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Bakgrund 

Kommunfullmäktige har antagit ett långsiktigt personalpolitiskt program LPP och ett 
Integrationsprogram. I dessa program markeras mycket tydligt att mångfalden i kom-
munens verksamhet skall öka. 

Faiz Jaber och Anna Skogens har fått kommunstyrelsens uppdrag att samordna och 
driva mångfaldsutvecklingen i kommunen. I uppdraget ingår även att utvärdering av 
mångfaldsutvecklingen skall ske. Integrationsverket, Equal-projektet Mångfaldens An-
sikten i Östergötland och Linköpings kommun har bidragit till att finansiera den utvär-
dering, som nu redovisas i form av en slutrapport. 

I regeringens proposition 1997/98:16 Sverige, framtiden och mångfalden – från in-
vandrarpolitik till integrationspolitik framhålls att samhällets mångfald bör genomsyra 
arbetslivet och att myndigheter och kommuner har ett särskilt ansvar som föregångare i 
denna strävan. De övergripande målen för integrationspolitiken är (prop.1997/98:16):  

 
 Lika rättigheter och möjligheter för alla, oavsett etnisk och kulturell bak-

grund.  
 En samhällsgemenskap med samhällets mångfald som grund.  
 En samhällsutveckling som kännetecknas av ömsesidig respekt och tolerans.  

 
1999 skärptes lagen om åtgärder mot etnisk diskriminering i arbetslivet. Denna lag har 
till ändamål att, i fråga om arbete, anställningsvillkor och andra arbetsvillkor samt ut-
vecklingsmöjligheter i arbetet främja lika rättigheter och möjligheter oavsett etnisk till-
hörighet. Arbetsgivare skall inom ramen för sin verksamhet bedriva ett målinriktat arbe-
te för att aktivt främja etnisk mångfald i arbetslivet (se www.do.se). 

Statsmakternas intentioner när det gäller integration och mångfald har självfallet 
haft betydelse för Linköpings kommuns utveckling av policyprogram och konkreta 
handlingsplaner. Medvetenheten om att kommunen har många invånare, som har en 
annan kulturell bakgrund, har även varit betydelsefull för mångfaldsarbetet. Hur ser då 
den bilden ut? 

Linköping som kommun 
Antalet invånare i länet var 31 dec 2003 136 231. Totalt fanns 12 632 utrikes födda från 
83 länder med 10 eller fler personer i Linköpings kommun vid utgången av år 2002.  

Antalet från Irak var 1 658 och från Iran 1 303 personer. Antalet födda från Bosni-
en-Herzegovina och Jugoslavien var 1 016 och 769 personer. Det är m.a.o. befogat att 
beteckna Linköpings kommun som en i högsta grad mångkulturell stad.  

Under perioden 1997 – 2000 minskade antalet utländska medborgare i Linköpings 
kommun med 1037 personer. Nedgången berodde på att många invandrare fick svenskt 
medborgagskap. Utvecklingen för utländska medborgare är en dålig indikator på ut-
vecklingen av hela invandrargruppen eftersom man genom medborgarskapsbytet blir 
svensk i statistiken. 

Mer information om Linköpings kommun går att få från www.linkopin.se/mangfald 
eller http://www.linkoping.se/statdok/fakta/Fakta.htm 
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Integrationsprogrammet som grund för LPP 
Hösten 2000 antog Linköpings kommun ett integrationsprogram som skall vara vägle-
dande för kommunens arbete med integration och mångfald. Programmet anger mål och 
vad som skall göras inom främst tre områden;  

 Nyanlända  
 Individens försörjning  
 Individens delaktighet.  

 
Utöver mål för varje område anges på ett detaljerat sätt vad som skall göras och vilka 
som är ansvariga för att det blir genomfört. 

En uppföljning av integrationsprogrammet gjordes hösten 2003, som kan lä-
sas/laddas ned från Linköpings hemsida på adressen.http://www.linkoping.se/mangfald 

Framtidsverkstad som underlag för LPP 
För att inventera synpunkter på kommunens som arbetsgivare genomfördes 2-3 dec 
1999 en konferens med en metodik, som brukar benämnas Framtidsverkstad. Den resul-
terade bl.a. i att man sammanfattade framgångsfaktorer för en attraktiv arbetsplats i fem 
punkter nämligen 

 
 Ledarskap 
 Kompetensutveckling 
 Rekrytering 
 Arbetsvillkor  
 Idéutveckling 

 
Efterfrågan på en tydlig kommunövergripande personalpolitik framfördes. På en direkt 
begäran av deltagarna i 1999 års framtidsverkstad utarbetades ett utkast till personalpo-
litiskt program - LPP, under våren 2000. Den arbetsgrupp som tog fram utkastet använ-
de sig bland annat av underlag från deltagarna i kommunens framtidsverkstad, perso-
nalberättelser/bokslut, personalförsörjningsplanen/Kompetens Linköping, arbetsmiljö-
enkäter, framtidsseminarier, intervjuer med chefer, medarbetare, fackligt aktiva och 
expertis inom området. I det personalpolitiska programmet lyftes fram sex profilområ-
den som pekats ut som kritiska framgångsfaktorer för att nå den personalpolitiska visio-
nen. 

 Ledarskap och medarbetarskap 
 Personal- och kompetensförsörjning 
 Arbetsmiljö 
 Arbetstider 
 Lön och belöning 
 Jämställdhet, jämlikhet och etnisk mångfald 

Huvudpunkter i LPP 
År 2001 antogs i kommunfullmäktige ett övergripande idé- och styrdokument som skall 
gälla kommunens samtliga arbetsplatser. Beslutet togs i politisk enighet i kommunfull-
mäktige. Dokumentet har namnet LPP (Linköpings kommuns personalpolitiska pro-
gram). Det innehåller sex profilområden med beteckningarna Ledarskap och medarbe-
tarskap, Jämställdhet, Jämlikhet och etnisk mångfald, Arbetsmiljö, Personal- och kom-
petensförsörjning, Arbetstider samt Lön och belöning.  
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De sex profilområdena överlappar varandra och det går inte att se skarpa gränser 
mellan de olika delarna. Tillsamman är de betydelsefulla för att kunna bidra till att er-
bjuda invånarna i Linköpings kommun bra verksamhet och service. Även om LPP är ett 
idédokument markeras den bestämda viljeinriktningen med att formuleringen skall 
genomgående används i för bör, som brukar vara det vanliga i sådana dokument. När 
det gäller policy för jämställdhet, jämlikhet och etnisk mångfald formuleras det på föl-
jande sätt. 

  

 Arbetet med jämställdhets- och etniska mångfaldsfrågor ska ingå som en inte-
grerad del i kommunens arbetsmiljö- och kvalitetsarbete1. 

 Möjlighet till utbildning, kompetens- och karriärutveckling ska utgå från samma 
principer för alla medarbetare. 

 Riktlinjer som ökar mångfalden i personalsammansättningen avseende kön, ål-
der och etnisk bakgrund ska tillämpas vid rekrytering av nya medarbetare och 
chefer samt vid tillsättning av arbetsgrupper 

 
Ur LPP citeras följande:  

”Kommunen bedriver ett målinriktat arbete med jämställdhet, jämlikhet och etnisk mångfald. 
Jämställdheten är begränsad till kön och behandlar frågor mellan män och kvinnor i arbetslivet, 
medan etnisk mångfald avser frågor om etnisk tillhörighet; det vill säga hudfärg, etniskt ur-
sprung och trosbekännelse. 

Jämställdhet, jämlikhet och etnisk mångfald ska genomsyra vår kommun och bedrivas utifrån 
motiven, jämlikhet på våra arbetsplatser, kvalité i vår verksamhet, ett ökat utbud av kompetenta 
sökande vid rekrytering. Jämlikhetsmotivet utgår från den demokratiska grundidén om alla 
människors lika värde, vilket innebär att ingen, vare sig nuvarande medarbetare eller arbetssö-
kande, skall diskrimineras. 

Kvalitetsarbetet utgår från att verksamhetens förmåga till ständiga förbättringar och måluppfyl-
lelse ökar, om personalens sammansättning inte är alltför homogen utan återspeglar mångfal-
den bland våra brukare. Rekryteringsmotivets utgångspunkt är att vi når fler kompetenta sö-
kande om vi tillämpar rekryterings- och urvalsmetoder som inte utestänger någon eller några 
grupper.” 

Målsättningar i LPP för 2002 och 2003 

 
Senast år 2002 ska:  
 

 kunskap om jämställdhets-, jämlikhets- och etniska mångfaldsfrågor i arbetslivet ingå i kommu-
nens grundläggande arbetsmiljö- och ledarskapsutbildning.  
 

 all personalstatistik och verksamhetsstatistik som redovisas inom Linköpings kommun vara 
könsfördelad. Detta mål omfattar alla nivåer inom kommunen, från enhetsnivå till övergripande 
nivå. 
 

                                                
1 Arbetsgivar- och arbetstagarpartens skyldigheter och rättigheter i arbetet för att uppnå jämställdhet, 
jämlikhet och etnisk mångfald i arbetslivet regleras i arbetsmiljölagen, i centrala och lokala avtal samt i 
de fyra så kallade diskrimineringslagarna; 1) jämställdhet 2) etnisk diskriminering 3) funktionshinder 
4) sexuell läggning. 
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 40 procent av de högre chefstjänsterna, nivå över enhetschef, innehas av kvinnor. (Antogs av 
kommunfullmäktige 1998)  
 

 ökning av antalet anmälda arbetsskador ha hejdats och därefter minska.  
 

 den upprepade korttidsfrånvaron, fler än sju tillfällen per år/anställd, ha minskat.  
 

 den genomsnittliga sjukfrånvaron per anställd ha minskat.  
 

 sjukfrånvaro i procent av den totala arbetstiden ha minskat.  
 

 varje verksamhet ha utarbetat lokala handlingsplaner för krissituationer; till exempel inträffande 
av skada, olycka, dödsfall eller vid allvarlig gruppkonflikt.  

 
Senast år 2003 ska:  
 

 tillsvidareanställd personal som önskar heltidssysselsättning kunna erbjudas detta.  
 

 antalet anställda med utomnordisk bakgrund ha ökat inom verksamhetsområden där andelen idag 
är låg, det vill säga under 10 procent. Målsättningen gäller för både gruppen medarbetare och 
chefer.  
 

 löneskillnader som beror på kön vara åtgärdade.  
 

 minst 5 procent av bruttoårsarbetstiden årligen avsättas för kompetensutveckling. Beroende på 
syfte och målgrupp kan kompetensutveckling åstadkommas på olika sätt. Kompetensutveckling 
och lärande kan ske informellt i det dagliga arbetet eller genom planerade utbildningsinsater 2 

 

Begreppet mångfald i LPP 
I citatet ur LPP framhålls att ”mångfald avser frågor om etnisk tillhörighet, det vill säga 
hudfärg, etniskt ursprung och trosbekännelse”.  

LPP om utvärdering 
I LPP finns också formuleringen: ”att årligen utvärdera genomförda åtgärder, följa upp 
resultat och redovisa handlingsplaner till kommunfullmäktige.”  

                                                
2 2Några exempel på metoder kan vara arbetsrotation, arbetsutvidgning, utvecklande arbetsuppgifter, avsatt tid för reflektion, deltagande i 

nätverk och projekt, kurser, seminarier, självstudier och studiebesök. 
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Utvärderingsuppdraget och metod 

I bilaga 1 sidan 27 görs en genomgång av begreppet utvärdering och några tänkbara 
utvärderingmodeller.  

Avgränsning av utvärderingsuppdraget 
Organisationen i Linköpings kommun är enligt min mening mycket komplicerad. Den 
kan avläsas på kommunens hemsida www.linkoping.se. Ambitionen med satsningen på 
ökad mångfald i kommunen är att alla arbetsplatser skall beröras. Det är omöjligt att 
inom givna ekonomiska resurser få en heltäckande bild av allt som händer i kommunen 
med koppling till mångfaldsfrågorna. Vi har dock valt att fördela utvärderingsinsatserna 
så brett som möjligt för att få en så allsidig bild av mångfaldsarbetet som möjligt. En 
fördjupning av utvärderingsarbetet har gjorts när det gäller utbildning av de förtroende-
valda, mentor – mentorprogrammet samt mångfaldsarbetet inom socialförvaltningen. 

