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Personalen i fokus 
Mångfald är temat i Personalen i fokus 1999. Begreppet mångfald associeras 
ofta med kulturell och etnisk mångfald. Mångfald i vidare mening kan även 
innefatta olikheter i exempelvis ålder, kön, social bakgrund och religiös över-
tygelse. Vi har begränsat oss till de variabler som relativt lätt kan mätas och 
har därför valt att beskriva mångfald utifrån ålder, kön och födelseland. 

Syftet med rapporten är att visa på graden av mångfald i kommunerna och 
utifrån rekryteringsbehoven diskutera de möjligheter till förändring av per-
sonalens sammansättning som ges. Den bild vi redovisar är genomsnittlig 
men självklart finns olikheter mellan kommunerna vad gäller mångfald. Vår 
avsikt är att stimulera till diskussion om tillståndet i den enskilda kommu-
nen; Hur ser det ut hos oss? Vad vill vi? Hur ska vi gå till väga? 

Personalen i fokus är en årligen återkommande temainriktad skrift där vi uti-
från Svenska Kommunförbundets statistik och andra statistikkällor analyse-
rar aktuella frågor. Utgångspunkten tar vi i den kommunala personalen och 
kommunerna som arbetsgivare. 

Personalen i fokus riktar sig i första hand till dem i kommunerna som har ett 
arbetsgivaransvar. Vår förhoppning är att skriften också väcker intresse i vi-
dare kretsar. 

Personalen i fokus skickas i ett exemplar till vardera Kommunstyrelsen och 
personalchefen i varje kommun. Kopiera gärna detta cirkulär och vidarebe-
fordra till andra förvaltningar i Er kommun.  

Frågor om skriftens innehåll besvaras av Alessandra Cavalieri Persson, Jonas 
Eriksson eller Eva Palmheden Kalms. Samtliga nås på telefon 08-772 41 00. 
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Ytterligare exemplar kan beställas från Kommentus Förlag AB, 117 99 Stock-
holm, tfn 08-709 59 90, fax 08-709 59 80 eller via e-post på: 
forlagorder@kommentus.se. Pris för enstaka exemplar är 50 kr exklusive 
moms, porto och expeditionsavgift. Skriften finns också i sin helhet på Inter-
net. Adressen är www.svekom.se/stat/statistik/fokus/fokus99.htm. 
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Bilaga 

Rapporten Personalen i fokus skickas i ett ex till Kommunstyrelsen och ett ex 
till personalchefen i varje kommun. 
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