi följer de fyra forskningsetiska principerna framtagna av Humanistisk-
samhällsvetenskapliga forskningsrådet vilket i praktiken innebär ger våra respondenter 
största möjliga konfidentialitet. Alla inblandade är informerade om deras medverkan och 
kan när som helst avbryta intervjun samt bestämma om det insamlade materialet får 
användas av oss. Vårt insamlade material kommer enbart att användas till denna 
undersökning. För att underlätta samt att få ett så bra resultat och möjlighet att göra en så bra 
analys som möjligt kommer vi, med Er tillåtelse, att spela in intervjun. Det inspelade 
materialet kommer att förvaras på ett sådant sätt att bara vi tre har tillgång till det och 
kommer att raderas efter undersökningens slut. 
 
Vid eventuella frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss tre, Marianne Andrén, HR 
Specialist, Stadskansliet Borås Stad eller vår handledare Christer Theandersson, 
Universitetslektor Högskolan i Borås.  
 
 
Ett stort tack på förhand för Din medverkan! 
 
Med vänliga hälsningar 
Jerker Alex, Kim Isaksson, Andreas Thygesen 
 
Kontaktuppgifter: 
Jerker Alex, XX 
Kim Isaksson, XX 
Andreas Thygesen, XX 
Marianne Andrén, XX 
Christer Theanderson, XX 
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BILAGA 2 - Intervjuguider 

Intervjufrågor - Enhetschefer 
BAKGRUNDSFRÅGOR 
Kan du berätta lite om dig själv? 
Kan du berätta lite om dina arbetsuppgifter? 
Hur länge har du arbetat med dina nuvarande arbetsuppgifter? 
Vad har du arbetat med tidigare? 
Hur mycket erfarenhet har du med rekryteringsarbetet? 
Vad har du för tidigare utbildning? 
Vad innebär begreppet jämlikhet för dig? 
 
STYRDOKUMENT OCH POLYCIS 
Känner du till att Borås Stad har en Jämlikhetsplan? 
 Om ja;  Använder du dig av jämställdhetsplanen vid rekrytering? 
 Om så är fallet, på vilket sätt? 
   
Har ni hjälp av några andra policys i rekryteringsarbetet för att rekryteringsprocessen skall 
vara jämlik? 
Tycker du att det är viktigt med jämlikhet vid rekrytering?  
 Om ja:  På vilket sätt? 
 
Hur har ert arbete med jämlikhet förändrats genom åren? 
 Kan du ge något exempel? 
 
UTBILDNING 
Har du fått någon utbildning från Borås stad om hur ni ska arbeta med jämlikhet vid 
rekrytering? 
 Om ja;  Hur såg upplägget ut? 
  Var det ett ledningsinitiativ eller kom det från dig själv? 
  Hur frekvent har dessa utbildningar skett? 
  Har utbildning underlättat rekryteringsprocessen för dig? 
 Om Nej; Varför tror du att du inte fått någon utbildning? 
  Har du efterfrågat utbildning på egen hand?  
 
Hade ditt arbete underlättats om du hade mer utbildning inom rekrytering? 
 
VILKA DELTAR I REKRYTERINGEN 
Hur går det till vid en rekrytering, arbetar du själv eller är ni fler som gör bedömningarna? 
  Om fler;  Hur ser en sådan sammansättning ut? 
  Har du tillgång till några extra resurser vid rekryteringsprocessen 
i   form av en  stödgrupp eller liknande? 
 
KRAVSPECIFIKATIONEN 
Utformas det en kravspecifikation när det skall rekryteras? 
Vem utformar kravspecifikationen och varför? 
Hur går det till när innehållet i kravspecifikationen utformas? 
När kravspecifikationen görs, utgår ni ifrån den personen som hade tjänsten tidigare? 
 
ANNONSEN 
Vem är det som utformar annonsen vid rekryteringar? 
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Utgår ni ifrån en standardmall? 
 Hur mycket reflekterar du över om annonsens utformning påverkar vilka som söker 
tjänsten? 
Tror du det spelar någon roll om kontaktpersoner i annonserna har svenska eller utländskt 
namn/är man eller kvinna? 
  Om ja; På vilket sätt? tror du det kan ha någon påverkan på att personer 
  med utländsk bakgrund inte söker? 
 
