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Förord 
 
Det har varit intressant och givande att få utföra ett uppdrag åt Luleå kommun. Vi känner att 
mångfald är ett viktigt ämne att belysa och som ligger helt rätt i tiden.  
 
Vi vill börja med att tacka alla våra respondenter som tagit sig tid att träffa oss och svara på 
våra frågor. Det har varit mycket spännande att få dela era erfarenheter och höra hur ni arbetar 
med dessa frågor. Vi vill även tacka Åsa Thomtén Jacobsson och Sirpa Jacobsson som 
tilldelat oss vårt uppdrag. Avslutningsvis vill vi tacka vår studiehandledare TorBjörn Nilsson 
samt våra studiekamrater. 
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Sammanfattning 
 
Luleå kommun står inför en stor generationsväxling de närmaste åren. Fram till år 2016 ska 
kommunen rekrytera 5382 medarbetare. För att klara av detta behöver Luleå kommun 
förbättra sin rekryteringsprocess. Rekryteringsunderlaget kan breddas om rekryterare 
fokuserar på att söka efter en viss kompetens istället för en viss person. Det är lätt att 
rekryterare anställer en person som liknar den som blir ersatt, eller den som har flest 
gemensamma nämnare med rekryteraren själv. Sammansättningen av Sveriges befolkning har 
förändrats snabbt under senare år och en fördubbling av antalet personer med utländsk 
bakgrund skedde under åren 1999-2002. Denna grupp har sämre arbetsmarknadsförankring än 
infödda svenskar. 
 
Vårt syfte med studien är att öka kunskapen för hur Luleå kommun kan bli attraktivare som 
arbetsgivare för personer med utländsk bakgrund. I vår studie har vi intervjuat sju 
respondenter, som alla är insatta inom området. 
 
Våra generella slutsatser är att Luleå kommun bör arbeta med att få in personer med utländsk 
bakgrund på alla nivåer inom organisationen, detta leder till att normer och värderingar kan 
omprövas och det ger Luleå kommun ett starkare varumärke som en arbetsgivare med 
mångfald.  



Abstract 
 
Luleå kommun, as an employer, is facing a huge generational change in a near future. The 
municipality needs to recruit 5382 employees until the year 2016. In order to meet this 
change, Luleå kommun needs to improve its recruitment process. The recruitment base may 
be broaden if the recruiters’ search for a specific competence rather than for a specific person. 
Recruiters often employ a person that is similar to the predecessor, or has the most in common 
with the recruiter himself. The composition of Sweden’s population has changed rapidly 
during the last years with a doubling of persons with a foreign background between the years 
1999-2002. This group has more difficulties to enter the labour market than the native 
Swedes. 
 
Our purpose of this study is to increase the understanding of how Luleå kommun may become 
more attractive as an employer for people with foreign background. We have interviewed 
seven respondents in this study, all knowledgeable with the area. 
 
Our general conclusions are that Luleå kommun should employ people with foreign 
background at all levels within the organisation. This may affect norms and values and give 
Luleå kommun a stronger brand as an employer of diversity. 
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1. Inledning 
Detta inledande avsnitt innehåller en bakgrund och diskussion om problematiken inom 
ämnesområdet. Detta utmynnar senare i syftet med denna studie och den frågeställning som 
ligger till grund för studien. Syftet med inledningen är att ge läsaren inledande information 
om ämnesområdet och en förståelse för syftet och frågeställningen i studien. 

1.1 Bakgrund 
Det svenska samhället står, enligt Knocke (2005), inför en stor generationsväxling på 
arbetsmarknaden då 40-talisterna bidrar till stora pensionsavgångar. Rapporter från SCB1 
visar att det redan i dagsläget träder ur färre personer ur arbetskraften än vad som träder in. 
Enligt Roth (2004) beräknas var femte person i landet vara 65 år, eller äldre år 2015. 
Barnafödandet är lågt i dagsläget och befolkningstillväxten har minskat till 0,2 procent per år 
(ibid). Författaren skriver vidare att arbetsgivare inte tar tillvara på kompetensen på 
arbetsmarknaden. Om den skulle tas bättre tillvara skulle arbetsmarknaden kunna tillföras 
cirka 500 000 personer år 2015, men om dagens mönster består sjunker siffran till 100 000 
(ibid). Svenska kommunförbundet har gjort beräkningar på att cirka en halv miljon tjänster 
behöver tillsättas inom offentlig sektor inom en snar framtid, för att den nuvarande servicen 
ska fungera (ibid). 
 
Luleå kommun är en av många kommuner som står inför en stor generationsväxling de 
närmaste åren. Fram till år 2016 ska Luleå kommun rekrytera 5382 medarbetare (Nilsson, 
2008). Generationsväxlingen sker i hela Sverige och därmed ökar konkurrensen om 
medarbetarna. Luleå kommun vill därför ha hjälp med att förbättra sin rekryteringsprocess. En 
del i denna förbättring skulle kunna vara att bli bättre på att rekrytera mångfald, då det ger ett 
bredare underlag för att finna den rätta kompetensen. Utifrån detta har vi fått ett uppdrag av 
Luleå kommun där vi ska undersöka hur de som arbetsgivare kan bli attraktivare hos personer 
med utländsk bakgrund.   

1.2 Problemdiskussion 
Det faktum att vi blir färre i arbetsför ålder leder till att rekryteringsunderlaget minskar. Det 
här är ett problem som alla organisationer står inför, därför kommer också konkurrensen att 
öka om arbetskraften. Bristen på arbetskraft kan åtgärdas genom exempelvis förlängd 
arbetsför ålder, omorganisering och rationalisering. Dessa är åtgärder som företag kan ta till. 
Ett annat alternativ, som kan lösa problemet med ett minskat rekryteringsunderlag är att bli 
bättre på att rekrytera mångfald. Figur 1 nedan visar att om du inte rekryterar mångfald, utan 
endast riktar dig till de icke funktionshindrade svenskfödda männen i åldern 25-54 år, utgör 
ditt rekryteringsunderlag endast 24 procent av befolkningen. 

 
Figur 1. Hur stort är ditt rekryteringsunderlag? Från ”Varför ersätta Sture med Sture?” av M. Björnsson, 
2007, s 7. 
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Roth (2004) skriver att mångfald är ett relativt nytt begrepp i Sverige. Mlekov & Widell 
(2003) skriver att begreppet mångfald myntades i Sverige först i mitten av 1990-talet i 
samband med diskussioner rörande integrationspolitiken. Roth (2004) skriver vidare att 
ytterligare ett exempel på att begreppet mångfald är nytt är att det finns få definitioner av 
begreppet i svenska uppslagsverk. Mångfaldsbegreppet i vår svenska lagstiftning utgår från 
begreppen kön, etnisk tillhörighet, religion, trosbekännelse, funktionshinder, sexuell läggning 
och ålder (SFS 2003:307). Mlekov & Widell (2003) skriver att den politiska ambitionen är att 
invandrare, funktionshindrade, äldre, lågutbildade med flera skall integreras i det svenska 
arbetslivet, vilket är något som inte sker i tillräckligt stor utsträckning i dagens Sverige. Om 
företag sorterar bort vissa grupper tar de inte sitt samhällsansvar, som kommit att bli en trend 
på senare tid för att förbättra arbetsgivarens varumärke (Backhause & Tikoo, 2004). Att 
sortera bort vissa grupper är diskriminering och något som Roth (2004) skriver kan ske 
genom hela rekryteringsprocessen. Med hjälp av svensk lagstiftning kan företag fällas för 
diskriminering, om det går att påvisa att så skett. 
 
Nationalencyklopedin (2008) definierar diskriminering som ”särbehandling av individer eller 
grupper”.  Roth (2004) menar att problemet med diskriminering är att det kan vara svårt att 
upptäcka då diskriminering ofta grundar sig på fördomar, värderingar och attityder som 
människan bär med sig. De los Reyes (2001) skriver att diskriminering kan förekomma vid 
rekrytering och anställning, detta kan leda till att vissa grupper utesluts från arbetsmarknaden.  
 
Mlekov & Widell (2003) redovisar statistik som visar på att personer med utländsk bakgrund, 
oavsett utbildningsbakgrund, har svårigheter att ta sig in på den svenska arbetsmarknaden, 
speciellt när det gäller att få arbeten som motsvarar deras kompetens. Roth (2004, s 21) 
skriver att med utländsk bakgrund avses” utrikes födda, födda i Sverige med två utrikes födda 
föräldrar och födda i Sverige med en svensk och en utrikes född förälder”. Roth (2004) 
hänvisar i sin bok till en rapport från integrationsverket, där det har kartlagts att utseendet 
påverkar möjlighet till anställning, utomeuropeiska invandrare utesluts oftare. Då personer 
utesluts på detta sätt blir rekryteringsunderlaget mindre och viktig kompetens riskerar att gå 
förlorad. Personer med utländsk bakgrund har ökat kraftigt bara under de senaste åren och i 
dagsläget består 17,3 procent av Sveriges befolkning av personer med utländsk bakgrund 
(SCB2). Då detta är en grupp som växer kan uteslutning av denna grupp ge en mer homogen 
arbetsplats och fördelar som mångfalden för med sig uteblir. Nilsson-Fägerlind (2004) 
framhåller att organisationer måste bli bättre på att rekrytera mångfald om de ska klara sin 
kompetensförsörjning på längre sikt. Vidare skriver hon att rekryteringsunderlaget begränsas 
om vissa grupper utesluts vid rekryteringsprocessen.  
 
I en rapport från Integrationsverket om mångfaldsarbete i Sveriges kommuner uppger endast 
19 % av kommunerna att de arbetar med en mångfaldspolicy och 14 % hade en handlingsplan 
för ökad etnisk mångfald (Roth 2004). En utredning gjord av Botkyrka kommun (Edström 
2001) visar att chefer och personalansvariga upplever att personer med utländsk bakgrund inte 
söker de arbeten som kommunen utannonserar. Detta är även något som rekryterarna på Luleå 
kommun upplever som ett problem. 
 
Nilsson-Fägerlind (2004) beskriver exempel på hur rekryteringsprocessen kan se ut. Den kan 
enligt författaren delas in i rekryteringsbehov, kravspecifikation, rekryteringskanaler, 
annonsutformning, urval, intervju och referenstagning, tester och slutligt urval. 
Diskriminering kan ske genom hela processen enligt Zetterberg (2007). Vi finner det 
väsentligt att närmare undersöka stegen; kravspecifikationen, rekryteringskanalerna och 
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annonsutformningen. Dessa steg har valts då det är de stegen som enligt Nilsson-Fägerlind 
(2004) kan påverka vem som söker tjänsterna. 
 