Det är också angeläget att markera att det arbete som nu inletts i kommunen skall 
ses som starten på en långvarig utvecklingsprocess. Det utfall man realistiskt kan för-
vänta sig är snarast att mångfaldsarbetet leder till början på utvecklingsinsatser inom 
olika verksamhetsgrenar. Det kommer att ta flera år att få en bred acceptans bland 
kommunens förtroendevalda, chefer och anställda. Utvärderingsarbetets huvudsyfte är 
av det skälet att samla upp erfarenheter, som kan ge vägledning medan verksamheten 
pågår och även för det fortsatta arbetet efter 2004. I det perspektivet kan utvärderingen 
betecknas som i huvudsak formativ.  

Några nyckelfrågor 
Några grundläggande frågor utgör utgångspunkter för utvärderingsinsatserna för de oli-
ka verksamhetsområdena. 

 

1. Hur betydelsefulla för mångfaldsarbetet är kommunens centrala poli-
cydokument, Linköpings personalpolitiska program samt Program för 
integration? 

2. Vilken roll har Mångfaldsgruppen spelat för arbetet med ökad mång-
fald i kommunen? 

3. Vilka aktiva åtgärder har arbetet i de olika undergrupperna till Mång-
faldsgruppen lett fram till under 2002 och 2003? 

4. Vilka resultat och effekter kan utläsas redan i denna inledande fas av 
mångfaldsarbetet? 

Datainsamlingsmetoder  
Olika metoder för datainsamling har använts för olika delar av satsningen på mångfald i 
Linköpings kommun.  

Dokumentanalys 

Underlag för policyutveckling, policydokument, rapporter och skrifter har utgjort ut-
gångsmaterial för analys av dokument av betydelse för att förstå och få referensmaterial 
till mångfaldsarbetet i Linköpings kommun. 
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Direktobservation 

Avsevärd tid har avsatts till att konkret vara med på sammanträden, utbildningsinsatser 
och andra konkreta aktiviteter kopplade till mångfaldsarbetet. Denna metod har gett 
möjligheter att få insikter i hur den komplexa kommunala organisationen tagit sig an 
mångfaldsarbetet. 

Intervjuer 

Under olika tidpunkter har intervjuer genomförts. Sammantaget ligger drygt 50 inter-
vjuer till grund resonemangen i slutrapporten Intervjuerna har haft karaktären av halv-
strukturerade samtal med ett antal frågeområden som utgångspunkt. 

Enkäter 

Skriftliga enkäter har använts i begränsad omfattning, då det blivit allt svårare att få in 
tillräckligt hög svarsprocent med den metoden. Samtliga förtroendevalda har dock fått 
en enkät som redovisas i sammanfattning nedan sidan 14 och mer detaljerat i bilaga 5 på 
sidan 36. 
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Struktur på mångfaldsarbetet 

LPP, Linköpings personalpolitiska program, arbetades fram med en hög ambition att få 
in så allsidiga synpunkter och att få så stor delaktighet som möjligt. När väl programmet 
hade fastställts i kommunfullmäktige fanns en risk att implementeringen av programmet 
skulle få för mycket karaktär av ”top down”. Det fanns en risk att skulle komma att upp-
levas som alltför mycket kommande ”uppifrån”. Faiz Jaber personalstrateg i kommunen 
drev energiskt att man måste hitta former för att få igång ett brett utvecklingsarbete med 
delaktighet från många anställda 

Faiz Jabers modell 
Nedanstående figur 1 uppvisar den modell för att driva mångfaldsarbetet under den in-
ledande perioden efter kommunfullmäktiges beslut om LPP.  

Grundtanken är att alla sex anställningsmyndigheter skall vara representerade i den 
centrala mångfaldsgruppen d.v.s. Socialkontoret, Miljökontoret, Byggkontoret, Konsult 
& Service, Kommunledningskontoret och Produktionen. Ambitionen var även att bilda 
mångfaldsgrupper inom respektive anställningsmyndighet för att konkretisera mång-
faldsarbetet.  

De fackliga organisationerna har också funnits med i den centrala mångfaldsgrup-
pen men då inte som förhandlingspart utan som delaktig i ett givande och tagande av 
idéer. Formella förhandlingar t.ex. MBL har pågått som vanligt under hela perioden 
med utveckling av mångfalden bland personalen. 
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Figur 1. Faiz Jabers modell för mångfaldsarbetet 

Övergång till arenamodell 
Under hösten 2003 har arbetet med Linköpings Personalpolitiska Program, LPP, i stor 
utsträckning koncentrerats till att bygga upp en organisation för det fortsatta utveck-
lingsarbetet. En grundtanke är att vart av ett av de fyra huvudområdena ledarskap, per-
sonalförsörjning, anställningsvillkor och arbetsmiljö skall ha minst en utvecklingsarena.  
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Figur 2. Arenamodellen 

Personaldirektör Patrik Dahl anger följande punkter som utmärkande för Arena. 
 
• Syftet med arenorna är att genom kompetensallokering och förankring driva 

processer som bidrar till att implementera LPP:n. 
• Minst en arena för respektive strategiskt område.  
• Arenorna skall ha bred organisatorisk förankring. 
• Arenorna leds (åtminstone initialt) och formeras av personalstrateg eller perso-

naldirektör. Urvalet sker i samråd med styrgrupp. 
 

Idag finns flera arbetsgrupper som kan få arenans roll 
 
Utvecklingen av mångfaldsfrågorna ligger tills vidare inom området personalförsörj-
ning. Detta inre arbete med organisation av det personalstrategiska arbetet har lett till att 
bl.a. den centrala mångfaldsgruppen ej haft något möte under hösten 2003. Från och 
med våren 2004 har utvecklingsarbetet bedrivits i den nya organisationen med utveck-
lingsarenor. 

Mångfald och jämställdhet en genomgående dimension 

Under hösten 2003 diskuterades intensivt om mångfalds och jämställdhetsfrågorna skul-
le bilda en egen utvecklingsarena. Beslutet blev dock att man ej inrättade en separat 
arena för detta området utan det skall ses som en genomgående dimension i allt utveck-
lingsarbete markerat med en pil i modellen ovan. 
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Aktiviteter under 2002/2003 

Ny organisation och nya chefer 
Under hösten 2002 och våren 2003 har betydelsefulla förändringar skett i organisatio-
nen. En personaldirektör med bl.a. ansvar för mångfalds- och integrationsfrågorna an-
ställdes under hösten 2002. Han kommer från det privata näringslivet och kommer att 
arbeta nära kommunstyrelsens personalpolitiska utskott. 

Direkt underställd den nye personaldirektören finns fem personalstrateger. De heter 
Faiz Jaber, Anna Skogens, Birgitta Lindahl, Karin Folkesson och Reine Wrangenby. De 
ska se till att det personalpolitiska programmet genomförs på kommunens arbetsplatser, 
få bukt med ohälsan och sjukskrivningarna och göra Linköping till en nationellt ledande 
kommun när det gäller jämställdhet och mångfald. 

Gruppen kommer också att arbeta nära de olika anställningsmyndigheterna inom 
kommunen där det också finns personalfunktioner. 

”Det här är en tydlig, politisk markering att kommunen prioriterar personalfrågor-
na och tar ett samlat grepp på personalpolitiken”, säger Mats Johansson (s), kommu-
nalråd och ordförande i personalutskottet. 

Den personalstrategiska organisationen är indelad i fyra områden: 

• ledarskap  
• personalförsörjning 
• anställningsvillkor  
• arbetsmiljö 

En ny produktionsdirektör har anställts under våren 2003 och den vikarierande produk-
tionsdirektören har förordnats som ny utvecklingschef i kommunen. Inom produktionen 
pågår även detaljförändringar av organisationen. Innan alla dessa förändringar hunnit 
”sätta sig” har mångfaldsarbetet inom de många resultatenheterna inom produktionen 
ibland fått en avvaktande karaktär.  

Utbildning av förtroendevalda 
14 olika nämnder/styrelser i kommunen har fått utbildning i att se skillnader mellan 
svensk kultur och andra kulturer under ledning av Karin Sharma specialist på interkultu-
rell kommunikation. Till denna seminarieserie har även vissa anställda på kanslierna 
inbjudits att närvara. För att få en bild av hur de förtroendevalda och de anställda upp-
fattade seminarieserien och de personalpolitiska policyprogrammen har en enkät getts 
till de politikerna och de anställda, I bilaga 5 sidan 36 finns en detaljerad beskrivning av 
resultaten.  

Sammanfattning av en enkätundersökning 

En enkät rörande det personalpolitiska programmet LPP och Integrationsprogrammet 
har besvarats av förtroendevalda i nämnder/styrelser samt ett begränsat antal anställda 
(se sidan 36).  
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* Både förtroendevalda och anställda är positiva till att det finns policyprogram 
för mångfalds- och integrationsfrågor. 

 
*  Hälften av de förtroendevalda och de anställda har läst LPP så grundligt att de 

bildat sig en personlig uppfattning om innehållet i programmet. 
 
* För politikerna gäller detta även Linköpings kommuns program för Integra-

tion medan motsvarande siffra för de anställda är 27%. 
 
* De som deltagit i Karin Scharmas seminarium för nämnder/styrelser anser sig 

ha fått en tydlig bild av svårigheter att förstå den svenska kulturen och att ut-
bildningen var meningsfull. Däremot råder det delade meningar om man fått 
konkreta uppslag till åtgärder i verksamheten för att öka mångfalden. 

 
* De förtroendevalda menar att viktiga mångfaldsfrågor rör implementering av 

policyprogrammen, rekrytering av personal för att få ökad mångfald, åtgärder 
för att få medborgare med annan kulturell bakgrund att rösta vid val och delta 
i det politiska arbetet. Information på flera språk, att nå ut med kultur- och fri-
tidsutbud till alla, hot mot invandrarflickor/kvinnor och åtgärder för att främja 
de funktionshindrades situation anges även som viktiga mångfaldsfrågor. 

 
* De förtroendevalda ställer sig positiva till att få mer utbildning i mångfalds-

frågor. Hur man kan rekrytera för att öka mångfalden och hur man skapar 
kontaktytor med bl.a. invandrarföreningar nämns som tänkbart utbildningsin-
nehåll. Även frågor om kulturskillnader och dess orsaker, invandrargruppers 
syn på religion, familj, musik, kultur och omsorg anges som tänkbart utbild-
ningsinnehåll. Önskemål uttrycks även om att få ta del av goda exempel på 
mångfaldsarbete i andra kommuner. 

 
* De anställda menar att viktiga mångfaldsfrågor handlar om att få till stånd ett 

seriöst engagemang för mångfaldsfrågor bland de högsta cheferna i kommu-
nen och att bedriva ett medvetet rekryteringsarbete för att öka mångfalden 
bland personalen. Viktigt är även att i verksamheten få till stånd attityder, syn 
på människor, som innebär nolltolerans mot rasism och att ingen särbehand-
las. Till mångfaldsfrågor anges även åtgärder för att få fler grupper bl.a. in-
vandrare att engagera sig i samhällsbyggandet.  

 
* De anställda anser sig även behöva mer utbildning i mångfaldsfrågor. Som 

utbildningsinnehåll nämns hur man konkret kan bedriva rekryteringsarbete 
för att få ökad mångfald, policydiskussioner inom chefskollektivet i kommu-
nen, mångfaldsbegreppets innebörd, kommunikation med människor från 
andra kulturer, utbildning i språk (engelska i form av ”kommunspråk”) och 
relationer chefer och medarbetare utifrån ett mångfaldsperspektiv. 

För många policyprogram? 