REKRYTERINGSKANALER 
Vilka sökvägar använder ni när ni utlyser lediga tjänster? Använder ni sökvägar för att 
attrahera minoritetsgrupper bland era sökande? 
Vet du hur vanligt det är att kategorier som är i minoritet på er arbetsplats söker tjänster? 
  Om färre;  Vad tror du det beror på? 
   vilka åtgärder tror du skulle behövas vidtas för att få fler personer 
  från minoritetsgrupper att söka de utannonserade tjänsterna? 
 
URVAL TILL INTERVJUN 
Hur går urvalsprocessen till? 
När ni gör urvalet, gör ni det själva eller är ni fler som gör det? 
 Om ja; Är det en homogen grupp eller blandad? 
  Vad är det som avgör urvalet om flera personer har meriter som 
                                            är på exakt samma nivå? 
Vad är det som avgör vilka meriter som väger tyngst? 
 
ANSTÄLLNINGSINTERVJUN 
Vem är det som utför intervjun? 
Vad ligger till grund för intervjufrågorna? 
 
ANSTÄLLNINGSBESLUTET 
Låter du personliga värderingar påverka dig i rekryteringsprocessen?  
  Om ja;  På vilket sätt?  
   Upplever du detta som ett problem? 
 
Vad är det som avgör om två kandidater har samma meriter? 
 
AVSLUTANDE FRÅGOR 
Ser du några möjliga förbättringsområden när det gäller rekrytering för en ökad jämlikhet?  
  Om ja;  På vilket sätt? 
 
Är det något som du anser att vi inte tagit upp som du skulle vilja tillägga? 
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Intervjufrågor - Strategiskt urval Intervju 6  
BAKGRUNDSFRÅGOR 
Kan du berätta lite om dig själv? 
Kan du berätta lite om dina arbetsuppgifter? 
Hur länge har du arbetat med dina nuvarande arbetsuppgifter? 
Vad har du arbetat med tidigare? 
Hur mycket erfarenhet har du med rekryteringsarbetet? 
Har du någon inblick i hur rekryteringen går till ute i verksamheten? 
Vad har du för tidigare utbildning? 
Vad innebär begreppet jämlikhet för dig? 
 
JÄMSTÄLLDHETSPLAN OCH POLICYS 
Vem eller vilka fastställer jämlikhetsplanen? 
Varför tror du att det är viktigt med fokus på jämlikhet vid rekrytering? 
Hur arbetar ni för att jämlikhetsplanen ska implementeras vid rekrytering? 
Hur har ert arbete med jämlikhet förändrats genom åren? 

Kan du ge något exempel? 
 
FÖRUTSÄTTNINGAR 
Hur arbetar du för en ökad jämlikhet med fokus på rekryteringsarbetet? 
Bedriver ni utbildning för personalen i rekrytering och jämlikhet?  

Om ja: Vilka får gå dessa utbildningar? 
Hur arbetar ni för att personalen ska använda sig av denna utbildning?  
Vad innehåller utbildningarna?  
Vilka resurser har du att utföra ditt arbete med att verka för en mer jämlik arbetsplats?  
 
HINDER 
Vad är det som avgör vilka som får utbildning kring rekrytering och jämlikhet? 
Finns det något som hindrar eller gör ditt arbete svårare i att uppnå en mer jämställd 
rekrytering?  
Finns det andra hinder som försvårar arbetet med en jämlik rekrytering inom 
organisationen? 

Om ja: Hur arbetar ni för att motverka dessa?   
Anser du att LAS kan vara ett hinder för att rekrytera jämställt? 

Om ja: Hur arbetar ni för att motverka detta?   
Hur tror du att arbetet med rekrytering skulle kunna förbättras för att nå en ökad jämlikhet? 
Är det något som du anser att vi inte tagit upp som du skulle vilja tillägga? 
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Intervjufrågor - Strategiskt urval Intervju 7  
BAKGRUNDSFRÅGOR 
Kan du berätta lite om dig själv? 
Kan du berätta lite om dina arbetsuppgifter? 
Hur länge har du arbetat med dina nuvarande arbetsuppgifter? 
Vad har du arbetat med tidigare? 
Hur mycket erfarenhet har du med rekryteringsarbetet? 
Har du någon inblick i hur rekryteringen går till ute i verksamheten? 
Vad har du för tidigare utbildning? 
Vad innebär begreppet jämlikhet för dig? 
 