 
 

 

 

 

 
 

Sammanfattningsvis kommer det svenska samhället att ha färre personer i arbetsför ålder i och 
med 40-talisternas utträde ur arbetskraften. Detta leder till att företag och organisationer 
kommer att mötas av en hårdare konkurrens då de ska rekrytera personal. Ju fler sökandes ett 
företag får desto bredare rekryteringsunderlag erhåller det. Ett bredare rekryteringsunderlag 
ökar chansen att finna den rätta kompetensen. Studier har visat att chefer och 
personalansvariga upplever att personer med utländsk bakgrund inte söker de arbeten som 
utannonseras. Ett sätt att få fler sökandes till de utannonserade tjänsterna skulle kunna vara 
genom att locka fler personer med utländsk bakgrund att söka tjänsterna.  

1.3 Syfte 
Syftet med denna studie är därför att öka kunskapen om hur en organisation kan bli 
attraktivare som arbetsgivare för personer med utländsk bakgrund. Vi kommer att undersöka 
detta dels ur ett organisatoriskt perspektiv, där vi vill se hur en organisation arbetar med att 
rekrytera personer med utländsk bakgrund, samt ur ett individperspektiv, där vi vill undersöka 
hur personer med utländsk bakgrund upplever fallföretaget och sina chanser till anställning 
där.  

1.4 Frågeställning 
 

 Hur kan en arbetsgivare förändra delar i rekryteringsprocessen så att fler personer 
med utländsk bakgrund söker deras utannonserade tjänster? 

1.5 Avgränsning 
Mångfald innefattar begreppen kön, etnisk tillhörighet, religion, trosbekännelse, 
funktionshinder, sexuell läggning och ålder. På grund av arbetets omfattning väljer vi att 
endast angripa frågan om mångfald ur ett etniskt perspektiv.  
 
Vårt uppdrag är att ta reda på varför få personer med utländsk bakgrund söker fallföretagets 
utannonserade tjänster, därför väljer vi att avgränsa oss till att undersöka fallföretagets 
kravspecifikation och rekryteringskanaler samt annonsutformningen. Vi avgränsar oss även 
till extern rekrytering, då vårt uppdrag består av att undersöka hur nya sökandes kan 
attraheras. 

Figur 2. Rekryteringsprocessens delar. Egen konstruerad modell utifrån boken Mångfald i praktiken 
- handbok för verksamhetsutveckling. Nilsson-Fägerlind 2004. 
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2. Teori 
I detta avsnitt presenteras den teori som ligger till grund för övriga avsnitt i studien.  

2.1 Utländsk bakgrund på den svenska arbetsmarknaden 
Sammansättningen av Sveriges befolkning har förändrats snabbt på senare år (Roth, 2004). En 
fördubbling av antalet personer med utländsk bakgrund skedde under åren 1999-2002 (ibid). 
Detta har lett till att Sverige har blivit ett mång- och multikulturellt samhälle (ibid). I dagens 
Sverige är 17,3 procent av befolkningen personer med utländsk bakgrund (SCB2). Studier 
visar att personer med utländsk bakgrund har sämre arbetsmarknadsförankring jämfört med 
infödda svenskar, de har lägre förvärvsintensitet, högre arbetslöshet, lägre inkomster och 
större bidragsberoende (Roth, 2004). Skillnaderna inom gruppen personer med utländsk 
bakgrund är dock stor. Chilenare och polacker har fått en relativt god förankring på 
arbetsmarknaden jämfört med till exempel irakier och iranier. (ibid) 
 
Under läsåret 2006/2007 hade 17 procent av nybörjarna på universitet och högskolor utländsk 
bakgrund och andelen fortsätter att öka (Mångfald i arbetslivet, 2008). Skillnaden mellan 
grupper med olika nationaliteter är dock stor. Ungdomar från Norden och från de 
västeuropeiska länderna, samt iranier är väl representerade, medan invandrargrupper från 
afrikanska länder är kraftigt underrepresenterade (ibid). Roth (2004) skriver att utbildningar 
med högsta andelen studenter med utländsk bakgrund är tandläkar-, läkar-, ingenjörs-, och 
juristutbildningen, samt utbildningen till biomedicinsk analytiker. 
 
De los Reyes (2001) har två argument till hur Sverige kan bli bättre på att integrera invandrare 
i det svenska samhället. Det ena argumentet tar sikte på ett rättvisetänkande och en moralisk 
grund och går ut på att människor, oavsett bakgrund, ska behandlas lika genom att tilldelas 
samma rättigheter och skyldigheter. De ska ha samma möjligheter till makt, insyn, inflytande 
och delaktighet. Enligt detta synsätt ska arbetsmarknaden och samhällets institutioner 
avspegla heterogeniteten i samhället. Det andra argumentet för att integrera personer med 
utländsk bakgrund i det svenska samhället rör den ekonomiska tillväxten. Detta argument 
beskriver även Mlekov & Widell (2003). De skriver att mycket tyder på att organisationer 
som sätter värde på att få in kulturell mångfald i organisationen får positiva effekter på sitt 
resultat. De los Reyes (2001) skriver att mångfaldsarbetet inte haft större framgångar av en 
rad olika skäl. Ett skäl, anser författaren, är att de som arbetar med dessa frågor saknar 
kopplingen mellan mångfaldsretorikens visioner och verklighetens praktik. Detta anser han 
beror på den rådande dualismen i samhället, en dualism som finns mellan ett homogent 
myndighetssystem och ett heterogent samhälle. Författaren anser att bakgrunden till 
problemen med mångfaldsarbetet kan sökas i den ovana som finns i det svenska samhället när 
det gäller att leva med mångfald. Vidare skriver han att homogeniseringen och 
enhetstänkandet har bidragit till att det finns en överkänslighet mot alla överträdelser mot vad 
som uppfattas som det normala. Det får till konsekvens att mångfalden möts med 
misstänksamhet och förknippas med något som är ”negativt, avvikande, osvenskt och alltså 
nödvändigtvis konfliktskapande” (ibid, s 2). 

2.2 Mångfald i organisationen 
En fördel som Mlekov & Widell (2003) ser med en heterogen arbetsgrupp är att denna 
tenderar att bli mer nyskapande än en homogen arbetsgrupp. Vidare menar de att mycket 
tyder på att om organisationer använder sig av sin mångfaldiga arbetskraft på rätt sätt kan 
detta leda till ett högre ekonomiskt resultat för organisationen.  
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Enligt Barbosa & Cabral-Cardoso (2007) spelar kulturen i organisationen en stor roll för hur 
framgångsrikt det strategiska ledarskapet för mångfald blir. Det är viktigt att det inom 
organisationskulturen råder en sympatisk syn inför mångfald, och att det finns tillåtelse och 
överseende för avvikelser (ibid). Mlekov & Widell (2003) beskriver begreppet organisatorisk 
socialisering som ”förmedling av formella och informella regler och normer från den aktuella 
organisationskulturen till de nyanställda.” Författarna nämner fyra modeller för hur denna 
process kan ske:  
 

 Assimilation är en envägsanpassning av en minoritet till en majoritet. Individerna i 
minoritetsgruppen får anpassa sig till den dominerande gruppens värderingar och 
beteenden. Utgångspunkten för den här modellen är att den dominerande gruppen inte 
har något värdefullt att lära sig av, eller kan påverkas av mindre grupper och enskilda 
individer. Målet blir eliminering av kulturella skillnader och standardisering blir 
eftersträvansvärt. De avvikande personerna tvingas ta avstånd från eller dölja attribut 
som skiljer dem från normen i den dominerande organisationskulturen. 

 
 Separation är en variant där människor eller enheter isolerar sig från varandra. 

Yrkessegration är ett exempel på en form av separation, ett exempel på detta är att 
kvinnor och invandrare dominerar inom lågstatusyrken. Ett annat exempel är 
utbildningssegregering, vilket innebär att endast personer med en viss formell examen 
anses dugliga att utföra vissa arbetsuppgifter.  

 
 Dekulturation på arbetsplatsen innebär att den är indelad efter minoritets- och 

majoritetsgrupper. Dessa grupper har inget intresse att umgås sinsemellan, varken nya 
eller gamla medarbetare. Rollerna och strukturen i organisationen är mycket strikta. 
Rutiner och traditioner fungerar som försvarsmekanismer mot det okända, mot ny 
kunskap och mot ömsesidigt lärande. 

 
 Pluralism inom organisationen kännetecknas av öppenhet, trygghet och nyfikenhet. 

De organisatoriska strukturerna och ledarskapet stimulerar till öppenhet mot olikheter, 
icke traditionella arbetssätt och överskridande av gamla gränser. Målet med 
pluralismen inom organisationen är att skapa strukturer, organisationskultur och 
individer som tillvaratar varandras olikheter. Hela arbetskraften ska kunna användas 
för organisationens utveckling, ingens värderingar eller normer ska vara överordnade 
någon annans. 

2.3 Rekryteringsprocessens betydelse för vem som söker 
Rekryteringsprocessen är något som enligt Doverspike, Taylor, Shultz & McKay (2000) har 
fått mycket uppmärksamhet de senaste åren, detta eftersom rekryteringsunderlagen minskar 
och därmed behöver organisationer bli bättre på att rekrytera. De steg i rekryteringsprocessen 
som enligt Nilsson-Fägerlind (2004) påverkar möjligheterna till att få en större mångfald 
bland de sökande är hur kravprofilen ser ut, vilka rekryteringskanaler organisationen väljer 
och hur platsannonsen är utformad.  

2.3.1 Kravprofilen 
Mlekov & Widell (2003) skriver att det vanligaste sättet att inleda en rekryteringsprocess är 
att arbeta fram en kravprofil. Kravprofilen innehåller, enligt Nilsson-Fägerlind (2004), 
önskemål om alla områden som är relevanta för tjänsten, såsom utbildnings-, erfarenhets-, 
kunskaps- och färdighetskrav. Mlekov & Widell (2003) menar att det inte är ovanligt att en 
kravprofil ställs utifrån gammal vana och enligt svenska normer, som i praktiken kan utesluta 
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personer med utländsk bakgrund. Enligt Nilsson-Fägerlind (2004) är det viktigt att kraven 
som ställs i kravspecifikationen är motiverade. Onödiga krav leder, enligt Mlekov & Widell 
(2003) till indirekt diskriminering eller homogenisering.  
 
Nilsson-Fägerlind (2004) säger att det kan vara bra att dela upp kraven i bas- och meriterande 
krav, på så vis vet den sökande vad som krävs och vad som kan vara ett extra plus för 
tjänsten. Mlekov & Widell (2003) skriver om ett vanligt krav, som på senare tid fått mycket 
kritik, nämligen social kompetens. De menar att begreppet social kompetens har olika 
betydelse beroende på vilket land man kommer från, i Sverige handlar det om att du ska 
kunna de svenska koderna och kunna uppträda svenskt. Vidare anser de att det inte är ovanligt 
att personer med annan utländsk bakgrund inte uppfyller kravet social kompetens, eftersom att 
de inte kan de svenska sociala koderna.  