Vid intervjuer av såväl ordföranden för de största nämnderna, kanslipersonal och perso-
nal ute på resultatenheterna har frågan ställts om det går att skilja på de olika policypro-
gram som finns. Genomgående blir svaret att det är bra att kommunen har skriftlig utta-
lad policy för många olika frågor. Men man säger också att det i det dagliga arbetet är 
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svårt att separera programmen. Det känns tryggt att de finns men man går inte till de 
olika programmen för att söka stöd i konkreta situationer man ställs inför. Flera efterly-
ser någon form av tydlig sammanställning av vad som är minsta gemensamma nämnare 
för de olika programmen t.ex. när det gäller syn på personalen i Linköpings kommun. 

Mångfaldsgruppen (den centrala) 
Den samordnande centrala mångfaldsgruppen under ledning av Faiz Jaber och Anna 
Skogens har träffats regelbundet varannan månad under året. En stående punkt har varit 
rapporter från de olika mångfaldsgrupperna för att utbyta erfarenheter och ge uppslag 
till nya initiativ.  

Som ett led i utvecklingen av deltagarnas kompetens i mångfaldsfrågor deltog 
Ragnhild Klintberg som är kommunjurist, i oktobermötet 2002. Hon informerade om 
sitt arbete på kommunledningskontoret. Hon redogjorde bl. a. för hur kommunen ska 
behandla upphandlingsfrågor. Man ska alltså ställa krav som upphandlare på hur upp-
dragen utförs och att kräva att gällande lagstiftning följs! (t.ex. diskrimineringslagarna). 
Hon konstaterade vidare att kunskapen om dessa lagar är dålig i kommunen och att 
kommunens jurister borde komma in tidigare i processen rörande tvister kopplade till 
diskrimineringsfrågorna. Vidare framförde hon att det finns få prejudikat inom diskri-
mineringslagstiftningen område då de flesta ärenden, som går till DO m.fl. avgörs ge-
nom förlikning.  

Vid decembermötet medverkade Ulf Qwarfordt från Integrationsverket. Han 
beskrev Integrationsverkets organisatoriska uppbyggnad och mål. Det blev en livlig 
diskussion om vad diskriminering innebär i det dagliga livet och vilken betydelse domar 
och prejudikat kan ha. Ulf Qwarfordt menade även att det kommande stora behovet av 
arbetskraft kommer att göra det lättare för invandrare att få fotfäste på arbetsmarknaden. 

Projektledare Hans Måhagen presenterar EU-projektet Arbete och sysselsättning för 
yngre funktionshindrade vid februari-mötet 2003. Projektet drivs i samarbete mellan 
Linköpings kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Handikapporganisa-
tionerna samt ägs av Omsorgsnämnden. Syftet är att underlätta för yngre personer med 
olika typer av funktionshinder att komma ut på den öppna arbetsmarknaden.  

Projektet löper på tre år och Hans efterlyste hjälp från mångfaldsgruppen att sprida 
information om projektet. Bland annat finns ett stort behov av träningsplaster. Projektet 
erbjuder följande stöd till mottagande arbetsplats: 

• Kontaktperson från projektet medverkar på arbetsplatsen under introduktionsti-
den 

• Kontaktperson finns tillgänglig även efter introduktionstidens slut.  
• Anpassning av arbetsplatsen i de fall detta behövs 
• Tillhandahållande av eventuella hjälpmedel. 
• Utbildning av handledare. 
• Ekonomisk ersättning vid produktionsbortfall under praktiktiden när handledare 

erbjuds utbildning eller inbjuds till information. 
• Ekonomiskt stöd vid anställning genom lönebidrag 

 
För att ge deltagarna i gruppen information om vad som sker inom mångfaldsområdet 
med relevans för gruppens verksamhet har Faiz Jaber informerat om mångfaldsprojekt i 
Östergötland. Information finns på www.kummin.com 

Deltagarna i gruppen har haft möjlighet att delta i föreläsningar, som anordnats un-
der året, bl.a. Tommy Iseskog från TCO om diskrimineringslagarna den 12 mars på 
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Ryttargårdskyrkan och Tom Taranto på temat kultur och kommunikation som ordnades 
i Stockholm den 12 mars.  

Vid aprilsammanträdet 2003 informerade den nye Human Resources-chefen inom 
Konsult & Service Britt-Inger Eliasson om den nya organisationen på Konsult & Servi-
ce och hur mångfaldsfrågorna kommer in i verksamheten. Hon har ansvaret för att driva 
en grupp sammansatt av personer från de olika affärsområdena, som skall utveckla 
mångfalden inom Konsult & Service. Hon tog sedan på ett levande sätt upp frågan om 
att själv vara en del av mångfalden på en arbetsplats. Hon har erfarenheter av att arbeta i 
Kina som svensk och som kvinna inom ett svenskt multinationellt företag på en avdel-
ning, som nästan uteslutande bestod av kineser.  

Vid junisammanträdet medverkade koordinatorerna Annika Bodelius och Mats 
Ericsson från Östergötlands Equal-projekt Mångfaldens Ansikten. Linköpings kommun 
ingå i ett utvecklingspartnerskap med 12 olika organisationer. De redovisade hur långt 
arbetet framskridit hittills och visade på möjligheterna att få ekonomiskt projektstöd till 
utvecklingsprojekt inom mångfaldsområdet. De uppmanade även deltagarna att delta 
och medverka i Erfarenhetsdialogen, en plattform som syftar till att skapa förutsättning-
ar för utbyte av idéer, erfarenheter och kunskap.  

De fackliga organisationerna 
Samtliga fackliga organisationer har funnits representerade i den centrala mångfalds-
gruppen. När det gäller åtgärder ute i verksamheten, som leder till större förändringar i 
t.ex. arbetsorganisation, har på sedvanligt sätt bl.a. MBL-förhandlingar förts. De fackli-
ga representanterna i den centrala mångfaldsgruppen har deltagit i kompetensutveck-
lingsinsatser med mångfaldsinriktning under hösten 2002 och våren 2003.  

De fackliga representanterna har även för mångfaldsgruppen presenterat material 
från den egna fackliga organisationen rörande mångfald och integration bl.a. LO:s mate-
rial Vi kallar det för rättvisa. 

SKTF har genomfört en tvådagarskonferens i mångfaldsfrågor för medlemmar från 
olika kommuner i landet. Starten genomfördes i Stadshusets sessionssal. 

Kommunledningskontoret 
Deltagarna i kommunledningskontorets mångfaldsgrupp har genomfört ett studiebesök i 
Malmö i november 2002. Där fick deltagarna träffa de ansvariga för mångfaldsfrågor 
och sina ”motsvarigheter” på respektive kontor/kanslier i den kommunala organisatio-
nen för att utbyta erfarenheter om bl.a. arbetet med mångfald och integration.  
 
Kommunledningskontoret har arbetat i tre grupper Uppföljning/upphandling, attityder 
och rekrytering.  

 
UPPHANDLINGS/UPPFÖLJNINGSGRUPPEN 
Gruppen har kommit med ett förslag till följande formulering vid inbjudan till att lämna 
offerter. ”Det skall eftersträvas att verksamheten bedrivs av personal som har språklig, 
etnisk och kulturell bakgrund som stämmer överens med brukarna behov. I anbudet 
skall anges hur utföraren avser att genomföra detta”. Under året har man ansträngt sig 
att bevaka att formuleringen tillämpas vid aktuella upphandlingar under året.  

Deltagare i övriga kansligrupperna har arbetat för att formuleringen skall tas upp i 
sina respektive egna kansligrupper för att pröva användbarheten och göras om formule-
ringen för att passa den egna verksamheten. 
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REKRYTERINGSGRUPPEN 
Gruppen har arbetat vidare med att få fram genomtänkta kravspecifikationer vid rekry-
tering. Man har även arbetat med att få fram mallar och checklistor vid konkret rekryte-
ring. För att få stöd i arbetet har gruppen träffat två representanter från socialförvalt-
ningen, där man kommit längre i mångfaldsarbetet.  

Gruppen har sammanfattat sina synpunkter till en PM, som tillställts den nya perso-
naldirektören.  

Följande formulering har accepterats som ett inslag i annonser i rekryteringssyfte: 
”För att kunna ge bästa möjliga service till våra kommuninvånare eftersträvar vi en per-
sonalsammansättning som speglar mångfalden i Linköpings kommun. Vi ser gärna sö-
kande som bidrar till detta.” 

 

ATTITYDGRUPPEN 
Nyhetsbrev från DO och Kortnytt från Integrationsverket har beställts. 

Varje kansli beställer det man vill ha av tidskrifterna Sesam, Integration i fokus eller 
Invandrare och minoriteter.  

Alla chefer och politiker har fått boken Mångfald i praktiken. Frukostmöten och 
kortare seminarier med anknytning till mångfaldsfrågor har genomförts.  

Myndighetsnämnderna 
Av de tre myndighetsnämnderna Socialnämnden, Byggnämnden och Miljönämnden har 
en fördjupning av utvärderingsarbetet skett avseende Socialnämndens mångfaldsarbete. 
Detta redovisas i bilaga 2 på sidan 29 

Socialkontoret 

Representanterna för myndighetskanslierna har medverkat i arbetet i den centrala mång-
faldsgruppen genom att delta i sammankomsterna och i kompetensutvecklingsåtgärder-
na.  

Representanter för Socialkontorets mångfaldsgrupp har under året varit med i arbe-
tet med utformningen av annonser vid rekrytering av personal. Man har även varit med i 
urvalet av de sökande till intervjuer och vidare behandling i rekryteringsprocessen. Det-
ta arbete har blivit så omfattande att det har blivit nödvändigt att se över tidsåtgång och 
hur arbetet skall systematiseras så att inte enskilda individer blir för hårt belastade.  

På Socialkontoret har man även arbetat för att man i budgetarbetet och i t.ex. utbild-
ningsbudgeten tydligare skall markera mångfaldsfrågorna.  

Under året har en särskild mångfaldsplan för socialförvaltningen arbetats fram och 
antagits i Socialnämnden.  

Byggnämndskontoret 

För att utveckla arbetet med mångfald inom kontorets verksamhetsområde har man bil-
dat en arbetsgrupp tillsammans med miljökontoret där även jämställdhetsansvariga på 
respektive kontor ingår i gruppen. Gruppen har påbörjat en översyn av kontorens ar-
betsuppgifter där ev hinder för mångfald (kön, etnicitet, funktionshinder, sexuell lägg-
ning, ålder) inventeras. Syftet är att åtgärda dessa för att underlätta vid framtida rekryte-
ringar. 
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Miljökontoret 

När det gäller rekrytering med koppling till mångfaldsfrågor har Miljökontoret anställt 
två personer, en kvinna från Polen och en man med fransk påbrå. 120 personer sökte 
tjänsterna, 2/3 var kvinnor och 1/3 män. 5 personer hade utländsk bakgrund. Utländsk 
bakgrund har börjat ses som en tillgång i Miljökontorets verksamhet. En arbetsgrupp 
har bildats tillsammans med Byggnämndskontoret se ovan. 

Produktionen 
De i antalet flest anställda av Linköpings kommuns c:a 8.000 anställda finns på arbets-
platser, som sorterar under Produktionsstyrelsen. Arbetsenheterna är grupperade i rubri-
kerna Utbildning, Omsorg samt Humanistisk och Teknisk Samhällsservice.  

På produktionsledningskontoret har en tjänst inrättats för att på halvtid särskilt arbe-
ta med mångfaldsfrågorna. 

Produktionsstyrelsen har fastställt en strategisk plan för rekrytering, som i vissa de-
lar har relevans för kommunens mångfaldsarbete. 

En enkät har även besvarats av enhetscheferna för att få underlag att planera fort-
bildningsinsatser rörande mångfald och integration.  

Inom Räddningstjänsten har träff med invandrarföreningarna genomförts för att in-
formera om verksamheten och få invandrare intresserade av att delta i en ”provapå-
kurs” under våren 2003. Den genomförs i sept. månad 2003 med ett 20-tal deltagare.  