FÖRUTSÄTTNINGAR 
Borås Stad använder sig av ett e-rekryteringsstöd, skulle du vilja utveckla det? 
Hur är det tänkt att man ska använda sig av det i just rekryteringsprocessen, rent praktiskt? 
Vem utformar de olika stegen i e-rekryteringsprogrammet? 
Är ansökningarna som man får in i e-rekryteringsprogrammet anonyma? 
Hur tro du e-rekryteringsverktygen skulle kunna utvecklas för att det skulle kunna hjälpa till 
att få en mer jämlik rekrytering? 
Har ni fått någon feedback med dem som jobbar med e-rekryteringsstödet? 
Finns det någon mer hjälp som enhetscheferna kan använda vid rekrytering? 
Vad tror du att det kan innebära att införa fler krav i ansökningarna? 
Är det något som du anser att vi inte tagit upp som du skulle vilja tillägga? 
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Intervjufrågor - Strategiskt urval Intervju 8  
BAKGRUNDSFRÅGOR 
Kan du berätta lite om dig själv? 
Kan du berätta lite om dina arbetsuppgifter? 
Hur länge har du arbetat med dina nuvarande arbetsuppgifter? 
Vad har du arbetat med tidigare? 
Hur mycket erfarenhet har du med rekryteringsarbetet? 
Har du någon inblick i hur rekryteringen går till ute i verksamheten? 
Vad har du för tidigare utbildning? 
Vad innebär begreppet jämlikhet för dig? 
 
HINDER 
 Hur ser du på att du har lite av båda delarna det vill säga att du både har strategiska och mer 
operativa arbetet? 
Har du skött någon utbildning som har fokus på jämlikhet och rekrytering? 
Tycker du att det finns några tydliga hinder för möjligheten att jobba med en aktiv jämlikhet 
vid rekrytering? 
Hur viktigt anser du att det är att arbeta för en jämlik rekrytering? 
Hur ser spridningen ut bland cheferna ifråga om exempelvis kön, ålder, sexuell läggning, 
etnicitet och trosuppfattning? 
Vad tror du man kan göra för att förändra fördelningen på avdelningar där det är väldigt 
homogena grupper? 
Hur tror du att en homogen grupp som sköter rekryteringen kan påverka resultatet av 
densamma? 
 
FÖRUTSÄTTNINGAR 
Vad vet du om e-rekryteringen som man inom delar Borås stad har börjat med? 
Hur tror du det påverkar rekryteringen ur ett jämlikhetsperspektiv? 
Finns det något som hindrar eller begränsar i vad du får välja att utbilda dina chefer i? 
Vad tror du man kan göra för att öka jämlikheten i kommunen sett till fördelningen bland 
anställda? 
Hur kommer det sig att ni inte har en utbildning i rekrytering med fokus på jämlikhet för 
enhetscheferna? 
Vem utbildar personalhandläggarna kring rekrytering? 
Varför är det svårt att uppnå en jämlik arbetsplats tror du? 
Är det något som du anser att vi inte tagit upp som du skulle vilja tillägga? 
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Intervjufrågor - Strategiskt urval Intervju 9  
BAKGRUNDSFRÅGOR 
Kan du berätta lite om dig själv? 
Kan du berätta lite om dina arbetsuppgifter? 
Hur länge har du arbetat med dina nuvarande arbetsuppgifter? 
Vad har du arbetat med tidigare? 
Hur mycket erfarenhet har du med rekryteringsarbetet? 
Har du någon inblick i hur rekryteringen går till ute i verksamheten? 
Vad har du för tidigare utbildning? 
Vad innebär begreppet jämlikhet för dig? 
 