2.3.2 Rekryteringskanalerna 
Mlekov & Widell (2003) skriver att rekryteringskanalerna för att nå ut till de sökande har ökat 
med åren. De säger att personal idag söks via många olika kanaler så som, annonsering, 
internet, privata nätverk, arbetsnätverk, lokal-tv, rekryteringsträffar, arbetsmarknadsmässor, 
konferenser, studiebesök, närradio och frukostmöten. Nilsson-Fägerlind (2004) skriver att 
många organisationer använder samma kanaler av gammal vana utan att ifrågasätta valen. 
Hon menar därför att organisationerna inte vet vem de når ut till med de valda kanalerna.  
 
Tipper (2004) skriver att det är viktigt att organisationer vet vilka de når ut till med sina 
rekryteringskanaler. Zetterberg (2007) skriver att om en organisation vill nå ut till personer 
med utländsk bakgrund kan det vara bra att tänka om och använda kanaler som exempelvis 
invandrarföreningar. Den vanligaste rekryteringskanalen är idag, enligt Mlekov & Widell 
(2003), annonsering.  

2.3.3 Platsannonsen 
Roth (2004) framhåller att utformningen av platsannonsen har stor betydelse för vilket 
rekryteringsunderlag en organisation får vid själva annonseringen. Det finns flera viktiga 
aspekter att ta ställning till när en platsannons utformas om organisationen vill nå ut till en 
specifik grupp. Ett exempel som Roth (2004) tar upp är att organisationer kan bli bättre på att 
attrahera en specifik grupp om de har med en bild i platsannonsen. Hon menar att bilden kan 
ha stor betydelse för förmedlandet av identitet och värdegrund. Detta är något som även 
Mlekov & Widell (2003) framhåller, de menar att en persons självkänsla ökar markant då 
personen känner sig representerad. Vidare skriver de att om individer osynliggörs, genom att 
utesluta en viss grupp i en platsannons, kan detta förmedla budskapet att de ej är värda att 
synas och ej heller intressanta eller önskvärda. Även Nilsson-Fägerlind (2004) framhåller att 
genom att ha minoritetsgrupper med i bilderna kan det locka dessa grupper att söka tjänsten. 
Mlekov & Widell (2003) tar upp Volvo som en arbetsgivare som arbetar på ett bra sätt med 
detta. Företaget har arbetat med mångfald i många år och de väljer att ha med bilder i sina 
platsannonser som speglar mångfalden. På bilderna ska det finnas en blandning av personer 
med olika kön, från olika kulturer, och så vidare, detta för att attrahera en bredare 
rekryteringsbas. McKay & Avery (2005) skriver att organisationer, under de senaste åren, har 
fokuserat på att rikta sina platsannonser mot minoritetsgrupper, genom att använda sig utav 
bilder. De framhåller att bilderna har resulterat i att fler minoritetsgrupper sökt arbeten.  
 
Mlekov & Widell (2003) skriver även att arbetsgivare kan främja att fler personer med 
utländsk bakgrund söker utannonserade arbeten, genom att uppmärksamma mångfalden i 
annonstexten, exempelvis ”vi ser gärna sökande med annan etnisk tillhörighet än svensk.” 
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Författarna framhåller att en sådan text visar att organisationen har en bra inställning till 
olikheter. Zetterberg (2007) skriver att det är bra att ta med en text där organisationen 
framhåller att de vill ha mångfald i sin organisation. Hon tycker dock att det är viktigt att 
organisationen uttrycker varför den vill ha mångfald. Zetterberg (2007) tar McDonalds som 
ett bra exempel på ett företag som uppmärksammar mångfald. Företaget skriver i sina 
annonser ”vi tycker att det är viktigt att blanda olika personligheter, bakgrunder och 
nationaliteter för att få ett levande och dynamiskt företag” (ibid, s 72). Hon menar att det är 
viktigt att visa att det inte bara är tomma ord, utan att organisationen verkligen vill ha 
mångfald.  
 
Ytterligare en faktor som kan främja att fler personer med utländsk bakgrund söker är, enligt 
Roth (2004), om de sökande känner sig representerade bland kontaktpersonerna. Hon menar 
att det är bra om kontaktpersonerna har olika bakgrund. Även här handlar det om att 
personerna vill känna sig representerade.  

2.4 Diskriminering i rekryteringsprocessen 
Enligt Zetterberg (2007) är det vanligt att diskriminering förekommer i rekryteringsprocessen. 
Hon framhåller att den diskriminering som äger rum ofta sker omedvetet och på grund av 
struktur, kategoriseringar, bristande rutiner och okunskap. För att försöka minska 
diskrimineringen i arbetslivet har Sveriges lagar med åren stärkts mot diskriminering. Lagen 
om förbud mot diskriminering (2003:307) syftar till att motverka diskriminering som har 
samband med någon av diskrimineringsgrunderna kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder.  
 
Lagen mot etnisk diskriminering i arbetslivet (SFS 1999:130) är lagen som ska se till att 
etnisk diskriminering ej förekommer. Etnisk diskriminering sker, enligt Mlekov & Widell 
(2003), när någon får en orättvis och kränkande behandling på grund av ras, hudfärg, 
nationalitet, etniskt ursprung eller trosbekännelse. Lagen mot etnisk diskriminering (SFS 
1999:130) ställer krav på arbetsgivaren om aktiva åtgärder (§4). Aktiva åtgärder betyder att 
arbetsgivaren, inom ramen för sin verksamhet, ska bedriva målinriktat arbete för att aktivt 
främja etnisk mångfald i arbetslivet. Arbetsgivaren ska även arbeta på ett målinriktat sätt med 
sin rekrytering, lagen säger att ”arbetsgivaren skall verka för att personer med olika etnisk 
tillhörighet ges möjlighet att söka lediga anställningar” (SFS 1999:130, §7).   
 
Det finns två typer av diskriminering, direkt och indirekt diskriminering. Direkt 
diskriminering är när:  
 
”En enskild person missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan behandlas, har 
behandlats eller skulle ha behandlats i en jämförbar situation, om missgynnandet har 
samband med kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning 
eller funktionshinder” (SFS 1999:130, §8). 
 
Indirekt diskriminering är när:  
 
”En enskild person missgynnas genom tillämpning av bestämmelser, kriterier eller 
förfaringssätt som framstår som neutrala men som i praktiken särskilt missgynnar personer 
med visst kön, viss etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning 
eller visst funktionshinder, såvida inte bestämmelserna, kriterierna eller förfarningssätten kan 
motiveras av berättigade mål och medlen är lämpliga och nödvändiga för att uppnå målet” 
(SFS 1999:130, §9). 
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2.5 Arbetsgivarens varumärke 
Zetterberg (2007) skriver att ett gott rykte som arbetsgivare är den bästa rekryteringskanalen. 
Begreppet arbetsgivaren varumärke har blivit allt viktigare de senaste åren. Hon menar att 
rykten om interna förhållanden sprids snabbt bland potentiella medarbetare och kan därmed 
påverka vem som söker utannonserade tjänster. Backhause & Tikoo (2004, s 501) framhåller 
även de att arbetsgivarens varumärke har blivit allt viktigare under de senaste åren. De 
definierar begreppet enligt följande: “Employer branding represents a firm’s efforts to 
promote, both within and outside the firm, a clear view of what makes it different and 
desirable as an employer.” 
 
Price (2004) skriver att en organisation bör framställa sig som en bra arbetsgivare för 
allmänheten, för att på så vis erhålla ett gott rykte och locka till sig de mest kompetenta 
medarbetarna. Han skriver även att organisationer inte kan visa utåt att de är på ett specifikt 
sätt, om de inte kan leva upp till det. Om organisationen utåt visar upp sig som en arbetsplats 
med personer med olika bakgrunder kommer sannerligen olika personer söka sig till 
arbetsplatsen. Om då inte detta stämmer kan personerna säga upp sig eller vantrivas på 
arbetsplatsen. Detta är något som Price (2004) kallar för living the brand, man ska vara som 
man utger sig att vara.  
 
Sveriges HR förening har utgett en temarapport, som baseras på 887 personer som arbetar 
med HR-frågor. I den framkom det att ett starkt varumärke anses ha stor betydelse för en 
organisations konkurrenskraft och för att få lyckade rekryteringar. Undersökningen riktade sig 
också till studenter och det visade sig bland dem att 82 procent av studenterna anser att 
arbetsgivarens varumärke är mycket viktigt när de söker arbete, de vill att deras framtida 
arbetsgivare ska dela deras egna värderingar. Undersökningen visar att de som har stora 
rekryteringsbehov anser sig behöva arbeta proaktivt med arbetsgivarens varumärke. 
Undersökningen visar även att offentlig sektor har högre medelålder bland sin personal och 
när de stora pensionsavgångarna kommer kan de inte konkurrera med löner och förmåner på 
samma sätt som privat sektor, vilket ökar betydelsen för hur deras varumärke uppfattas. 
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3. Metod 
I detta avsnitt beskrivs hur studien har genomförts, vilket synsätt som präglat den samt valet 
av studieobjekt. Avsnittet belyser även på vilket sätt materialet har behandlats samt 
diskussion om rapportens tillförlitlighet och trovärdighet. 

3.1 Vetenskaplig ansats 
Arbnor och Bjerke (1994) redovisar tre metodsynsätt; det analytiska synsättet, systemsynsättet 
samt aktörssynsättet. Dessa tre synsätt visar på de förklaringar, den förståelse och de resultat 
man strävar efter i studien. I den här studien utgår vi från ett aktörssynsätt, då vi utgår från 
respondenternas egna uppfattningar och sätter dessa i centrum för studien. Författarna skriver 
att aktörssynsättet uppfattar verkligheten som mänskligt och socialt konstruerad, verkligheten 
uppfattas olika av olika grupper av människor. Detta synsätt sätter intresset för den 
individuella aktören i centrum (Norén, 1995). Den enskilde aktören och dess handlande måste 
primärt förstås för att kunna förstå organisationen (ibid). Vi sökte under denna studie efter 
respondenternas egna erfarenheter och värderingar och intervjuade anställda på olika 
befattningar inom den studerade organisationen, Luleå kommun, samt andra sakkunniga 
personer inom området. 
  
Vi har valt ett deduktivt angreppssätt och utgått från befintliga teorier, för att sedan undersöka 
hur det ser ut empiriskt. Patel och Davidson (2003) skriver att detta angreppssätt kan antas 
öka objektiviteten i forskningen då utgångspunkten tas i redan befintlig teori. Författarna 
menar att forskningsprocessen på så sätt blir i mindre grad färgad av den enskilde forskarens 
subjektiva uppfattningar. 
 