Bibliotekets personal har haft korta seminarier med inriktning mot mångfald och in-
tegration. 

I fortsättningen på projektet Mångfald Trainee inom Omsorg har 18 av 19 personer 
fått jobb även om de saknar vissa delar av omvårdnadsprogrammet. Utvärdering av pro-
jektet återfinns på http://www.linkoping.se/mangfald 

Produktionens mångfaldsgrupp har under året arbetat med att få till stånd en särskild 
mångfaldsplan för produktionen. Nu när en ny produktionsdirektör anställts finns för-
hoppningar om att kunna driva den frågan mer energiskt. 

Mentor till mentorprogrammet 
Under tiden juni 2002 till juni 2003 har ett pilotprojekt med beteckningen Mentor till 
Mentoprsrogrammet genomförts. Syftet med programmet har varit att erbjuda deltagar-
na möjlighet till ömsesidig utveckling såväl yrkesmässigt som socialt. Syftet har även 
varit att programmet skulle fungera som ett pilotprojekt under rubriken ”Riktat men-
torskap” inom det kommungemensamma chefsprogrammet. 

Sju av de högsta cheferna i kommunen har tillsammans sju kvalificerade medarbeta-
re med invandrarbakgrund utgjort deltagare i programmet. De har under ett år träffats i 
par om chef medarbetare och dessutom träffats i hela gruppen sex gånger. 

En detaljerad beskrivning av erfarenheterna av programmets uppbyggnad och ge-
nomförande återfinns i bilaga 3 på sidan 31. 
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Planerade aktiviteter 2004/2005 

Mångfaldsarbetet i Linköpings kommun är inte något avgränsat projekt. Det handlar om 
ett kontinuerligt långsiktigt arbete och nedan ges exempel på aktiviteter, som pågår eller 
planeras för 2004/2005. Hänsyn har tagits till den utförda utvärderingen av mångfalds-
programmet.  

Kompetensutveckling 
6 personer från olika delar av kommunens verksamhetsområden kommer att få utbild-
ning för att kunna fungerarmångfaldsambassadörer när det gäller mångfaldsfrågor. De 
har egna erfarenheter av att arbeta i Sverige och några har en annan kulturell bakgrund. 
Samarbete sker i denna fråga med Norrköpings kommun. 

Lärare i en stadsdel har begärt och kommer att få fördjupade kunskaper, få ökad in-
terkulturell kompetens, eftersom den stadsdel man arbetar i har många elever med an-
nan kulturell bakgrund.  

De uppmärksammade pedofilhärvor, som avslöjats de senaste åren, har medfört att 
20 anställda från förskola och fritidsverksamhet kommer att få utbildning om innebör-
den i begreppet sexuell läggning. 

Ledare i det grundläggande ledarutvecklingsprogrammet kommer att möta inslag 
om mångfald och jämställdhet. 

Chefer och skyddsombud får utbildning med detaljerad genomgång av diskrimine-
ringslagarna i anslutning till den ordinarie arbetsmilöutbildningen. 

Ledningspersonal i de sex anställningsmyndigheterna får en särskild utvecklings-
dag, inspirationsdag, med inriktning på mångfaldsarbetet i kommunen. Denna aktivitet 
sker i samverkan med Landstinget och Försäkringskassan. 

Personal med särskilt ansvar för kvalitetsarbete kommer att få utbildning i FEED 
(Framwork for Ecellence in Euality and Diversity) en utvecklad modell för självvärde-
ring. 

Ledningspersonal, högre chefer inom omsorg, utbildning samt Konsult & service 
kommer att under en halv dag möta programmet ”Inspiration mångfald” 

Alla politiker i Linköpings kommun får en fortsättning från 2002 på sin utbildning i 
mångfaldsfrågor. 

Rekrytering 
Rättvis och effektiv rekrytering är ett pilotprojekt inom Räddningstjänsten, som skall 
anställa 25 personer till en nybyggd brandstation i stadsdelen Lambohov. Metoden går 
ut på att på ett systematiskt sätt fastställa kompetenskraven och att genomföra rekryte-
ringen med strikt fokus på kompetenser. Bilaga 4 på sidan 35 ger en översiktlig bild av 
arbetsmomenten i rekryteringsprocessen. Projektet har fått finansiellt stöd från Eaual-
projektet i Östergötland Mångfaldens Ansikten. 

För att följa upp målen i LPP kommer ett arbete att genomföras som skall ge en tyd-
ligare personalstatistik rörande bl.a. personal med utomnordisk bakgrund. Syftet är på 
ett mer detaljerat sätt kunna följa rekrytering och förändring av personalsituationen på 
de olika arbetsplatserna. Det är ett sätt att stödja LPP:s formuleringar om att öka mång-
falden bland de anställda. 
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Den omgång med mentor – mentorer, som på sidan 19 redovisas i föreliggande rap-
port kommer att följas upp med en ny omgång 2004/2005. Utvärderingen har lett till 
tydliga förändringar av programmet. 

På motsvarande sätt kommer programmet Trainee inom omsorg att upprepas.  
Ett projekt kommer även att genomföras med inriktning på arbete och sysselsättning 

för yngre funktionshindrade. Detta projekt har även finansiellt stöd från Egual-projektet 
Mångfaldens Ansikten 

Övriga aktiviteter 
För att pröva möjligheter till att uppnå synergieffekter kommer en gemensam plan för 
arbetsmiljö, jämställdhet och mångfald att utarbetas och prövas på KLK, kommunled-
ningskontoret.  

Linköpings kommun medverkar i nationellt nätverk om 12 kommuner, som alla ar-
betar med mångfaldsutveckling inom respektive kommun. 

SKTF centralt genomför ett mentor till mentor projekt med deltagare från hela lan-
det och har aktivt tagit del av erfarenheterna från Linköpings kommun.  
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Sammanfattande erfarenheter från utvärde-
ringen av LPP 

Som tidigare påpekats kan utvärderingen av mångfaldsarbetet i Linköpings kommun 
betecknas som i första hand formativ utvärdering. Jag har regelbundet i träffarna med de 
olika mångfaldsgrupperna redovisat mina intryck av mångfaldsarbetet och beskrivit 
tillvägagångssättet i utvärderingen. Ovan har enkäten med anställda och politiker, inter-
vjuer med anställda på socialförvaltningen och erfarenheterna från mentor till mentors-
programmet redovisats mer i detalj.  

Organisatoriskt stöd och attityder, medvetenhet 
För att kunna ge en överblick av de erfarenheter utvärderingen av mångfaldsarbetet i 
Linköpings kommun gett har jag valt att utgå ifrån en modell som bygger på Tilly 
(2000), Eva Löfgren, konsult vid Diversity Support, har konstruerat modellen med 
kopplingar till en uppsats från Karlstad universitet, Bergman, A. & Schough, K. (2002). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 3. Organisatoriskt stöd och attityder, medvetenhet 

 
Det ena begreppet i modellen är organisatoriskt stöd. Det kan innefatta såväl policy i 
form av antagna dokument typ LPP. Det kan även omfatta frågor om hur man rent or-
ganisatoriskt byggt upp möjligheterna att stödja planerade förändringar  

Det andra begreppet står för individernas attityder, medvetenhet. Här handlar det om 
inställningen, förhållningssättet, till mångfald i kommunens personaluppsättning. 

Genom att kombinera de två dimensionerna får Tilly fram fyra fält. När medveten-
heten om fenomenet i fråga är låg och detta kombineras med ett lågt organisatoriskt stöd 
är sannolikheten stor för att det inte blir någon förändring alls. Vanmakt, frustration, 
uppstår i organisationer där det finns en medvetenhet och ett engagemang för en viss 
fråga bland personalen men där det organisatoriska stödet för frågan är lågt eller obe-
fintligt.  
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Ett annat händelseförlopp kan uppstå när det finns ett starkt och energiskt organisa-
toriskt stöd för en fråga men där medvetenheten är låg eller mycket omogen bland per-
sonalen. Då kan det bli ett pliktskyldigt men mekaniskt och formellt, byråkratiskt arbete 
med den aktuella frågan.  

Den gynnsammaste situationen uppstår när det finns ett starkt organisatoriskt stöd 
som sammanfaller med en mogen och tydlig medvetenhet om frågans betydelse. Då kan 
planerade förändringar slå igenom förbluffande snabbt. 

Hur ser det då ut om en tolkning av mångfaldsarbetet i Linköpings kommun görs ut-
ifrån Tillys modell? 

Organisationsförändringar kräver energi 
Under den studerade perioden har flera organisationsrelaterade händelser påverkat 
mångfaldsarbetet.  

Den ekonomiska åtstramningen har inneburit att frågor om budgetunderskott, admi-
nistrativa rationaliseringar har upptagit mångas intresse. Det gäller inte minst anställda 
inom produktionen, där de flesta anställda finns. 

Anställningen av en ny produktionsdirektör har tagit sin tid och medfört att ett kraft-
fullt förändringsarbete inte kommit igång förrän han funnits på plats rent konkret. Det 
har då hittills fokuserats på en omfattande omorganisation av ledningsorganisationen 
inom i första hand utbildning och omsorg. Arbetet med att få fram underlag för beslut 
och själva beslutsprocessen har berört många och krävt energi. Den nya organisationen 
finns nu på plats och håller på att trimmas in, vilket även det är energikrävande. 

En ny personaldirektör har även anställts under den studerade tvåårsperioden. Det 
har lett till att arbetet med att konstruera en organisation med personalstrateger och med 
arenor för utvecklingsarbete i högsta grad har stått i rampljuset. Det har även lett till att 
ansvaret för mångfaldsfrågorna fått en tydligare organisatorisk lösning. 

Det organisatoriska stödet för LPP 
 
Det organisatoriska stödet för LPP kan delas upp i flera delar. Att kommunfullmäktige 
antagit i LPP full enighet är utan tvekan en betydelsefull faktor. Anställda i kommunen 
vet att policyn antagits i kommunens högsta beslutande instans. Det betyder att hela det 
politiska etablissemanget står bakom det personalpolitiska programmet. Då går det att 
driva genomförandet med större kraft än om man inte kunnat enas politiskt om LPP. 

Genomförandet av omfattande omorganisation och anställning av nya betydelsefulla 
chefer har försenat genomförandet av LPP. Nu har den nya organisationen börjat stabili-
seras och ger förutsättningar för att påskynda genomförandet av policyprogrammet. 
Med arena – konstruktionen har förutsättningar skapats att på ett systematiskt sätt driva 
utvecklingsarbete inom det personalpolitiska området.  

Hittills har dock mångfaldsarbetet haft en tyngdpunkt i kommunledningskontoret. 
Det är mer på de olika kanslierna kopplade till de olika nämnderna, som mångfaldsarbe-
tet bedrivits med kontinuitet. Steget ut till resultatenheterna inom produktionen är fort-
farande alltför långt. Intervjuer med personal inom omsorgs- och utbildningsenheter har 
dock gett exempel på att det finns resultatenheter som arbetar medvetet med mångfalds-
frågorna. Det gäller bl.a. långsiktig rekrytering av personal med avsikt att få till stånd en 
större mångfald i personaluppsättningen. 
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Medvetenheten och attityderna till mångfald 
Kompetensutvecklingen som beskrivit ovan i rapporten har påverkat medvetenheten om 
mångfaldsfrågornas betydelse. Det är en styrka att alla förtroendevalda har fått möjlig-
het att under kompetent ledning ställas inför frågor om diskriminering och integration. 
Den satsningen kommer att följas upp under 2004/2005. 