HINDER OCH FÖRUTSÄTTNINGAR 
Hur ser du på att begreppen jämlikhet och jämställdhet är två begrepp som lätt blandas ihop? 
Hur kommer det sig att ni har börjat med jämställdhetsarbetet och inte jämlikhetsarbetet? 
Varför tror du det är viktigt att jobba med en jämlikrekrytering? 
Upplever du att det har varit något motstånd från något håll i arbetet med jämlikhet? 
Hur ser du generellt på förutsättningar för jämlik rekrytering 
Hur ser spridningen ut bland cheferna ifråga om exempelvis kön, ålder, sexuell läggning, 
etnicitet och trosuppfattning? 
Vad tror du man kan göra för att förändra fördelningen på avdelningar där det är homogena 
grupper av personal? 
Hur tror du en homogen personalgrupp som sköter rekryteringen påverkar resultatet av 
densamma? 
Hur arbetar Borås Stad för att förändra synen på kvinnodominerade yrken.  
Anser du att LAS kan vara ett hinder för att rekrytera jämställt? 

Om ja: Hur arbetar ni för att motverka dessa?   
Är det något som du anser att vi inte tagit upp som du skulle vilja tillägga?  
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BILAGA 3 - Borås Stad Plan för jämlikhet och likabehandling  
Utdrag från Borås Stads Jämlikhet- och likabehandlingsplan (Notera utdrag, ej fullständig) 
 
Rekrytering 
Borås Stad arbetar med att attrahera och rekrytera nya medarbetare men också på att behålla 
de som finns idag. För att uppnå detta är det viktigt att rekryteringsprocessen – från annons 
till färdigt beslut – ständigt utvecklas och diskuteras. Tanken är att hela 
rekryteringsprocessen ska vara tydlig, lättillgänglig och öppen. Det gör att de som söker 
arbete här kan känna sig säkra på hur hela processen går till. De får ett professionellt 
bemötande som är kvalitetssäkrat och då ingår det naturligt att inte bli diskriminerad.  
 
Utformning av annons, hur och var man annonserar, val av kriterier, värdering av meriter, 
rutiner för intervjuer och eventuella tester är tillsammans viktiga instrument inte enbart för 
en allsidig kompetensförsörjning utan även för ett aktivt likabehandlingsarbete. Det är därför 
viktigt att vara medvetna om och lyhörda för de faktorer som Borås Stad som arbetsgivare 
bedöms utifrån.  
 
Övergripande mål 

• Öka medvetenheten och kunskapen hos personer med personal- och 
rekryteringsansvar om de egna attityderna och värderingar i förhållande till 

diskrimineringsgrunderna 

• Med en god personalplanering skapa förutsättningar i rekryteringsarbetet för en 
jämnare fördelning mellan kvinnor och män och ökad mångfald inom olika 

kategorier och nivåer när det gäller ledande befattningar och olika yrkeskategorier 

där köns/mångfaldsfördelningen är ojämn 

• Sträva efter att tillsätta en individ utifrån underrepresenterat kön utifrån de 
kompetenskrav som ställs 

• Aktivt arbeta för att ta emot praktikanter och övrigt samarbete med 

utbildningsinstanser  

Arbetsförhållande/Arbetsmiljö 
Arbetsorganisationen och arbetsmiljön ska passa alla arbetstagare oavsett diskriminerings-
grund. Detta gäller såväl den fysiska som den psykologiska arbetsmiljön 
 
Övergripande mål 

• Chefer och arbetsledare har kompetens inom jämlikhet, likabehandling och mångfald 

Mål Jämställdhet 
• Öka medvetenheten bland anställda om de egna attityderna och värderingarna i 

förhållande till jämställdhet 
• Personalpolitiska programmet avsnitt Jämställdhet- och likabehandling ska vara känd 

av alla med arbetare 

Borås Stads Begreppsdefinition 
Jämlikhet - Jämlikhet är ett bredare begrepp som innebär alla människors lika värde 
oberoende av etnicitet, social tillhörighet, religion, ålder, kön osv. 
Jämställdhet - Jämställdhet handlar om förhållandet mellan kvinnor och män. 
Mångfald - Mångfald bygger på jämlikhetsbegreppet och utgår från alla människors lika 
värde.  
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BILAGA 4 - Borås Stads organisationsschema 
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BILAGA 5 - Personalstatistik 
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