Vi har utfört studien kvalitativt. Enligt Denscombe (1998) ligger skillnaden mellan en 
kvalitativ och kvantitativ studie i hur man behandlar data, snarare än forskningsmetoden som 
sådan. I den kvalitativa studien är orden den centrala analysenheten, medan det i den 
kvantitativa studien är siffror. Författaren menar att kvalitativ forskning ofta har intresse för 
betydelser och de sätt människor förstår saker på, samt ett intresse för beteendemönster som 
regelbundenheter i sociala gruppers aktiviteter. Vidare skriver han att kvalitativ forskning 
tenderar att ha ett relativt begränsat omfång och involverar få människor eller situationer. På 
så sätt har man chans att få djupare beskrivningar (ibid). Denna analysmetod tenderar att 
bygga på detaljerade och ingående beskrivningar av händelser eller människor (ibid). Vi har 
valt att göra en kvalitativ studie för att kunna få en mer djupgående bild av hur Luleå kommun 
skulle kunna attrahera fler sökande med utländsk bakgrund till organisationens tjänster. 

3.2 Val av forskningsstrategi  
Enligt Denscombe (2004) finns det fem olika strategier att använda sig av, dessa är: 
experiment, aktionsforskning, fallstudie, survey samt etnografi. Vi har valt att göra en 
fallstudie, där arbetsgivaren Luleå kommun är vårt fallföretag. Denscombe (2004) framhåller 
att en fallstudie är bäst om man vill göra en mer djupgående studie. Vi vill gå djupare in i 
problemet och förstå varför det är som det är, därför anser vi att en fallstudie är bäst lämpad. 
 
Denscombe (2004) skriver även att man i en fallstudie ofta undersöker ett litet antal enheter 
istället som för i en survey där forskaren eftersträvar många undersökningsenheter. Detta är 
även något som stärker vårt val av att göra en fallstudie. Vi vill undersöka ett fåtal enheter och 
få en djupare förståelse för dessa.  
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En fallstudie uppmuntrar, enligt Denscombe (2004), forskaren att använda sig utav flera olika 
datainsamlingsmetoder för att fånga in och noggrant undersöka den komplicerade 
verkligheten. Även detta stärker vårt val av fallstudie då vi kombinerar intervjuer, skriftliga 
källor och ett seminarium. 

3.3 Val av studieobjekt 
Vi har i denna studie valt arbetsgivaren Luleå kommun som vårt studieobjekt. För enkelhetens 
skull väljer vi att skriva Luleå kommun, istället för arbetsgivaren Luleå kommun. Detta gäller 
genom hela uppsatsen om inget annat anges.  
 
Tillsammans med två personer från personalenheten på Luleå kommun kom vi fram till att vi 
skulle undersöka hur organisationen kan förbättra sin rekryteringsprocess för att få fler 
personer med utländsk bakgrund att söka deras utannonserade tjänster. För att få en så bred 
och korrekt bild som möjligt av ämnet har vi valt att intervjua fyra personer som arbetar inom 
Luleå kommun, två personer som är sakkunniga inom området mångfald, samt två personer 
med utländsk bakgrund, varav en arbetar inom Luleå kommun.  

3.4 Litteratursökning 
Vi började vårt arbete med en grundlig litteratursökning. Litteratursökningen skedde via 
Luleå universitetsbiblioteks hemsida, där vi använde databaserna Ebsco och Emerald för att 
söka fram vetenskapliga artiklar. Vi använde även bibliotekets sökmotor Lucia och den 
nationella sökmotorn Libris för att söka fram relevanta böcker. Sökord som vi använt oss av 
är: rekrytering, mångfald, diversity, recruit, diskriminering och utländsk bakgrund.  

3.5 Datainsamlingsmetod 
Vi har samlat information genom primär- och sekundärkällor. Enligt Patel och Davidsson 
(2003) är exempel på primärkällor förstahandsrapporteringar och ögonvittnesskildringar, 
medan sekundärkällor är övriga källor. I denna studie har våra primärkällor varit 
respondenterna som vi valt ut för intervjuer, samt det seminarium vi deltog i. 
Sekundärkällorna har varit litteratur, artiklar samt dagstidningar. Vi inledde vår studie med att 
samla information genom sekundärkällor. Sedan deltog vi i ett seminarium, som tog plats i 
Stadshuset och handlade om hur arbetsgivare kan bli bättre på att rekrytera utan fördomar.  
 
Denscombe (2004) skriver att om man vill samla detaljerad information och få mer 
djupgående insikter är intervjuer det bästa sättet. Det vanligaste är enligt Denscombe (2004) 
att man genomför personliga intervjuer, vilket innebär ett möte mellan forskare och 
informant. Vi väljer att genomföra personliga intervjuer då vi vill få mer detaljerad 
information. 
 
Enligt Denscombe (2004) finns det tre sorters intervjuer: strukturerade-, semistrukturerade- 
och ostrukturerade intervjuer. Den strukturerade intervjun är lämplig att använda om 
intervjuaren vill ha stark kontroll över frågorna och svarens utformning. En strukturerad 
intervju används ofta vid en surveyundersökning och liknar mer ett frågeformulär som 
respondenten svarar ansikte mot ansikte på. Den semistrukturerade intervjun är mer flexibel, 
intervjuaren har emellertid en lista med frågor, men låter respondenten själv på ett öppet sätt 
utveckla sina svar (ibid). Det tredje alternativet är ostrukturerad intervju. Här har intervjuaren 
en liten roll, denne ska i princip sätta igång intervjun och sedan låta respondenten svara. Vi 
valde att använda oss av semistrukturerade intervjuer. Anledningen till att vi valde 
semistrukturerade intervjuer var att vi ville ha kontroll på intervjun samtidigt som vi ville att 
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respondenterna skulle få prata fritt om de hade något att tillägga. För att försäkra oss om att 
intervjumallarna var bra testade vi dem på oss själva och på vår handledare TorBjörn Nilsson.  
 
Tillsammans med våra två handledare på Luleå kommun kom vi fram till vilka personer som 
skulle vara intressanta att intervjua. Vi tog kontakt med våra respondenter via mail och 
telefon. Alla var positiva till att ställa upp på en intervju. Intervjuerna genomförde vi på 
respondenternas arbetsplatser.  Denscombe (2004) framhåller att forskaren ska försöka hitta 
en plats för intervjun där de kan vara ostörda. Vi anser att de platser vi höll våra intervjuer på 
var ostörda platser, då de tog plats i stängda kontorsrum.  
 
Vi har utfört sju stycken intervjuer med följande personer:  
 

 Jan-Olov Madeleine Ågren, Konsulent på Röda Korsets byrå mot diskriminering  
(Bilaga 1) 

 Solveig Eriksson, chef för Luleå kommuns invandrarservice (Bilaga 2).  
 Leif Pääjärvi, arbetsförmedlare på arbetsförmedlingen i Luleå (Bilaga 3).  
 Ing-Marie Åberg, Jämställdhetshandläggare på Luleå Kommun (Bilaga 4).  
 George Nilsson, Internkonsult på Luleå kommun (Bilaga 5).  
 Person X, en nyanställd på Luleå kommun med utländsk bakgrund (Bilaga 6).  
 Person Y, en universitetsstudent med utländsk bakgrund (Bilaga 7).  

 
Vi var två stycken som intervjuande vid varje tillfälle. En hade huvudansvaret för att ställa 
frågorna, medan den andra hade ansvaret för att spela in intervjun, föra anteckningar samt 
ställa kompletterande frågor. Vi bandade intervjuerna för att kunna registrera exakt vad 
personerna sagt. Denna bandning utfördes med tillstånd av respondenterna. Enligt Denscombe 
(2004) ger en bandinspelning en permanent och fullständig dokumentation av det som sägs 
under intervjun.  

3.6 Metodproblem 
Patel och Davidson (2003) tar upp två begrepp som bör ses över vid undersökningar; validitet 
och reliabilitet.  Med validitet menas att forskaren verkligen mäter det som avses mätas, att 
man undersökt det man vill undersöka. Med reliabilitet menas att själva mätningen sker på ett 
tillförlitligt sätt, det vill säga att tillförlitligheten hos och användbarheten av mätinstrumenten 
är hög.  
 
Vi inledde studien med att studera relevanta teorier inom området, detta genom böcker 
vetenskapliga artiklar och ett seminarium. Vår teoretiska referensram har sedan legat som 
grund för de resterande avsnitten i studien. Efter att ha studerat teorier skrev vi våra 
intervjumallar. De granskades innan intervjutillfället av vår handledare, för att säkerställa att 
de höll hög kvalitet samt att syftet kunde nås. Våra respondenter är insatta inom området och 
har olika bakgrundskunskaper och erfarenheter. Respondenterna har även hänvisat till 
varandra, vilket talar för att vi valt de mest insatta inom dessa frågor i Luleå. När vi hade 
skrivit empiriavsnittet skickade vi materialet till våra respondenter för granskning och 
godkännande. Allt detta, anser vi, har stärkt validiteten. En svaghet i studien är att vi endast 
intervjuat två respondenter med utländsk bakgrund, och därmed har det varit svårt att dra 
några slutsatser från det underlaget. Dock har de övriga personerna, som vi intervjuat, varit 
insatta på olika sätt i hur personer med utländsk bakgrunds situation kan se ut. Ämnesområdet 
kan vara lite känsligt att tala om, vilket kan ha medfört att respondenterna hållit tillbaka 
information. Vi tror dock inte att detta har varit något problem.  
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Genom personliga intervjuer undvek vi felbedömning av frågorna då respondenterna hade 
chans att säga till om de inte förstod frågorna. Vi bandade intervjuerna, vilket gav oss chans 
att även citera respondenterna. Detta har medfört att reliabiliteten har ökat.  

3.7 Analysmetod 
Vid analysen av datan som samlats in använde vi oss av svaren vi erhöll vid de personliga 
intervjuerna. En kategorisering av intervjumaterialet utfördes för att hitta gemensamma och 
avvikande svar, dessa sammanfördes med materialet ur teoriavsnittet i analysavsnittet. I 
analysavsnittet förde vi en diskussion under rubrikerna Utländsk bakgrund på den svenska 
arbetsmarknaden, Mångfald i Luleå kommun, Luleå kommuns rekryteringsprocess och Luleå 
kommuns varumärke. Utifrån detta kunde vi sedan besvara vår forskningsfråga och dra våra 
slutsatser. Vår tanke var att analysens upplägg skulle likna strukturen i teoriavsnittet, för att 
underlätta för läsaren. 
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4. Empiri 
I detta avsnitt redovisas material som framkommit ur intervjuerna. Avsnittet inleds med en 
kort presentation av arbetsgivaren Luleå kommun, samt bakgrundsinformation om 
respondenterna. Sedan presenteras svaren från våra respondenter. 

4.1 Luleå kommun 
Luleå kommun är Luleås största arbetsgivare med cirka 7000 medarbetare. De har cirka 200 
olika befattningar. Luleå kommuns koncernorganisation består av nämnder, förvaltningar och 
bolag (Bilaga 10). Organisationen står, som så många andra företag, inför stora 
pensionsavgångar och på grund av detta kommer kommunen att behöva anställa cirka 500 
personer årligen fram till 2016.  