Medvetenheten om mångfaldsfrågornas betydelse har även betonats i de ledarskaps-
program, som pågår och kommer att genomföras de kommande åren. Det finns dock 
anledning framhålla den viktiga roll, som första linjens arbetsledare har i mångfaldsar-
betet. Som exempel kan nämnas de gruppledare inom socialförvaltningen, som har 7-9 
anställda i sin grupp. Gruppledarna har möjligheter att konkret anknyta till vardagshän-
delser, som kan illustrera värderingar och ställningstaganden i mångfaldsfrågor. Det 
förutsätter att gruppledarna själva känner sig klara över sina egna utgångspunkter och 
har modet att stå för sin egen värdegrund. Det finns fortfarande mycket kvar att göra för 
att de många resultatenhetscheferna och första linjens arbetsledare skall kunna känna sig 
trygga att medvetet driva mångfaldsarbetet vidare. Det bör samtidigt framhållas att jag i 
intervjuerna mött chefer inom produktionen, som har en medveten plan i sin rekrytering 
av personal för att öka mångfalden. Det finns också exempel på chefer, som i sin vardag 
möter människor som har en annan kulturell bakgrund, vilket kan leda till konflikter och 
svårbemästrade situationer. Där finns prov på både mod och medvetet handlande, som 
skulle kunna vara till stöd för andra ledare, som inte har samma erfarenheter och samma 
tydliga hållning. Genomgående finns behov av att från ansvariga chefer i handling ge 
stöd åt ”eldsjälar” och få till stånd konkret erfarenhetsarbete mellan mer mångfaldskun-
nig och mer oerfaren personal.  

Från 5% till 7% med utomnordisk bakgrund 
Ett mått på vilken genomslagskraft LPP haft är andelen rekryterade av andelen anställda 
i Linköpings kommun, som har en utomnordisk bakgrund. Från år 2001 till 2003 har 
den siffran ökat från 5% till 7%.. I mål för LPP sägs att senast 2003 ska 

antalet anställda med utomnordisk bakgrund ha ökat inom verksamhetsområden där andelen 
idag är låg, det vill säga under 10 procent. Målsättningen gäller för både gruppen medarbetare 
och chefer 

Det målet har ännu ej uppnåtts. Intressant att notera är dock att ökningen ej är begränsad 
till områdena vård, omsorg. Ökningen har i stället fått en bredd i verksamhetsområdena, 
som talar för att medvetenheten om mångfaldens betydelse stadigt ökar. Detsamma 
gäller när det handlar om rekrytering av chefer. 

De stora pensionsavgångarna och behovet av att rekrytera personal kommet att stär-
ka möjligheterna att få en ökad mångfald i kommunens personalsammansättning. 

Mångfaldsarbetets koppling till budgetprocessen 
Ett genomgående intryck av mångfaldsarbetet är att det behövs en starkare knytning till 
budgetprocessen i kommunen. En del av denna kan sägas utgöras av beställarnämnder-
nas kravspecifikationer gentemot utförarna. I sektorsövergripande frågor som mångfald 
och jämställdhet behöver insatser prioriteras på ett tydligare sätt. Det borde framgå med 
större tydlighet vad beställaren vill att man skall uppnå beträffande mångfald inom sitt 
verksamhetsområde t.ex. de närmaste tre åren. 
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Det är även önskvärt att mångfaldsinsatser avspeglar sig tydligt i budgetsiffrorna på 
olika nivåer i organisationen. Det ger även större möjligheter till konkretare uppföljning 
och utvärdering av aktiva åtgärder  

Under en övergångsperiod kan det möjligen vara en möjlighet att centralt avsätta 
vissa medel till mångfaldsarbete, som disponeras av enheten med personaldirektör och 
ansvarig personalstrateg för att kunna stimulera till konkreta åtgärder ute i olika verk-
samhetsområden.  

Behov av en strategi för implementering av hela LPP 
Huvudintrycket av det hittillsvarande mångfaldsarbetet är att genom anställningen av ny 
personaldirektör och produktionsdirektör samt att bygga upp en tydligare organisation 
med fem personalstrateger underställda personaldirektören har skapat stabilare och tyd-
ligare förutsättningar för att driva mångfaldsarbetet vidare på ett målinriktat sätt. Det 
har skapats en plattform för det fortsatta arbetet med kommunens långsiktiga personal-
politiska program. Jämställdhetsarbetet och mångfaldsarbetet skall utgöra en 
genomgående dimension i allt personalpolitiskt arbete.  

Det är dock angeläget att i den nya organisationen ta tillvara engagemanget och eld-
själarna i de olika mångfaldsgrupper, som nu finns. 

För det fortsatta mångfaldsarbetet krävs tålamod och uthållighet. Det handlar om att 
tänka i långsiktiga tidsperioder, innan målet att mångfald bland personal skall ses som 
en tillgång och en styrka är helt accepterat på alla nivåer i Linköpings kommuns organi-
sation.  

Föreliggande rapport har haft mångfald i organisationen i fokus. Ett tydligt intryck 
är dock att det behövs en tydlig och genomarbetad strategi för att implementera hela 
LPP. En sådan implementeringsstrategi behöver kopplas samman med en formativ ut-
värdering, som bl.a. skall kunna ge signaler om vilka delar av LPP, som behöver revide-
ras och skrivas om. En sådan formativ utvärdering skulle också kunna vara ett stöd i 
implementeringen av LPP genom att allt efterhand ge information om hur implemente-
ringen av hela LPP framskrider och vad som behöver korrigeras. 
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Bilaga 1. Något om utvärderingsmodeller 

Begreppet utvärdering är ett svårfångat begrepp, som används med många olika inne-
börder. En definition, som ofta används är denna 

Utvärdering är en granskning och värdering av en verksamhet i syfte att kontrollera och/eller 
att utveckla (förbättra) den. Utvärderingen görs utifrån data som på ett systematiskt sätt samlats 
in, dokumenterats, analyserats och värderats i förhållande till allmänt erkända och öppet redo-
visade bedömningsgrunder (kriterier, mål och dylikt). 

Prop. 1990/91:82 om folkbildning och Prop. 97/98:115 Folkbildning 
 
Genomgående brukar man skilja på två motiv till att utvärdering genomförs. Det ena 
gäller behovet av kontroll av att verksamhet genomförts på ett sådant sätt att mål och 
avsedda effekter uppnås. Den andra motivet rör behovet av att via utvärdering få under-
lag för att planera och genomföra utveckling och förbättring av verksamheten i en orga-
nisation. 

Det är även vanligt att skilja på summativ utvärdering och formativ utvärdering. 
Summativ utvärdering genomförs när ett projekt, en verksamhet, är genomförd och 
summerar erfarenheterna. Formativ utvärdering genomförs medan projektet, verksam-
heten pågår och kan därför ge signaler om verksamheten, som kan användas för att änd-
ra, korrigera, skeendet i verksamheten.  

Olika typer av utvärdering 
Utöver den enkla indelningen ovan kan en rad indelningar göras, som ger en uppsätt-
ning olika utvärderingsmodeller.  

Vedungs utvärderingsmodeller 
I bilaga 6 på sidan 27 finns en uppställning av modeller för utvärdering som Evert Ved-
ung, professor och statsvetare gör i sin bok Utvärdering i politik och förvaltning. Det 
skulle för långt att gå in i detalj på hans resonemang men det kan vara värt att påpeka att 
det finns andra modeller för utvärdering än måluppfyllelsemodellen.  

Processutvärdering 
En annan indelning gör Ove Karlsson i sin bok Utvärdering – men är metod. Han skiljer 
på mål-resultatutvärdering, processutvärdering och interaktiv utvärdering. Mot detta 
ställer han följande frågor 1) Mot vilka kriterier sker utvärdering 2) Hur förhåller sig 
utvärdering till verksamhetens genomförande och 3) Vilka resultat fokuseras och för 
vem? Han får då följande uppdelning på sidan 50 i sin bok. 
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Figur 4. Mönster i utvärderingssammanhang 

 

 
 

Figur 5. Källa: Evert Vedung Utvärdering i politik och förvaltning . Sidan 50. 
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Bilaga 2. Intervjuer med handläggare på soci-
alförvaltningen 

För att få en bild av hur handläggare ”på golvet” uppfattar mångfaldsarbetet i kommu-
nen har nio personer från olika delar av verksamheten inom socialförvaltningen. En av 
dem som intervjuats deltar aktivt i det interna arbetet med mångfaldsfrågor. De övriga 
uppger att de inte aktivt deltar i denna typ av arbete. 

Medarbetarna känner till att den egna arbetsplatsen (Sociala Förvaltningen) har en 
grupp som arbetar med mångfaldsfrågor (en person uppger att hon inte visste att det 
fanns en sådan grupp). Man är medveten om avrapporteringen via e-post men uppger att 
man inte har tid att ta del av rapporterna till fullo. Ett vanligt svar är att man har 
”skummat innehållet”. Ibland hinns inte heller med att ”skumma”. 

Två av dem som intervjuats känner till vilka som ingår i denna grupp och vad de ar-
betar med. Övriga känner inte till hur gruppen är sammansatt, känner inte till att det 
finns en central mångfaldsgrupp och menar att de inte i någon större utsträckning kan 
uttala sig om vad den sociala förvaltningens mångfaldsgrupp gör eller har gjort.  

Vad gäller kännedomen om LPP förhåller det sig så att samtliga känner till detta do-
kument och en person säger sig ha satt sig in i dokumentet så att hon har skaffat sig en 
personlig uppfattning om detta. Samma person känner även till att LPP behandlar mång-
faldsfrågor. Flera av dem som intervjuats menar att de känner till LPP men att de inte 
prioriterat att på ett djupare sätt sätta sig in i materialet. En person säger: 
 
 ”Det står en sak på ett papper sen ser verkligheten annorlunda ut.” 
 
Linköpings Kommun har formulerat ett program för integration. Även detta program 
känner man till men har inte prioriterat att sätta sig in i. En person säger att hon har god 
kännedom om innehållet i detta program. De övriga menar att de antingen känner till 
programmets existens men inte satt sig in i detta eller att de inte känt till att programmet 
finns. En person utrycker det på följande sätt: 
  
 ”Jag vet att det finns ett sådant men jag tycker inte att det berör mig så mycket.” 
 
På en punkt är de intervjuade samstämmiga. De säger att medarbetare med utländsk 
bakgrund har blivit fler vid sociala förvaltningen de senaste åren. Detta menar de är 
positivt och flera refererar till de fördelar som detta kan ha i arbetslivet och särskilt 
inom de yrken där klienter/kunder i stor omfattning har en annan etnisk bakgrund än 
svensk. En person tydliggör detta genom att säga följande: ”Det skulle ju vara guld att 
få en man från mellanöstern som medarbetare. Han skulle förstå de kulturerna bättre 
än vi kan och också ha högre status bland familjer vi träffar i jobbet.” 

Några är även tydliga med att poängtera att mångfaldsaspekten aldrig får överskug-
ga kompetenskraven i organisationen utan att det är just individens förmågor och kom-
petens som skall avgöra vid en rekrytering. En person säger dock att hon har upplevt 
problem i samband med medarbetares språkkunskaper. Hon relaterar dessa problem till 
bl.a. en allt för kort introduktion och att nyanställda ofta ”kastas” in i verksamheten. Det 
har hänt att klienter har ringt upp henne och klagat på att handläggaren vid Sociala för-
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valtningen ej har förstått eller ej gjort sig förstådd telefon- eller brevledes. Det krävs 
menar hon en ökad hänsyn till detta problem.  

Det kan enligt två av dem som intervjuats ibland vara en ”rå” jargong mellan kolle-
gor om klienter vid t.ex. fikaraster. Detta är enligt en person ett sätt att få ”ventilera” 
den anspänning som arbetet medför, ett slags skyddsmekanism. En av dessa menar att 
denna jargong skulle kunna upplevas som kränkande eller diskriminerande. 

Vad begreppet ”mångfald” står för hos dem som intervjuats kan beskrivas i termer 
av acceptans och olikheter. Några beskriver begreppet utifrån att det finns olikheter vad 
gäller etnicitet, sexuell läggning, kön och ålder. Andra utgår från förhållningssättet ”ac-
cepterande”. De menar att begreppet för dem betyder acceptans för olikheter gällande 
etnicitet, sexuell läggning, kön och ålder. En person inkluderar ”funktionshinder” i be-
greppet mångfald. Samtliga anser att det mer eller mindre underförstått finns ett fokus 
på etnisk mångfald då begreppet mångfald används. 
 

De utbildningsbehov inom det aktuella området som dessa personer lyfter fram är föl-
jande: 

 Ökad kunskap om andra kulturer 
o Hur ser invandrare på Sverige och svenskar? 
o Hur fungerar sociallagstiftningen i andra länder? 
o Etik och moral i andra kulturer 
o Forskning inom kriminalitet bland invandrare 
o Föräldrar och barnrelationer i andra kulturer 
o Posttraumatiska problem 
o Hierarkier inom familj och i samhälle 
o Islam 

 Ökad kunskap om integrationsfrågor 
 Kunskap om betydelsen av mångfald i arbetslivet 

 
Nästan uteslutande allt av diskussionen kring utbildningsbehov inom mångfaldsområ-
det kom att handla om etnisk mångfald. Några gav förslag på hur utbildningen skulle 
kunna genomföras: 
 

 Studiebesök 
 Facket arrangerar lunchföreläsningar 
 Utbyte av erfarenheter från medarbetare med utländsk bakgrund 

 

Kommentarer 

 
 Mångfaldsgrupperna är ”anonyma” och deras arbete når ut på ett ytligt sätt. 
 En rådande hög arbetsbelastning ger litet utrymme för reflektion och fördjup-

ning i annat än dagligt arbete. 
 Begreppet ”mångfald” finns i den ”verbala världen”. 
 Policydokument och program kan upplevas som tunga och ovidkommande för 

den praktiska vardagen. 
 Det finns en positiv inställning och medarbetare ser stora möjligheter i en ökad 

rekrytering av medarbetare med annan etnisk bakgrund än svensk. 
 



Slutrapport utvärdering av mångfaldsarbete i Linköpings kommun. augusti 2004 

 31

Bilaga 3. Mentor till mentorprogrammet 

Matchning av deltagare 

Sju höga chefer i kommunen dvs. kommundirektören, biträdande kommundirektören, 
personaldirektören, direktören för Konsult & Service, socialchefen, produktionsdirektö-
ren (från jan. 2003 utvecklingschef) samt ekonomichefen har tillsammans med sju kva-
lificerade medarbetare med invandrarbakgrund utgjort deltagarna i programmet. Faiz 
Jaber, personalstrateg i kommunen, har varit initiativtagare till programmet och har 
även ingått i ett av mentor till mentorparen.  

Matchningen av cheferna i förhållande till medarbetarna genomfördes genom att 
medarbetarna fick välja den chef de ansåg skulle kunna utgöra den bästa samtalspart-
nern. På så sätt bildades 7 mentor till mentorpar, som har hållit ihop under hela året. 

Genomförande 

Under juni 2002 till juni 2003 har samanlagt sex träffar ägt rum med alla deltagarna 
samlade. Mellan dessa gruppträffar har man i mentor till mentorsparen träffats efter 
egna överenskommelser.  

I den första gruppträffen gjordes en genomgång av syftet med programmet och 
praktiska förutsättningar för programmets genomförande. Var och en presenterade sig 
helt kort.  

Därefter gav Viktoria Karlsson från Ledarskapsakademien några råd rörande starten 
av programmet. Nyare kommunikationsmönster och öppnare klimat i organisationer har 
bäddat för system med mentorsprogram. Mentor till mentorsprogrammet ger Linkö-
pings kommun tillfälle till ett lärande, som kan medverka till en utveckling av verksam-
heterna i kommunen. Hon menade att nyckeln i programmet ligger i att vara ett ömsesi-
digt stöd för den andres utveckling och att det kräver ett konsultativt arbetssätt.  

En förutsättning för att ett lärande skall uppstå är att man vågar låta samtalen bli di-
rekta och personliga. Detta kräver mer energi än att låta samtalen bifinna sig på en ofar-
ligare ”saknivå”. Hon delade även ut stödmaterial i form av checklistor och underlag att 
strukturera överenskommelserna i respektive mentorspar. En lång diskussion uppstod 
om mål och förutsättningar för att kunna genomföra programmet under det kommande 
året.  

I de följande träffarna har varje man i varje mentorspar presenterat varandra för de 
andra i den gemensamma gruppen. Man har dessutom beskrivit hur man jobbat i det 
egna mentorsparet. I decemberträffen 2002 hade var och en lagat eller förberett en mat-
rätt som bildade en buffé, som avåts efter det ordinarie seminariet. Var och en fick be-
skriva maträttens sammansättning, tillagning och kulturella bakgrund.  

Vårens två gemensamma träffar i februari och april ägnades åt att fullfölja presenta-
tionerna och att diskutera ledarskap och medarbetarskap med anknytning till mångfalds-
frågor. Birgitta Lindahl, ansvarig för kommunens ledarskapsutveckling, hade förberett 
konkreta situationer att utgå ifrån.  

Den sista gemensamma träffen i juni ägnades åt att diskutera utfallet av utvärde-
ringsintervjuerna och att umgås under lättsamma former med mat och dryck i trädgår-
den hos kommundirektören.  

 I de olika mentorsparen har ett vanligt mönster för träffarna varit att träffas på 
”neutral mark” för att inte bli störda av besökare, telefonsamtal m.m. Mötena har ofta 
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skett under lunchtid. Innehållet i samtalen har pendlat mellan sakfrågor relaterade till 
den egna organisationen och förhållanden kopplade till den egna familjesituationen och 
kulturmönster i samhället. Det är stora skillnader mellan mentorsparen i fråga om hur 
personlig och öppen man varit. 

Erfarenheter 

För att få en bild av hur mentor till mentorsprogrammet fungerat har jag följt samtliga 
möten i den stora gemensamma gruppen. Dessutom har samtliga deltagare utom en in-
tervjuats. Två intervjutillfällen var inbokade med den som inte intervjuats men bråds-
kande ärenden kom emellan för vederbörande. Det blev då för sent att få in synpunkter-
na till redovisningen i juni-mötet. 

Stor enighet i intervjuerna 

Det råder stor enighet i de intervjuades uppfattningar om att det varit värt att pröva detta 
pilotprojekt för att få erfarenheter för det fortsatta mångfaldsarbetet i kommunen. 

De intervjuade är övertygade om att projektet har ett symbolvärdet. Det ger signaler 
till politiker, anställda och medborgare i kommunen att mångfaldsarbete är så viktigt att 
de högsta cheferna i kommunen engagerat sig och avsatt tid till genomförandet. 

I det dagliga arbetet är strömmen av ärenden och händelser sådan att det blir svårt 
att stanna upp och reflektera över vad som händer. Deltagarna i mentor till mentorspro-
grammet har uppskattat de möjligheter till reflexioner och eftertanke som programmet 
gett möjligheter till.  

Genomgående har de intervjuade efterlyst en tydligare struktur för framför allt de 
ses träffarna i den gemensamma gruppen. De har också lämnat förslag till förändringar, 
som redovisas nedan under rubriken Förslag till förändringar.  

Mentorparen 

Då man inom varje enskilt mentorspar utformat hur man vill arbeta har det uppstått sto-
ra skillnader mellan mentorsparen. En genomgående skillnad är vilket kontaktdjup man 
valt. I några mentorspar har man valt att i huvudsak tala om arbetssituationer på en sak-
nivå. I andra har man byggt upp ett ömsesidigt förtroende, som medger samtal om egna 
värderingar och attityder kopplade till såväl arbetsliv som privatliv och med bäring på 
mångfaldsfrågor. Man har m.a.o. satt upp olika gränser för hur personlig man tillåtit sig 
vara. En rimlig hypotes är att lärandet i mentorsparen rörande kulturella skillnader och 
likheter ökar ju mer man vågar ge ut av egna värderingar och attityder.  

En förutsättning har varit att det skall råda ett ömsesidigt mentor till mentor förhål-
lande dvs. att båda i mentorsparen har något att lära sig och har något att ge. Det skall 
inte vara ett mentor - adept förhållande. I vissa fall har utvecklingen i mentorsparet bli-
vit sådan att relationen i mentorsparet inte fått den ömsesidighet och balans, som bör 
karaktärisera ett mentor till mentorpar. Det har mer kommit att likna en mer traditionell 
mentor - adept konstellation. 

I inledningen av programmet var många inställda på att genomföra en ”skuggning” 
på varandras arbetsplatser. Det skulle innebära att man t.ex. konkret kunde följa den 
andre i dennes arbete på arbetsplatsen. Det har visat sig svårare att arrangera än man 
föreställt sig. Endast i ett fall har det genomförts på ett sådant sätt att det kan betecknas 
som genuin ”skuggning”. Rädslan för att känslig information skall komma på avvägar 
har varit betydelsefull. En orsak är även att man under den tid som programmet pågått 
ej hunnit bygga upp det ömsesidiga förtroende i mentorsparen, som krävs för att arran-
gera en ”skuggning”. Det krävs även arbete med att få sina arbetskamrater att acceptera 
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arrangemanget, som bl.a. innebär att släppa in en person ”utifrån” i sammanträden och 
arbetskonferenser.  

Gruppträffarna  

Genomgående menar de intervjuade att syftet med gruppträffarna varit för diffust. Det 
hade behövts en överenskommelse om innehåll och arbetsformer, som varit tydligare än 
den nu blev.  

Deltagarna representerar en stor bredd av erfarenheter och kompetenser, som upp-
levts som mycket värdefull för de resonemang som uppstått.  

De intervjuade har även uppskattat gruppträffarna för de möjligheter till reflexion, 
som de utgjort. Många upplever att arbetsvardagen innehåller så många i tiden sam-
manpressade situationer, som kräver beslut och handling, att det är svårt att få tid till 
eftertanke och långsiktig planering. Det gäller i synnerhet värdeladdade frågor, som kan 
vara svåra att penetrera tillräckligt på djupet.  

Trots att varje gruppträff innehållit presentation av ett eller flera mentorspar menar 
deltagarna att man skulle ha velat känna de andra i gruppen mer än vad som blivit möj-
ligt.  

Chefsgruppen består av personer, som regelbundet träffas i arbetet i vardagen. De 
har lärt känna varandra i andra sammanhang än i mentor till mentorsträffarna. Det av-
speglas även i gruppträffarna på så sätt att man tagit med sig kommunikationsmönster 
och anspelningar på händelser, som varit främmande för medarbetardeltagarna. I några 
sammanhang skulle man kunna beteckna kommunikationen mellan cheferna i gruppen 
som ”jargongbetonad”, vilket bidragit till att övriga i gruppen känt sig något utanför. 

Det har varit svårt att få fram tillräckligt konkreta mångfaldssituationer från Linkö-
pings kommun att bearbeta. En orsak är att det ej varit tillräckligt distinkta krav på ta 
fram sådana situationer. Det har ”ej blivit av” i bruset från vardagsarbetet. En annan 
orsak är att det ej har hunnit skapas en tillräckligt trygg stämning i gruppen som helhet 
för att man skulle våga ta upp känsliga händelser i kommunen. Kombinerat med detta 
finns även problemet med att deltagarna varit beroende av varandra i vardagsarbetet. 
Detta kan bidra till att man undviker att lyfta fram situationer som kan kritiseras för att 
man borde ha handlagt dem på ett annat sätt.  

Förslag till förändringar av kommande mentor till mentorsprogram 

Under intervjuerna har konkreta förslag till förändringar av kommande mentor till men-
torsprogram framförts. Nedan har jag bakat in mina egna iakttagelser från gruppträffar-
na och mina tolkningar av intervjuerna. 

För att få en tydligare struktur kan en överenskommelse, ett kontrakt, vara en väg att 
pröva. En sådant kontrakt skulle kunna innehålla tydliga krav på arbetsinsats i form av 
tidsåtgång och tidsutdräkt. Det skulle bilda förutsättningar man måste acceptera för att 
gå in i programmet. Om programmet ställer krav på att deltagarna skall genomföra kon-
kreta åtgärder i organisationen skall dessa vara preciserade i förväg. Några av de inter-
vjuade menar att programmet skulle ha varit mer koncentrerat i tiden och genomföras 
under en kortare tidsperiod. Andra menar att det tar tid att bygga relationer och att man 
har behövt den tidsperiod som det genomförda programmet haft till förfogande. 