4.2 Respondenternas bakgrundsinformation 
Jan-Olov Madeleine Ågren arbetar som konsulent på Röda Korsets byrå mot diskriminering i 
Luleå sedan 1,5 år tillbaka. Han är kunnig inom området diskriminering, då han både arbetar 
med det och har privata erfarenheter gällande ämnet. Hans arbetsuppgifter består bland annat 
av att informera och utbilda personer inom området mångfald, det kan röra mänskliga 
rättigheter och skyldigheter, normer, värderingar och fördomar. Han tar emot personer som 
blir/blivit diskriminerade på något sätt på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller 
annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning och ålder. 
 
Solveig Eriksson arbetar som chef för Luleå kommuns Invandrarservice. I tjänsten som 
avdelningschef ingår verksamhetsansvar inklusive ekonomi och personalansvar. Eriksson 
började arbeta inom Luleå kommun för drygt 34 år sedan, då som förskollärare. Sedan dess 
har hon bland annat hunnit arbeta som föreståndare, barnomsorgsassistent och inspektör med 
ansvar för metodfrågor. Under den tiden arbetade hon även med konsultuppdrag för andra 
kommuner och i Norge. Hon hade även under de sista 10 åren inom barnomsorgen två 
regeringsuppdrag, som ledamot av styrelsen för barnmiljörådet (numera barnombudsmannen) 
och som ledamot av socialstyrelsens pedagogiska råd. Under tiden som barnomsorgsinspektör 
kom hon i kontakt med och utredde flyktingsfamiljernas barnomsorgsbehov. I 
utredningsarbetet samarbetade Eriksson nära med flyktingfamiljerna. Hon gjorde tillsammans 
med Bengt Borgstig, som vid den tidpunkten också arbetade inom barnomsorgen, en 
utbildningsfilm om flyktingbarns första kontakt med barnomsorgen i Sverige. Hennes 
nuvarande befattning, som chef för Invandrarservice, har hon haft i 19 år och hon har god 
kunskap om hur invandrares situation ser ut i Luleå. En viktig del av arbetet vid 
Invandrarservice är verksamhetsutveckling och i detta ingår även attitydpåverkans arbete för 
att undanröja hinder av olika slag för invandrare i samhället. Eriksson arbetar även med 
externt utvecklingsarbete i samverkan med andra myndigheter, kommuner och förvaltningar. 
 
Leif Pääjärvi arbetar som arbetsförmedlare på arbetsförmedlingen i Luleå, han arbetar mot 
service- och restaurangbranschen. Han har arbetat på arbetsförmedlingen i 16 år och haft 
nuvarande tjänst i 1,5 år. Pääjärvi har en god insyn i hur personer med utländsk bakgrund 
söker arbeten.  
 
Ing-Marie Åberg arbetar som jämställdhetshandläggare på Luleå Kommun och är väl insatt i 
hur Luleå kommun arbetar med jämställdhet inom organisationen. Hon har en bakgrund som 
pedagog och började arbeta för Luleå kommun år 1979. Sin nuvarande befattning har hon haft 
i 7 år.  
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George Nilsson arbetar som internkonsult på Luleå kommun. Han har arbetat inom Luleå 
kommun i 32 år. Från början arbetade han som förskollärare, nuvarande befattning har han 
haft i 11 år. Nilsson arbetar med allt som rör det personalpolitiska området, såsom 
rekryteringsfrågor, kompetensförsörjning och förutsättningar för goda arbetsförhållanden. 
Han är delaktig i Luleå kommuns arbete med utformningen av de övergripande 
rekryteringsriktlinjerna. Han har ett ansvar för att se till att dessa hanteras lika inom hela 
kommunen. 
 
Person X är en man med utländsk bakgrund och har bott i Sverige i 10 år. Han kommer 
ursprungligen från Sydamerika och anlände till Sverige i vuxen ålder. Person X har arbetat 
cirka en månad inom Luleå kommun.  
 
Person Y är en kvinna med utländsk bakgrund och studerar vid Luleå tekniska universitet. 
Person Y kommer ursprungligen från Iran och har bott i Sverige i 14 år.  

4.3 Utländsk bakgrund på den svenska arbetsmarknaden 
Pääjärvi berättar att i och med EU har vi fått mer rörlighet på arbetsmarknaden, ”när det har 
varit en stark efterfrågan på arbetskraft så ser vi att vi verkar på en mer internationell 
marknad.” Pääjärvi kan dock se en tendens till att personer med utländsk bakgrund har 
svårare att få arbete i Sverige, detta kan även påvisas i statistiken och ännu tuffare får 
personer med denna bakgrund och en akademisk utbildning. Pääjärvi tror att detta problem 
skulle kunna minska om dessa personers betyg och kunskaper, från hemlandet, snabbare blir 
översatta så att kompetensen blir applicerbar på den svenska arbetsmarknaden. 
Arbetsförmedlingen erbjuder nyanlända invandrare utökat stöd under tre år, för att underlätta 
för dem att ta sig in på den svenska arbetsmarknaden. De speciella insatserna som 
arbetsförmedlingen erbjuder är till exempel att de får hjälp med hur de kan lägga upp sin CV. 
De finns också till hands för att informera om hur en anställningsintervju kan se ut här i 
Luleå.  
 
Eriksson säger att det är viktigt att man kan kommunicera sin kompetens med det svenska 
samhället. Hon säger att en anställningsintervju kan skilja sig åt mellan olika kulturer. Det 
förekommer att nyanlända personer ”säljer sig för hårt” eftersom att det är så man ska göra i 
hemlandet. Eriksson säger att om man nu ska generalisera mycket, så tycker inte svenskar om 
när någon blir för stöddig: ”det är det värsta man kan göra att sälja sig för hårt, då blir alla 
svenska byråkrater alldeles galna och tänker att den där skulle jag inte stå ut med.” Hon 
tycker att svenskar har mycket att lära. Pääjärvi berättar att de nyanlända behöver hjälp med 
hur de ska agera vid olika situationer knutna till rekryteringsprocessen. Även han tar upp att 
man har olika erfarenheter med sig beroende på vilket land man kommer från. Han säger att 
de som kommer hit oftast vill ut på arbetsmarknaden så snabbt som möjligt för att kunna 
försörja sig själv och ”stå på egna ben.” Han säger vidare att det inte alltid är så lätt för dem 
att ta sig in på den svenska arbetsmarknaden. Han menar att det är viktigt att få det där första 
arbetet, därför tar många av de nyanlända arbeten med låg utbildningsnivå, där inlärningstiden 
för att börja arbeta är kort. 
 
Pääjärvi säger att arbetsgivare ska se personer med utländsk bakgrund som en möjlig 
arbetskraft. I och med att vi har stora pensionsavgångar i hela västvärden tror han att det 
kommer bli en större konkurrens om arbetskraften för att trygga jobb och försörjning. Han 
anser att samhället står inför stora utmaningar, där det gäller att vara i framkanten när det 
handlar om integration. Åberg säger att det finns fördomar och myter om att det skulle vara 
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besvärligare att anställa personer med utländsk bakgrund. Hon anser att detta är något som bör 
bekämpas. 
 
Person X och Y tror att det kan vara svårare för personer med utländsk bakgrund att få arbete 
i Sverige, särskilt om det är ett arbete som kräver akademisk utbildning. Person X förklarar 
utifrån egna erfarenheter att det kan vara svårt att komma in i ett nytt land, då man som 
invandrare inte blir accepterad med en gång. Det tar tid att lära sig ett helt nytt språk, sedan 
skiljer sig kulturer mellan länder. Det finns kulturella koder som är lätta att missförstå när 
man kommer från en annan kultur. Person X berättar att han har haft svårt att få arbete inom 
sitt område, han har fått söka sig till arbeten där behovet av personal varit större. Person Y 
anser att det kan finnas en skillnad mellan personer med utländsk bakgrund och deras 
inställning till studier och arbete i Sverige, beroende på vilket land personen kommer ifrån. 
Hennes uppfattning är att personer från Iran i högre grad studerar på universitet och högskolor 
än personer från övriga länder. 

4.4 Mångfald i Luleå kommun 
Åberg säger att hon vill att det ska synas att kommunen arbetar med mångfald. Luleå 
kommun är den största arbetsgivaren inom kommunen och det är viktigt att organisationen 
kan spegla kommuninvånarna. Nilsson menar att som offentlig arbetsgivare har man ögonen 
på sig. Han säger att diskrimineringslagarna är ”golvet för hur vi ska agera, men vi ska alltid 
försöka vara lite bättre.” Nedan följer riktlinjer för hur Luleå kommun ska arbeta med 
mångfald:  
 
”Vårt samhälle grundas på den etniska och kulturella mångfald som uppstår när människor 
av många olika ursprung och livsstilar lever tillsammans. Att tillvarata mångfald är ett sätt 
att stärka demokratin. Med mångfald menar vi allas lika rättigheter, möjligheter och 
skyldigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion och trosuppfattning, sexuell läggning, 
funktionshinder och ålder”  
 
Eriksson ser enbart positivt på att ha mångfald på arbetsplatsen. Hon tycker att det är viktigt 
att kommunen speglar invånarna. Hennes erfarenhet är att mångfald främjar utveckling. Hon 
ser stora fördelar med att integrera personer med olika bakgrunder, på så sätt får man bredare 
och bättre underlag att fatta beslut och nya idéer. Politikerna inom Luleå kommun och 
styrdokumenten betonar mångfald. Hon anser att viljan finns hos kommunledningen. Det 
genomförs satsningar på att utbilda chefer och medarbetare i mångfaldsfrågor. Vissa 
förvaltningar är bättre på att rekrytera personer med utländsk bakgrund, men inom samtliga 
förvaltningar finns det få personer med utländsk bakgrund på chefspositioner. Nilsson säger 
att bland administratörerna har endast 1,1 procent utländsk bakgrund och av de 250 
rekryterande cheferna finns det förmodligen inte en enda person med utländsk bakgrund. 
Åberg säger att det finns många personer med utländsk bakgrund som är överkvalificerade för 
sin tjänst, dessa personer säger att det är ett bra första jobb. Nilsson känner också till personer 
med utländsk bakgrund som är akademiker och arbetar som städare hos Luleå kommun. 
Åberg ser en tragik i att överkvalificerade personer arbetar på fel plats. Hon anser att alla 
förvaltningar behöver bli bättre på att få in mångfald, men tekniska förvaltningen och 
socialförvaltningen anser hon vara bäst på att integrera personer med utländsk bakgrund. 
Åberg kan dock se att det går framåt, hon anser att organisationskulturen blivit öppnare och 
hon hoppas att utbildningsinsatserna som gjorts i mångfaldsfrågor ska ge utslag. Nilsson anser 
att strukturerna och de yttre ramarna håller, men att det är från människorna inom 
organisationen som en förändring måste komma, de bär fortfarande på gamla och trygga sätt 
att tänka. Han kan se att det kommer att bli ett framtida behov av att rekrytera fler personer på 
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de högre tjänsterna, i och med den generationsväxling som väntas. När dessa tjänster ska 
tillsättas säger Nilsson att ”där måste vi ha mångfaldsglasögonen på oss.” Nilsson tror att det 
kan bli lättare att ha dessa mångfaldsglasögon på sig när kommunen anställer nya, unga 
personer. 
 
Pääjärvi anser att det är viktigt att arbetsgivare har en tydlig vision att öka mångfalden inom 
organisationen. Han kan se att kompetensen, som personer med utländsk bakgrund besitter, 
behövs för att utveckla organisationerna och samhället. Han anser att ett strategiskt tänk, 
uppifrån och ner, behövs för att mångfald ska genomsyra hela verksamheten, ”det är viktigt 
att arbetsgivaren tar ett strategiskt grepp kring de här frågorna.” De arbetsgivare som lyckats 
få in mångfald på arbetsplatsen kännetecknas enligt honom av sitt helhetstänk. Han anser 
vidare att den kompetens som personer med utländsk bakgrund kan tillföra arbetsplatsen inte 
är fullt nyttjad i Sverige. Pääjärvi menar att ”arbetsplatsen blir mer dynamisk om personerna 
är en mix.” Även Ågren ser fördelen med mångfald i organisationen. Han säger att ”får man 
en blandning av folk med olika bakgrund så kommer ett och ett bli tre” 
 
Person Y betraktar Luleå kommun som en organisation som främjar mångfald.  Hon har hört 
att det finns olika insatser som hjälper personer med utländsk bakgrund att komma in i 
organisationen. Genom specialutformade utbildningar, till exempel undersköterske-
utbildningar för invandrare, får dessa personer en chans att kvalificera sig för ett arbete inom 
Luleå kommun. Person X har, under sin korta tid inom Luleå kommun, uppfattat 
organisationskulturen som öppen. Han säger att han känner sig välkommen, ”det finns många 
som kommer fram och pratar och bjuder mig på kaffe.” Både Person X och Person Y ser en 
fördel med att det finns andra med utländsk bakgrund än de själva på sina arbetsplatser. 
Person X tycker att det är rimligt att varje arbetsplats speglar samhället. Då Sverige är ett 
mångkulturellt samhälle, anser han, att personer med utländsk bakgrund bör vara en del av 
varje arbetsplats. 

4.5 Rekryteringsprocessens betydelse för vem som söker 
Ågren förespråkar betydelsen av identifikation. När den arbetssökande läser en platsannons är 
det viktigt att personen känner sig tilltalad. Ågren menar att det är lätt att utesluta grupper 
omedvetet: 
 
 ”Det är bara att titta på hur platsannonserna ser ut. Man kan tycka att vi vänder oss till alla, 
men så tittar man på bildmaterialet. Vem är det egentligen som ska känna igen sig? Finns det 
någon med synligt funktionshinder? Finns det någon där med tydlig utländsk bakgrund, eller 
ser alla ut som nordbor.” 
 
Ågren anser att fördelen med att inte exkludera grupper är att arbetsgivaren får ett bredare 
rekryteringsunderlag och på så sätt har större chans att hitta den som är bäst lämpad för 
arbetet. En nackdel som han kan se är att arbetsgivaren får fler ansökningar, vilket kan bli 
svårare att hantera, detta ser han dock inte som ett argument i sig. Ågren anser att man som 
arbetsgivare kan fråga sig varför man inte riktar sig till vissa grupper. Han undrar om det kan 
vara så att man är rädd för att konkurrensen om jobben ska hårdna och att svenskarna på så 
sätt kan komma att konkurreras ut. Han tror att detta kan vara något som arbetsgivare gör 
omedvetet. 

4.6 Luleå kommuns rekryteringsprocess 
Nilsson berättar att det finns cirka 250 rekryterande chefer inom Luleå kommun, vilket 
medför att värderingarna hos dem kommer att variera. Han menar att det inte går att 
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säkerställa att alla har ”rätt värderingar, ” kommunerna arbetar dock med att cheferna ska se 
värdet med mångfald.  
 
Nilsson anser att Luleå kommun har en stark ambition att bli bättre på att rekrytera personer 
med utländsk bakgrund. Han säger att det handlar om att säkerställa kompetensbehovet inför 
framtiden, ”vi kan inte ensidigt vända oss till vissa grupper, utan vi måste se mångfald. Det är 
en förutsättning för att kunna överleva i framtiden.” Nilsson anser att det är lätt att rekryterare 
ersätter personer som lämnar en tjänst med en ny person som liknar denne på många sätt, ”det 
är bekvämt att göra så, det är tryggt för arbetsgrupper.” Han tror på riktade 
utbildningsinsatser för att frånkomma problemet. Nilsson menar att bara för att man är en bra 
chef behöver man inte vara en bra rekryterare. 
 
Nilsson anser att ju lägre krav det ställs på formell kompetens desto större chans har personer 
med utländsk bakgrund att få ett arbete. Han ställer sig frågan ”om trycket blir större på 
jobben med lägre formella krav, vem skulle man anställa då?” Även Eriksson tar upp denna 
problematik. Hon säger att ”det är svårare för en person med utländsk bakgrund att 
konkurrera med en svensk person om samma jobb.”  Nilsson anser att rekryterarna inom 
Luleå kommun bör bli bättre på att formulera kravprofilen. Han framhåller att det är viktigt att 
den behandlar befattningens krav. Nilsson anser att en kravprofil ska beskriva: 
 

 Befattning - arbetsuppgifter och ansvar. 
 Vilken utbildning som behövs för att utföra arbetet. 
 Hur mycket praktisk erfarenhet som krävs. 
 Vilka personliga egenskaper som är lämpliga. 
 Vilken lön och andra anställningsvillkor som kan erbjudas. 

 
Nilsson anser att det är viktigt att kraven läggs på en rimlig nivå. Om kraven är för höga 
riskerar arbetsgivaren att inte få så många sökande och ställs det för låga krav kan 
arbetsgivaren få för många sökande. Vidare säger han att en ny kravprofil ska utformas vid 
varje nyanställning.  
 
Nilsson berättar att de rekryteringskanaler som kommunen använder sig av är 
arbetsförmedlingen, Luleå kommuns hemsida, tidningar, samt tv. Beroende på hur lätt det är 
att tillsätta en tjänst anpassar Luleå kommun vilka kanaler som ska användas. Då 
rekryteringsbasen finns i Norrbotten säger Nilsson att kommunen endast marknadsför sig 
lokalt. Till tjänster som är svårare att tillsätta vänder de sig till hela riket. Eriksson anser att 
rekryteringskanalerna, som de har i dagsläget, lockar både svenskar och personer med 
utländsk bakgrund att söka tjänster. Hon anser att vad som skrivs i platsannonsen spelar stor 
roll för vilka som kommer att söka tjänsterna.  
 
Nilsson berättar att Luleå kommun arbetar med att skapa icke exkluderande annonsprofiler. 
Han anser inte att arbetsgivare ska behöva skriva att de gärna ser mångfald bland de sökande. 
Han vill däremot framhålla att det inte är fel att göra det. Nilsson tycker dock att det är som 
att använda sig av en livrem då man skriver så, ”om du inte kunnat vara tydlig i 
platsannonsen så svär du dig fri.” Han anser att platsannonsen ska vara formad så att alla, 
oavsett bakgrund, ska känna att de kan söka. Nilsson ifrågasätter att de ska behöva skriva i 
annonsen att de gärna ser mångfald bland de sökande, han tycker att det ska vara självklart. 
Eriksson ställer sig positivt till att det står att man gärna ser mångfald bland de sökande. Hon 
har för övrigt själv efterfrågat personer med utländsk bakgrund i en platsannons (Bilaga 9). 
Från sökande fick hon enbart positiv respons angående sin annons. Eriksson anser att Luleå 
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kommun ska vara försiktiga med vilka utbildningskrav man ställer i platsannonsen. Då en 
specifik utbildning efterfrågas bör arbetsgivaren komplettera med att skriva att likvärdiga 
utbildningar även godkänns (ibid).  
 
Person Y har inte märkt av att hon skulle behandlas på ett särskilt sätt på grund av sin 
utländska bakgrund. Hon tror att personer med utländsk bakgrund visst söker sig till Luleå 
kommun, men att det är möjligt att det skiljer sig mellan vilka arbeten de söker. Person Y tror 
att de flesta personer med utländsk bakgrund, som söker sig till Luleå kommun, söker de 
arbeten som inte kräver en akademisk utbildning, till exempel vårdbiträde. Hon tror att det är 
få med akademisk utbildning som söker arbeten inom Luleå kommun, som kräver denna typ 
av utbildning. Person Y tror att det beror på att det är få personer med utländsk bakgrund som 
är bosatt i Luleå kommun och som har en högre utbildning, som de höga tjänsterna kräver. De 
kan ha en utbildning med sig från hemlandet, som inte räknas i Sverige, och därför söker de 
inte de högre tjänsterna.  
 
När Person X sökte nuvarande tjänst på Luleå kommun stod det ”utomnordisk bakgrund en 
fördel” (Bilaga 9) i platsannonsen. Han tyckte att det var ovanligt att se denna typ av 
efterfrågan och det gav honom förhoppningar om att få arbetet. Han tycker att det är bra att 
arbetsgivaren skriver att de söker mångfald, i de fall de gör det, ”då vet vi att vi är välkomna.” 
Även Person Y anser att det är bra att mångfald efterfrågas i platsannonsen. Hon tycker att det 
är positivt att Luleå kommun skriver i en del platsannonser att de ” värdesätter de kvaliteter 
som kulturell mångfald och en jämn ålders- och könsfördelning tillför verksamheten.”  Hon 
anser, liksom Person X, att en sådan text kan göra att hon skulle känna sig mer manad att söka 
arbetet. Person Y tror att om en arbetsgivare vill få fler personer med utländsk bakgrund att 
söka de utannonserade tjänsterna är det viktigt att arbetsgivaren tydligt visar att arbetet är till 
för alla, oavsett bakgrund. Person X anser att en bild i platsannonsen som visar människor 
med olika ursprung kan göra Luleå kommun mer attraktiv för personer som har en utländsk 
bakgrund. Person Y däremot anser inte att detta skulle vara speciellt viktigt. Det är inte något 
som hon själv reflekterar över. 