Eftersom mentor till mentorsprogrammet till stor del handlar om grundläggande 
värderingar och attityder hade mer tid behövt användas till att etablera en tillräckligt 
hög trygghetsnivå i gruppen. Detta innefattar även de spelregler och normer för kom-
munikationen i gruppen som skall gälla. Frågor rörande den personliga integriteten, 
sekretess för vad som avhandlas i gruppen, i vilken utsträckning man kan spela ut eller 
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avstå från att visa känslor, i vilken utsträckning man gemensamt kan reflektera gruppro-
cessen, gruppdynamiken, tillhör sådant man kan skapa ett kontrakt om för det vidare 
arbetet i gruppen.  

Frågan om programmet skall vara färdigplanerat i förväg eller få utvecklas under 
hand som det pågår har även aktualiserats i intervjuerna. Flertalet menar att ett färdig-
planerat program som ett utbud att ta ställning till är att föredra. Då vet man vad man 
ger sig in i. Det ger möjlighet att göra en realistisk bedömning av om det går att få in ett 
åtagande om att delta eller ej med tanke på den ordinarie arbetssituationen. 

Ett alternativ, som även framförts, är att genomföra en individuell behovsanalys för 
varje deltagare med tanke på mentor till mentorsprogrammets huvudinriktning. Då skul-
le den enskilde deltagaren kunna bygga upp ett individuellt program genom att delta 
bara i vissa av de gemensamma aktiviteterna.  

En tydligare matchning av deltagarna i mentorsparen har även efterlysts. Då skulle 
det bli möjligt att bilda mentorspar, där de bådas erfarenheter skulle ge bästa förutsätt-
ningar för ömsesidigt lärande. Frågan har även ställts om cheferna respektive medarbe-
tarna skall komma från samma organisatoriska nivå i organisationen.  

Ett problem med det genomförda programmet är att det finns tydliga beroenderela-
tioner mellan deltagarna. Det kan hindra kommunikationen rörande känsliga frågor. Ett 
sätt att undvika ett sådant problem kan vara att låta t.ex. chefer från Linköping möta 
anställda från en annan kommun t.ex. Norrköping. Då skulle man kunna ta upp situatio-
ner från den egna organisationen utan att några tydliga beroenden mellan deltagarna 
skulle hindra resonemangen. Samtidigt skulle man förlora den detaljerade kännedom 
om organisationernas kontext, som ofta kan berika diskussionen.  

Samtalsledaren vid gruppträffarna har kommit från den egna organisationen. Det 
handlar då om en person, som har inbyggda relationsberoenden med deltagarna. Då det i 
hög grad handlar om värderingar och attityder skulle en samtalsledare, som kommer 
utifrån, kunna provocera och driva diskussionen mot mer personliga ställningstaganden 
utan att hindras av egna relationer till deltagarna. 

Begreppet mångfald är ett brett begrepp, som kan ges många innebörder. Det kan 
vara viktigt att i ett mångfaldsinriktat program använda begrepp man har blivit överens 
om Viss gemensam ”kurslitteratur” med åtföljande gemensamma begreppsbestämningar 
kan vara ett sätt att få fram och använda precisare begrepp, samtidigt som det ökar kun-
skaperna om komplexiteten i begreppen. 
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Bilaga 4. Arbetsmoment i rättvis rekrytering 
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Bilaga 5. Sammanställning av resultat från en-
kät till förtroendevalda och anställda i Linkö-
pings kommun 

Bakgrund 
För att få en uppfattning om inställningen till vissa mångfaldsfrågor fick samtliga för-
troendevalda och anställda på nämnd- och myndighetskontoren ett frågeformulär i no-
vember 2002. Nedan ges en beskrivning av utfallet till de förtroendevalda och de an-
ställda som besvarat enkäten. 

Hur många har besvarat enkäten? 
Enkäten sändes ut till 260 politiker totalt. Det dröjde två månader efter valet innan det 
stod klart med vilka politiker, som skulle vara gruppledare för de olika politiska partier-
na. Vid det laget var det också klart vilka som skulle fortsätta att vara förtroendevalda i 
nämnder/styrelser. C:a 30% av ledamöter och ersättare har lämnat sina uppdrag. De 
flesta av dessa har av naturliga skäl ej besvarat enkäten. 51% har besvarat enkäten, vil-
ket med hänsyn till omsättningen av ledamöter och ersättare får anses vara en bra siffra.  
 
Enkäten till de anställda gick ut till 301 personer. Det gäller chefer/bitr. chefer på kans-
lierna/kontoren samt personal som fick möjlighet att vara med när Karin Scharma 
genomförde sitt seminarium våren 2002. 15 personer visade sig vara tjänstlediga, sjuka 
eller barnlediga. 
Av de återstående 286 besvarade 196 enkäten d.v.s 69%. 

Är policyprogrammen väl kända? 
För att få en bild av hur väl kända policyprogrammen för mångfald och integration är 
ställdes följande fråga i enkäten. ”Har Du hunnit läsa Linköpings Personalpolitiska 
Program så grundligt att Du har bildat Dig en personlig uppfattning om innehållet i 
programmet?” Hälften av såväl anställda som politiker svarar ja på den frågan (se figur 
1 sidan 44). För Integrationsprogrammet blir siffran för motsvarande fråga densamma 
för politikerna. Av de anställda anger endast 27,6% att man läst programmet så grund-
ligt att man bildat sig en personlig uppfattning om innehållet i programmet (se figur 2 
sidan 44). Kan det vara så att LPP känns aktuellare, eftersom det tillkommit senare än 
Integrationsprogrammet? Resultatet tyder på att det finns ett behov av ytterligare fort-
bildningsinsatser för att göra policyprogrammen tillräckligt väl kända och ge dem mer 
genomslagskraft i verksamheten. 

Är det bra att ha policyprogram för mångfald och integra-
tion? 
Frågan om hur väl kända policyprogrammen är kan också kopplas till frågan om man 
menar att policyprogram behövs. Följande påstående formulerades i enkäten ”Det är 
bra att Linköpings kommun har policyprogram för mångfaldsfrågor.” Av figur 3 (sidan 
45) framgår att den helt övervägande andelen av de svarande instämmer helt i påståen-
det – politikerna nära 80% och de anställda drygt 60%.  
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Karin Scharmas seminarium 
Under hösten 2001 och våren 2002 anordnades ett seminarium för de olika nämnder-
na/styrelserna var och en för sig. Till dessa seminarier hade även anställda på kanslierna 
knutna till de olika nämnderna/styrelserna möjligheter att delta. ( Se figur 5 sidan 45). 
 
Av figur 6 (sidan 46), figur 7 (sidan 46) och figur 8 (sidan 47) framgår att en majoritet 
tycker att Karin Scharma gav en tydlig bild av svårigheter att förstå den svenska kultu-
ren och att utbildningen var meningsfull. Däremot menar man sig inte ha fått tillräckligt 
med uppslag till konkreta åtgärder i verksamheten för att öka mångfalden.  

Den viktigaste mångfaldsfrågan för ledamöter i nämn-
der/styrelser 
Politikerna fick i sin enkät frågan ”Den viktigaste mångfaldsfrågan för vår 
nämnd/styrelse är:” Många har besvarat den öppna frågan. Svaren kan grupperas i föl-
jande huvudkategorier.  
 

* Implementera policydokumenten 
* Finns ingen sådan fråga 
* Rekrytering för att få ökad mångfald 
* Sprida kunskap om mångfald 
* Nå ut med kultur- och fritidsutbud till alla 
* Få alla att rösta vid val 
* Få in fler invandrare i politiken 
* Invandrarflickors / kvinnors situation vad gäller hot och våld 
* Information på flera språk 

 
Nedan ges några exempel på uttalanden i enkäten. 

Implementera policydokumenten 

Ett genomgående mönster är att man önskar konkretisera mångfaldsarbetet och imple-
mentera policydokuemnten t.ex. ”Hantering av integrationsprogrammets konkretisering 
- kurser till olika föreningar (IVF t.ex.) som gör ett stort jobb med små resurser för att 
förverkliga kommunens integrationsprogram! Fler lärare/personal med utländsk bak-
grund i våra skolor.” ”Att se till att policydokumenten blir implementerade i verksam-
heten.” 

Finns ingen sådan fråga 

” Finns ingen som jag ser det.” ” Pengar som inte finns. Då det inte finns resurser kan 
man inte göra något.” 
 

Rekrytering för att få ökad mångfald  

”Att tillse att det finns handläggare, personal inom äldreomsorgen, individ-
familjeomsorgen med bred kulturell och språklig kompetens.” ” Rekrytera personal 
både i verksamheten och på stadshuset med olika etnisk bakgrund.” ” Att bidra till att 
vi får flera anställda med invandrarbakgrund samt personer med funktionshinder” 
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Sprida kunskap om mångfald 

”Spridande av kunskap om mångfald.” 

Nå ut med kultur- och fritidsutbud till alla 

” Att ge människan möjlighet att ta del av alla de fritidsaktiviteter inte oavsett kön, ål-
der, tro, ursprung, men särskilt med tanke på just deras kön, ålder, tro, ursprung - riktat 
inte minst vad gäller religion och etnicitet. Ta del av i meningen både ”konsumera” (ex. 
se en teaterpjäs) och ”producera” (sätta upp en pjäs) Att hjälpa människor att via kul-
tur och fritid förstå sin identitet och utveckla den. Ett mål nås genom att uttrycka exis-
tensiella livsfrågor som i en mening kanske är ”allmänmänskliga” men som ändå sär-
skilt riktar sig till en grupp.” 

Få alla att rösta vid val 

”Underlätat för alla att utnyttja sin rösträtt.” ”Ökat valdeltagande från invandrargrup-
per.” 

 Få in fler invandrare i politiken 

”Att vi saknar etnisk mångfald både i nämnd och tjänstemannagruppen.” ” En propor-
tionell andel nya svenskar bland förtroendevalda och bland våra tjänstemän.” 

Invandrarflickors / kvinnors situation vad gäller hot och våld 

”Hot våld invandrarkvinnor/flickor.” 

Information på flera språk 

”Att info ges ut på flera olika språk.” 

Politiker: Behov av mer utbildning i mångfaldsfrågor 
Följande öppna fråga ställdes i enkäten: Vi behöver mer utbildning i mångfaldsfrågor i 
vår nämnd/styrelse och jag föreslår följande inslag. 
 
Svaren har grupperats i följande huvudrubriker 
 

* Det behövs mer utbildning rent allmänt 
* Hur rekrytera för att få mer mångfald 
* Skapa kontaktytor t.ex. inv. föreningar 
* Utb. Innehåll 

- Kulturskillnader och dess orsaker. Invandrargruppers syn på familj, musik, 
kultur, omsorg 

- Värderingar, religioner 
- Diskrimineringslagen 
- Goda exempel från egna och andra kommuner 

 

Det behövs mer utbildning rent allmänt 

”Vi behöver allt vi kan få.” ”Överlåter idéerna till någon mer kompetent person.” ”Ut-
bildning för hela personalen samtidigt, med utrymme för diskussion och bearbetning. 
(alltså inte bara skicka ledamöter på kurs som ingen frågar efter då man kommer till-
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baka).” ”Varför utbilda politikerna när man ändå inte kan genomföra programmen på 
golvet p.g.a. brist på resurser.” ”Utbildning skadar inte men det är bättre ha flera poli-
tiker med invandrarbakgrund.” 

Hur rekrytera för att få mer mångfald 

”Varför vi ska anställa personer med annan härkomst än svenska.” 

Skapa kontaktytor t.ex. inv. föreningar 

”Vad har invandrargrupper i Linköping för syn/önskemål på omsorg (äldreomsorg, 
psyk. o. fysiskt handikappade).” ”Träffa invandrarorganisationerna.” 