4.7 Luleå kommuns varumärke 
Ågren menar att kommunen har en viktig uppgift i sin marknadsföring, när det gäller att få in 
fler personer med utländsk bakgrund i sin organisation. Han anser att allt material som 
produceras, exempelvis broschyrer och foldrar, har betydelse för hur Luleå kommun 
uppfattas, inte bara som arbetsgivare utan även som boplats för personer med utländsk 
bakgrund. Åberg anser att Luleå kommun skulle kunna profilera sig bättre, som en 
arbetsgivare med mångfald, genom att anställa fler personer med utländsk bakgrund och 
sedan sprida det i olika sammanhang. På Luleå kommuns hemsida består de flesta bilderna av 
personer med nordiskt utseende (Se exempel bilaga 8). Nilsson anser att detta är ett bra 
exempel på hur man bär med sig det traditionella tänkandet. Han berättar att de har tänkt till i 
senaste kampanjen, där de lyfter fram en kvinna med utländsk bakgrund som är ingenjör. 
Luleå kommun profilerar sig utåt med hjälp av ambassadörer. Bland dessa säger Nilsson att 
Luleå kommun ska försöka få in fler personer med utländsk bakgrund. 
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5. Analys 
I detta avsnitt kopplas teori ihop med empiri i syfte att förbereda för slutsatserna i studien. 
För att underlätta för läsaren bygger detta avsnitt på samma rubriker som tidigare avsnitt. 

5.1 Utländsk bakgrund på den svenska arbetsmarknaden 
 I dagens Sverige är 17,3 procent av befolkningen personer med utländsk bakgrund (SCB2). 
Enligt Roth (2004) visar studier på att personer med utländsk bakgrund har sämre 
arbetsmarknadsförankring jämfört med infödda svenskar. Det här bekräftar Pääjärvi, Person X 
och Person Y. Person X och Y anser att det kan vara svårare för personer med utländsk 
bakgrund att få arbete i Sverige, särskilt om arbetet kräver akademisk utbildning. Eriksson 
säger även att det är svårare för en person med utländsk bakgrund att konkurrera med en 
svensk person om samma jobb. Personer med utländsk bakgrund ökar på universiteten i 
Sverige (Mångfald i arbetslivet, 2008). Under läsåret 2006/2007  hade 17 procent av 
förstaårsstudenterna på universitet och högskolor i Sverige utländsk bakgrund (ibid). Iranier 
är den grupp av personer med utländsk bakgrund som är väl representerade på universiteten, 
enligt Mångfald i arbetslivet (2008), men denna grupp har sedan sämre förankring på 
arbetsmarknaden än vad grupper från övriga länder har (Roth, 2004). Person Y anser att det 
kan vara skillnad mellan personer med utländsk bakgrund och deras inställning till studier och 
arbete i Sverige beroende på vilket land personen kommer ifrån. Hennes uppfattning är även 
att personer från Iran i högre grad studerar vid universitet och högskolor, än vad personer från 
övriga länder gör. Pääjärvi menar att många nyanlända invandrare snabbt vill ha ett arbete och 
därför blir deras första arbete ett med låg utbildningsnivå, där inlärningstiden för att börja är 
kort.  
 
De los Reyes (2001) tar upp två argument för varför organisationer bör arbeta med att 
integrera invandrare i det svenska samhället. Det ena argumentet utgår från ett 
rättvisetänkande och en moralisk grund och går ut på att människor oavsett bakgrund ska 
behandlas lika genom att tilldelas samma rättigheter och skyldigheter. Det andra argumentet 
rör den ekonomiska tillväxten. Mlekov & Widell (2003) skriver att mycket tyder på att 
organisationer som sätter värde på att få in kulturell mångfald i organisationen får positiva 
effekter på sitt resultat. 
 
Problemet med mångfaldsarbete anser De los Reyes (2001) kan finnas i den ovana som finns i 
det svenska samhället när det gäller att leva med mångfald. Han skriver att det finns ett 
enhetstänkande som har bidragit till en överkänslighet mot alla överträdelser mot vad som 
uppfattas som det normala. Konsekvenserna menar han då blir att mångfalden möts av 
misstänksamhet. Person X berättar att det finns kulturella koder, som kan vara lätta att 
missförstå när man kommer till ett nytt land. Han menar att det tar tid att lära sig ett nytt språk 
och att bli accepterad med en gång. 

5.2 Mångfald i Luleå kommun 
Person X anser att det är rimligt att varje arbetsplats speglar samhället. Både Person X och 
Person Y ser en fördel med att det finns andra än de själva med utländsk bakgrund på sina 
arbetsplatser. Åberg anser att det är viktigt att medarbetarna inom Luleå kommun speglar 
kommuninvånarna. Hon tycker att kommunen ska synliggöra och trycka på att de arbetar med 
mångfald. Åberg ser diskrimineringslagarna som golvet för hur Luleå kommun ska agera, 
men vill sträva efter att vara ännu bättre. Eriksson säger att politikerna inom Luleå kommun 
och styrdokumenten betonar mångfald. Hon anser att viljan finns hos kommunledningen. Det 
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genomförs satsningar på att utbilda chefer och medarbetare i mångfaldsfrågor. Eriksson kan 
se att vissa förvaltningar, däribland tekniska förvaltningen och socialförvaltningen, är bättre 
på att integrera personer med utländsk bakgrund. Hon berättar vidare att det inom alla 
förvaltningar finns få personer med utländsk bakgrund på chefspositioner. Nilsson säger att 
det endast är 1,1 procent av administratörerna som har utländsk bakgrund. Person Y betraktar 
Luleå kommun som en organisation som främjar mångfald. Hon har hört talas om olika 
insatser, till exempel specialutformade utbildningar för invandrare, som hjälper personer med 
utländsk bakgrund att ta sig in i Luleå kommun.  
 
Mlekov & Widell (2003) ser att en fördel med att ha en heterogen arbetsgrupp är att den blir 
mer nyskapande än en homogen arbetsgrupp. Åberg säger att det finns många personer med 
utländsk bakgrund som är överkvalificerade för sin tjänst. Även Nilsson känner till att det 
finns personer med utländsk bakgrund som är akademiker, men arbetar som städare. Det är 
viktigt att skapa en organisationskultur med en sympatisk syn för mångfald, samt där det finns 
tillåtelse och överseende för avvikelse (Barbosa & Cabral-Cardosa, 2007). Åberg kan se att 
organisationskulturen har blivit öppnare inom Luleå kommun. Även Person X har under sin 
korta tid inom Luleå kommun bildat sig uppfattningen om att det råder ett öppet 
organisationsklimat. Mlekov & Widell (2003) skriver att pluralismen råder inom en 
organisationskultur då den kännetecknas av öppenhet, trygghet och nyfikenhet. Nilsson anser 
att strukturen och de yttre ramarna håller, men att den förändring som bör ske måste komma 
från individerna inom organisationen. Han säger att flera fortfarande bär på gamla och trygga 
sätt att tänka. Pääjärvi anser att det är viktigt att det finns ett strategiskt tänk som tar hänsyn 
till mångfald. I och med generationsväxlingen ser Nilsson en möjlighet att rekrytera in fler 
personer med utländsk bakgrund på de högre tjänsterna. 

5.3 Luleå kommuns rekryteringsprocess 
Det finns 250 rekryterande chefer inom Luleå kommun. Nilsson tror inte att någon av dessa 
har utländsk bakgrund. Han anser att Luleå kommun har en stark ambition att bli bättre på att 
rekrytera personer med utländsk bakgrund. Nilsson anser att det handlar om att säkerställa 
kompetensbehovet inför framtiden. 
 
De steg i rekryteringsprocessen som, enligt Nilsson-Fägerlind (2004), påverkar möjligheterna 
till att få en större mångfald bland de sökande är hur kravprofilen ser ut, vilka 
rekryteringskanaler organisationen väljer och hur annonsen är utformad. Det vanligaste sättet 
att inleda en rekryteringsprocess på är genom att arbeta fram en kravprofil (Mlekov & Widell, 
2003). Kravprofilen ska enligt Nilsson-Fägerlind (2004) innehålla önskemål om alla områden 
som är relevanta för tjänsten, så som utbildnings- erfarenhets- och kunskapskrav. De anser 
vidare att det är viktigt att kraven som ställs i kravprofilen är motiverade. Onödiga krav leder, 
enligt Mlekov & Widell (2003), till indirekt diskriminering och homogenisering. Nilsson 
anser att rekryterarna inom Luleå kommun bör bli bättre på att formulera kravprofilen. Även 
han anser att det är viktigt att kraven ställs på en rimlig nivå. Om kraven är för höga riskerar 
arbetsgivaren att inte få så många sökanden och ställs det för låga krav kan arbetsgivaren få 
för många sökanden. Nilsson anser att en kravprofil ska beskriva: 
 

 Befattning - arbetsuppgifter och ansvar. 
 Vilken utbildning som behövs för att utföra arbetet. 
 Hur mycket praktisk erfarenhet som krävs. 
 Vilka personliga egenskaper som är lämpliga. 
 Vilken lön och andra anställningsvillkor som kan erbjudas. 
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Nilsson-Fägerlind (2004) skriver att det kan vara bra att dela upp kraven i bas- och 
meriterande krav, för att den sökande ska veta vad som krävs och vad som är ett extra plus för 
att få tjänsten. Mlekov & Widell (2003) skriver att ett vanligt krav som ställs är den sociala 
kompetensen. Författarna anser att begreppet dock har olika betydelse beroende på vilket land 
man kommer ifrån. De menar att det i Sverige handlar om att du ska kunna de svenska 
koderna och uppträda svenskt, vilket kan medföra att personer med utländsk bakgrund kan ha 
svårt med att uppfylla kraven. Mlekov & Widell (2003) menar att det är vanligt att en 
kravprofil ställs utifrån gammal vana och enligt svenska normer, som i praktiken kan utesluta 
personer med utländsk bakgrund. Ju lägre krav som ställs på formell kompetens desto större 
chans har personer med utländsk bakgrund att få ett arbete (Nilsson).  
 
Mlekov & Widell (2003) skrivet att rekryteringskanalerna för att nå ut till de sökande har 
blivit fler med åren. De kanaler som används idag är till exempel annonsering, Internet, 
privata nätverk, arbetsnätverk, lokal-tv, rekryteringsträffar, arbetsmarknadsmässor, 
konferenser, studiebesök, närradio och frukostmöten (ibid). Nilsson berättar att de 
rekryteringskanaler som Luleå kommun använder sig av är arbetsförmedlingen, Luleå 
kommuns hemsida, tidningar samt tv. Nilsson-Fägerlind (2004) skriver att många 
organisationer använder samma kanaler av gammal vana och vet därför inte vem de når ut till 
genom de valda kanalerna. Zetterberg (2007) skriver att för att attrahera fler personer med 
utländsk bakgrund att söka tjänster kan arbetsgivare gå genom exempelvis 
invandrarföreningar. Nilsson säger att Luleå kommun anpassar vilka kanaler de ska gå genom 
beroende på hur lätt det är att tillsätta tjänsten. Om tjänsten är svår att tillsätta vänder man sig 
till hela riket, annars riktar man sig endast lokalt (ibid). Eriksson anser att 
rekryteringskanalerna som kommunen använder sig av idag lockar både svenskar och 
personer med utländsk bakgrund. Hon anser dock att det som skrivs i platsannonsen spelar 
stor roll för vilka som kommer att söka tjänsten.  
 