Utbildningsinnehåll 

”Vad innebär mångfald och integration som begrepp?” ”Kulturella differenser.” ”Stu-
diebesök på arbetsplatser där mångfald kommit längre än genomsnittet.” ”Diskrimine-
ringslagen vad betyder den?.” ” 1) Invandrares/flyktingars situation och förutsättning-
ar när de anländer hit. 2) Etniska skillnader - krav och acceptans från vår sida. Motiv: 
Våra fördomar och okunskap” ”Om värderingar som är så olika.” ”Kulturkrock famil-
jen, uppfostran o.dyl.” ”Goda exempel från andra kommuner.” 

Anställda: Den viktigaste mångfaldsfrågan 
För de anställda formulerades frågan på följande sätt: Den viktigaste mångfaldsfrågan 
för verksamheten kopplad till mina arbetsuppgifter är: 
 
Många har besvarat frågan och svaren kan grupperas under följande rubriker, varav fle-
ra är identiska med rubriker för politikernas svar på motsvarande öppna fråga.  

 
* Implementera policydokumenten 
* Seriöst engagemang hos högsta ledningen 
* Rekrytering för att få till stånd ökad mångfald 
* Kompetensutveckling, chefsutveckling 

- Språk och kulturkompetens inom äldre- och handikappomsorgen 
* Delaktighet och demokrati 

- Deltagande i planer och projekt inom teknik- och samhällsbyggnad 
* Attityder, värdegrund, människosyn hos medarbetarna 

- Inte särbehandla, nolltolerans mot rasism 
- Möta allmänheten 

* Information på flera språk, publicistisk mångfald 
* Mångfald utifrån ett genusperspektiv 
* Mångfaldsarbete i skolorna 
* Skapa förståelse för svensk sociallagstiftning 
* Variation i valet av utförare 
* Bra boendemiljö 
* Stödja invandrare starta och utveckla företag 

 
Nedan följer exempel på uttalanden i enkäten i kursivstil. 
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Implementera policydokumenten 

”Att driva på implementeringen och beteenden och attityder i en för mångfalden gag-
nande riktning.” 

Seriöst engagemang hos högsta ledningen 

”Att högsta ledningen har ett seriöst engagemang och att mångfaldsarbete blir en del 
av organisationens kvalitets- och utvecklingsarbete.” 

Rekrytering för att få till stånd ökad mångfald 

”Att kunna anställa fler personer med ”icke-svensk” bakgrund och med rätt utbildning 
i förskola/skola.”  
”Begreppet mångfald, som är kopplat till integrationen av människor med någon form 
av icke-svenskt ursprung, är relevant i relation till mina arbetsuppgifter på så sätt att 
det idag inte finns någon sådan person i verksamheten. För att nå fram till att sådana 
personer deltar i arbetet så handlar det om avancerad utbildning, dvs specialinriktad 
civilingenjörsutbildning. Där är situationen idag sådan att det är stor brist på personer 
med sådan utbildning och kompetens överhuvudtaget i landet, oavsett ursprung.” 

Kompetensutveckling, chefsutveckling 

”Kompetensutveckling och strategisk rekrytering.” ”Jag anser att den viktigaste mång-
faldsfrågan som är kopplat till mina arbetsuppgifter är möjlighet till utbildning och 
kompetensutveckling. Men även att jag kan erbjuda andra detta i mitt arbete.” ”Finna 
former och rutiner, ge möjlighet, medvetet öppna upp och stimulera så att människor 
med olika bakgrund kommer att finnas i chefs och ledarpositioner i kommunen. "Träna" 
befintliga ledare i att ta vara på och stimulera mångfald i den dagliga verksamheten.” 

Delaktighet och demokrati 
- Deltagande i planer och projekt inom teknik- och samhällsbyggnad 

”Delaktighet och demokrati.” ”Deltagande i planer och projekt inom teknik- och sam-
hällsbyggnad.” 

Attityder, värdegrund, människosyn hos medarbetarna 

”Att inte särbehandla utan uppfatta och möta människor lika oavsett ursprung, språk 
eller kultur.”” Jag tror att arbetsteam bestående av människor från olika kulturer gör 
att man på ett bättre sätt kan möta allmänheten (får en större förståelse för de problem 
och frågor som kan dyka upp i verksamheten, vilka ofta beror på missförstånd).” 

Information på flera språk, publicistisk mångfald 

”Hur nå ut med verksamhetsbeskrivning på ett lättförståeligt sätt?” 

Mångfald utifrån ett genusperspektiv 

”Mångfald utifrån ett genusperspektiv är en fråga som inte lyfts fram just nu särskilt 
mycket.” 

Mångfaldsarbete i skolorna 

”Mångfald (kön, etniskt ursprung, "kulturtillhörighet", intressen) i olika inflytandefo-
rum för barn och ungdomar i kommunen.” 
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Skapa förståelse för svensk sociallagstiftning 

”Det är svårt att ta fram den viktigaste frågan. Jag väljer att ta fram två viktiga frågor 
för mig. Vad gäller brukarperspektiv: Att hos brukare och deras anhöriga skapa förstå-
else för svensk sociallagstiftning, allmänna råd från tillsynsmyndigheter, kravspecifika-
tioner från beställare, mm Vad gäller personal: Att kompetensutveckla omsorgsperso-
nal med annan etnisk bakgrund än svensk i att skriva, tala och förstå svenska i tillräck-
ligt god omfattning för att omsorgsarbetet alltid ska kunna dokumenteras och kvalitets-
säkras.” 

Variation i valet av utförare 

”Stor variation i valet av utförare, ålder, kön (50%), olika delar av landet samt utom-
landsrepr.” 

Bra boendemiljö 

”Att arbeta för att alla kommuninnevånare får tillgång till en bra boendemiljö med bra 
fördelning av park och grönområden med gc-kommunikationer . Dessa skall göras till-
gängliga även för människor med handikapp (fysiska, mentala, etniska etc.), även män-
niskor från andra naturgeografiska områden och som därför är främmande inför Lin-
köpings omgivningar, park och natur.” 

Stödja invandrare starta och utveckla företag 

”Stödja invandrare att starta och utveckla företag.” 

Anställdas behov av utbildning i mångfaldsfrågor 
De anställda fick även en öppen fråga om utbildningsbehov gällande mångfaldsfrågor 
med följande formulering: Jag behöver mer utbildning i mångfaldsfrågor med tanke på 
mina arbetsuppgifter och jag föreslår följande inslag: 
 
Svaren har sorterats in under följande kategorier.  

* Det behövs mer utbildning rent allmänt 
* Jag behöver inte mer utbildning 
* Hur rekrytera för att få mer mångfald 
* Policydiskussioner inom Produktionen och inom chefskollektivet inom kom-

munen som helhet 
- Tillämpningsdiskussion för Linköpings om mångfaldsfrågor 
- Tips på namn inom kommunen som kan kontaktas för frågor och formule-
ringar inom mångfaldsområdet 

* Bemötandet och kontakter med olika kulturer 
* Kulturskillnader och dess orsaker. "Vardagskultur" 
* Mångfaldsbegreppet, vad det faktiskt är 
* Relationer arbetsledare (chef) och medarbetare utifrån ett mångfaldsperspek-

tiv 
* Mer språkutbildning (engelska - "kommunspråk") 
* Regelsystem för byggande i andra länder 
* "Försäkringskulturer" i andra kulturer 

 
Nedan ges exempel på formuleringar i enkätsvaren med kursivstil. 
 



Slutrapport utvärdering av mångfaldsarbete i Linköpings kommun. augusti 2004 

 42

Det behövs mer utbildning rent allmänt 

”Samspelet mellan utbildning och arbete. Hur utbildning bör läggas upp för att olika 
persongrupper skall tillgodogöra sig nödvändiga kunskaper. Hur ser de goda exemplen 
ut osv.” ”Studiebesök i andra kommuner som har kommit längre. T ex Göteborg. Var 
med på ett besök i Malmö som var mycket givande.” 

Jag behöver inte mer utbildning 

”Tror jag inte att jag behöver.” ”Tror att alla behöver mer "diskussionsdagar" om atti-
tyder, även jag fast jag inte tror det.” 

Hur rekrytera för att få mer mångfald 

”Kulturfrågor och rekrytering.” 
”Policydiskussioner inom Produktionen och inom chefskollektivet inom kommunen som 
helhet” 
”Det har hittills varit mycket trevliga och fängslande föredrag men det skulle vara vär-
defullt med en tillämpningsdiskussion för Linköping som samhälle och inte bara som 
anställningsmyndighet.” ” Tips på namn inom kommunen som man kan kontakta för 
olika frågor och funderingar inom mångfaldsområdet.” 

Bemötandet och kontakter med olika kulturer 

”Hur bemöter jag människor från främmande kulturer?” 

Kulturskillnader och dess orsaker. "Vardagskultur" 

”Lära sig mer om traditioner i olika kulturer, "vardagskultur.”” 

Mångfaldsbegreppet, vad det faktiskt är 

”Mer utbildning vore bra, då gärna utifrån olika aspekter- allt vad mångfald faktiskt är, 
inte bara när det gäller etnisk mångfald” 

Relationer arbetsledare (chef) och medarbetare utifrån ett mång-
faldsperspektiv 

”Ev ytterligare utbildning skulle kunna inriktas mot förhållandet arbetsledare (chef) 
och underställd utifrån ett mångfaldsperspektiv. Vilka vanliga "fällor" kan det finnas 
osv.” 

Mer språkutbildning (engelska - "kommunspråk") 

”Mer språkutbildning (främst engelska - "kommunalspråk"). Information om andras 
religioner och synsätt för att lättare kunna möta varandra i vardagen.” 

Regelsystem för byggande i andra länder 

”Det gör jag säkert, men det känns svårt att prioritera i en situation där vi inte har re-
surser att klara våra grundläggande uppgifter. Kännedom om regelsystem för byggande 
i andra länder skulle kunna vara bra, liksom naturligtvis kultur/beteendekoder kring 
detta i andra samhällen.” 
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"Försäkringskulturer" i andra kulturer 

”Vilken "försäkringskultur" finns i de länder där de flesta av invandrarna kommer från. 
Hur reagerar olika människor på en larmsignal. Om ett brandlarm går i en skola - kan 
det då uppfattas som ett flyglarm och att man då springer ner i källaren och gömmer sig 
istället för att snabbt lämna huset?” 

 



Slutrapport utvärdering av mångfaldsarbete i Linköpings kommun. augusti 2004 

 44

 

ja Nej
0

10

20

30

40

50

60

%

54,6
52,3

45,4
47,8

Anställda

Politiker

Har Du hunnit läsa Linköpings Personalpolitiska Program så grundligt att Du

har bildat Dig en personlig uppfattning om innehållet i programmet?

N = 196

 
Figur 6. Läst LPP? 
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Figur 7. Läst Integrationsprogrammet? 
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N = 196 politiker och 127 anställda

 
 

Figur 8. Bra att ha policydokument angående mångfald? 
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Figur 9. Deltog Du i Karin Scharmas utbildning? 
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Utbildningen med Karin Scharma gav mig en tydlig bild av vad som kan vara svårt att förstå i

den svenska kulturen för människor med en annan kulturell bakgrund

N = 196 anställdavarav 76 deltog i utbildningen med Karin Scharma

N = 133 varav 53 deltor i utbildningen

 
Figur 10. Gav Karin Scharma en tydlig bild av svårigheterna att förstå den svenska kulturen? 
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för arbetet i vår nämnd/styrrelse)
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Figur 11. Var utbildningen meningsfull? 
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Utbildningen gav uppslag till konkreta åtgärder, som vi i vår verksamhet bör

ta itu med för att öka mångfalden i vårt verksamhetsområde.(Utbildningen

gav uppslag till konkreta åtgärder, som vår nämnd bör ta itu med för att öka

mångfalden i nämndens/styrelsens  verksamhetsområde)

N = 196 anställda varav 76 deltog i utbildningen med Karin Scharma

N = 133 politiker varav 53 deltog i utbildningen

 

Figur 12. Gav utbildningen konkreta uppslag till åtgärder? 

 