Roth (2004) framhåller att utformningen av platsannonsen har stor betydelse för vilket 
rekryteringsunderlag en organisation får vid själva annonseringen. Hon skriver att det finns 
flera viktiga aspekter att ta ställning till när en platsannons utformas. Ett exempel som Roth 
(2004) tar upp är att arbetsgivare kan bli bättre på att attrahera en specifik grupp om de tar 
med en bild i platsannonsen. Hon menar att bilden kan ha stor betydelse för förmedlandet av 
identitet och värdegrund. Även Ågren förespråkar betydelsen av identifikation. Mlekov & 
Widell (2003) skriver att självkänslan ökar markant då personen känner sig representerad. 
Vidare skriver de att om individer osynliggörs genom att utesluta en viss grupp i en 
platsannons kan detta förmedla budskapet att de ej är intressanta och önskvärda. McKay & 
Avery (2005) skriver att organisationer som under de senaste åren använt bilder som ett sätt 
att rikta sina platsannonser mot minoritetsgrupper har resulterat i att de fått fler sökande från 
denna grupp. Luleå kommun använder sig inte av bilder i sina annonser, det går dock att finna 
några bilder på deras hemsida. Person X anser att en bild i platsannonsen, som visar 
människor med olika ursprung, kan göra Luleå kommun mer attraktiv för personer med 
utländsk bakgrund. Person Y däremot anser inte att detta skulle vara särskilt viktigt, det är inte 
något som hon själv reflekterar över.  
 
Mlekov & Widell (2003) skriver även att arbetsgivare kan främja att fler personer med 
utländsk bakgrund söker utannonserade arbeten genom att skriva att de gärna ser sökande med 
annan etnisk bakgrund än svensk. Författarna framhåller att en sådan text visar att 
organisationen har en bra inställning till olikheter. Zetterberg (2007) skriver att det är bra att 
ta med en text där organisationen framhåller att de vill ha mångfald i sin organisation. Hon 
tycker dock att det är viktigt att organisationen uttrycker varför den vill ha mångfald. Nilsson 
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berättar att Luleå kommun arbetar med att skapa icke exkluderande annonsprofiler. Han 
ifrågasätter att de ska behöva skriva i platsannonsen att de gärna ser mångfald bland de 
sökande, han tycker att det ska vara självklart. Han vill däremot framhålla att det inte är fel att 
göra det, men anser dock att det är som att använda sig av en livrem då man utrycker sig så. 
Han anser att platsannonsen ska vara formad så att alla, oavsett bakgrund, ska känna att de 
kan söka. Eriksson ställer sig emellertid positivt till att efterfråga mångfald bland de sökande. 
Hon har för övrigt själv efterfrågat personer med utländsk bakgrund i en platsannons. Från de 
sökande fick hon enbart positiv respons angående sin platsannons.  
 
Eriksson anser att Luleå kommun ska vara försiktiga med vilka utbildningskrav som ställs i 
platsannonsen. Då en specifik utbildning efterfrågas bör man komplettera med att skriva att 
likvärdiga utbildningar även godkänns. När Person X sökte sin nuvarande tjänst på Luleå 
kommun stod det i platsannonsen att utomnordisk bakgrund var en fördel för tjänsten. Han 
tyckte att det var ovanligt att se denna typ av efterfrågan och det gav honom förhoppningar 
om att få arbetet. Person X tycker att det är bra att arbetsgivaren skriver att de söker mångfald, 
i de fall de gör det. Även Person Y anser att det är bra att mångfald efterfrågas i 
platsannonsen. Hon tycker att det är positivt att Luleå kommun skriver i en del platsannonser 
att de värdesätter de kvaliteter som kulturell mångfald och en jämn ålders- och könsfördelning 
tillför verksamheten. Hon anser, liksom Person X, att en sådan text kan göra att hon skulle 
känna sig mer manad att söka arbetet. Person Y tror att om en arbetsgivare vill få fler personer 
med utländsk bakgrund att söka de utannonserade tjänsterna är det viktigt att arbetsgivaren 
tydligt visar att arbetet är till för alla, oavsett bakgrund. Ytterligare en faktor som kan främja 
att fler personer med utländsk bakgrund söker är, enligt Roth (2004), om de sökande känner 
sig representerade bland kontaktpersonerna. Hon menar att det är bra om kontaktpersonerna 
har olika bakgrund. Även här handlar det om att känna sig representerad.  

5.4 Luleå kommuns varumärke 
Offentlig sektor har högre medelålder bland sin personal och när de stora pensionsavgångarna 
kommer kan de inte konkurrera med löner och förmåner på samma sätt som privat sektor, 
vilket ökar betydelsen för hur dessa företags varumärken uppfattas (Temarapport, 2007). Ett 
gott rykte som arbetsgivare är den bästa rekryteringskanalen, enligt Zetterberg (2007). 
Författaren menar att rykten om interna förhållanden sprids snabbt bland potentiella 
medarbetare och kan därmed påverka vem som söker utannonserade tjänster. Price (2004) 
skriver att en organisation bör framställa sig som en bra arbetsgivare för allmänheten, för att 
på så vis erhålla ett gott rykte och locka till sig de mest kompetenta medarbetarna. Han skriver 
även att organisationer inte kan visa utåt att de är på ett specifikt sätt, om de inte kan leva upp 
till det. Om organisationen utåt visar upp sig som en arbetsplats med personer med olika 
bakgrunder kommer sannerligen olika personer söka sig till arbetsplatsen (ibid). Om då inte 
detta stämmer kan personerna säga upp sig eller vantrivas på arbetsplatsen (ibid).  
 
Kommunen har, enligt Ågren, en viktig uppgift i sin marknadsföring när det gäller att få in 
fler personer med utländsk bakgrund i sin organisation. Han anser att allt material som 
produceras, exempelvis broschyrer och foldrar har betydelse för hur Luleå kommun uppfattas, 
inte bara som arbetsgivare utan även som boplats för personer med utländsk bakgrund. Åberg 
anser att Luleå kommun skulle kunna profilera sig bättre, som en arbetsgivare med mångfald, 
genom att anställa fler personer med utländsk bakgrund och sedan sprida det i olika 
sammanhang. På Luleå kommuns hemsida består de flesta bilderna av personer med nordiskt 
utseende. Nilsson anser att detta är ett bra exempel på hur man bär med sig det traditionella 
tänkandet. Han berättar att de har tänkt till i senaste kampanjen, där de lyfter fram en kvinna 
med utländsk bakgrund som är ingenjör. Luleå kommun profilerar sig utåt med hjälp av 
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ambassadörer. Bland dessa säger Nilsson att Luleå kommun ska försöka få in fler personer 
med utländsk bakgrund. 
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6. Slutsats 
I detta avslutande avsnitt presenteras de slutsatser vi kommit fram till i denna studie. 
Avsnittet inleds med att svara på syftet och forskningsfrågan och avslutas med vidare förslag 
på framtida forskning inom ämnet. 

6.1 Slutsats med återkoppling till syfte och forskningsfråga 
Hur kan en arbetsgivare förbättra rekryteringsprocessen så att fler personer med utländsk 
bakgrund söker deras utannonserade tjänster? 
 
Till att börja med anser vi att det är viktigt att rekryterarna på Luleå kommun har en förståelse 
för att personer med utländsk bakgrund har andra förutsättningar än vad svenskar har. 
Arbetslösheten är större inom denna grupp och genom vår studie har vi förstått att det kan 
vara svårare för dessa personer att ta sig in på den svenska arbetsmarknaden. De kulturella 
koderna kan försvåra integrationen på arbetsmarknaden. Vi anser att detta ska beaktas i 
rekryteringsprocessen eftersom en person som inte har den ”rätta” sociala kompetensen ändå 
kan vara relevant för tjänsten. För att inte sortera bort personer tidigt i rekryteringsprocessen 
är det viktigt att formulera en kravprofil som inte utesluter personer med utländsk bakgrund 
för att de exempelvis har ”fel examen.” Vi anser att det är viktigt att se till det som är relevant 
för tjänsten när en kravprofil formuleras. Istället för att efterfråga en specifik utbildning bör 
rekryterarna söka en specifik kompetens. Med det menar vi att man som arbetsgivare inte ska 
vara allt för låst vid en speciell examen, personen kan ha en likvärdig utbildning som passar 
lika bra för tjänsten. Vi tycker för övrigt att mallen för hur rekryterarna inom Luleå kommun 
ska formulera kravprofilen ser bra ut.  
 
Vi anser att om Luleå kommun vill rekrytera fler personer med utländsk bakgrund bör de 
utvärdera sina rekryteringskanaler och möjligen gå genom nya. Förslagsvis skulle Luleå 
kommun kunna gå via invandrarföreningar för att direkt nå denna grupp. Då det är viktigt att 
känna sig representerad i en platsannons, för att gå vidare med en ansökning, har det visat sig 
att bilder kan öka antalet ansökningar från minoritetsgrupper. Vi tycker därför att Luleå 
kommun skulle kunna prova använda sig av fler bilder i platsannonserna för att visa att 
personer med utländsk bakgrund är välkomna att söka. Vi tycker att Luleå kommun även bör 
fortsätta med och använda sig mer av en text i platsannonsen som beskriver att mångfald 
bland de sökande efterfrågas. Vi anser att en sådan text kan uppmuntra fler personer med 
utländsk bakgrund att söka utannonserade tjänster. Då vi inte anser att Luleå kommun i 
dagsläget kan ses som en arbetsgivare med mångfald i hela organisationen tycker vi att de ska 
fortsätta med denna tydliga profilering. Denna profilering bör fortdrivas till personer med 
utländsk bakgrund finns på alla nivåer inom företaget. Att 1,1 procent av administratörerna 
och ingen av rekryterarna har utländsk bakgrund visar tydligt på vilken nivå denna grupp går 
att återfinna inom organisationen. Detta faktum gör det heller inte lättare för personer med 
utländsk bakgrund att ”klättra” i karriärstegen. Det blir dessutom mindre trovärdigt att 
marknadsföra sig som en attraktiv organisation för personer med utländsk bakgrund om det 
bara handlar om tjänster på de lägre nivåerna. På Luleå kommuns hemsida består de flesta 
bilderna av personer med nordiskt utseende. Under fliken sök jobb får man till exempel upp 
en bild på en blond kvinna med två blonda barn. En sådan sak kanske man inte reflekterar 
över som blond kvinna, men personer som inte känner igen sig i bilden kan känna sig 
exkluderade. Vi tycker att det är viktigt att få in fler personer med utländsk bakgrund på de 
högre tjänsterna för att ändra på den rådande strukturen. Vi tror att det skulle kunna tillföra 
Luleå kommun mycket som organisation om de skulle kunna ta tillvara på dessa personers 
kompetens och erfarenheter. Vi vill dock understryka att Luleå kommun vid alla rekryteringar 
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ska anställa personer efter kompetens. Att få fler sökande med utländsk bakgrund handlar inte 
bara om att förbättra rekryteringsprocessen utan en fokusering bör även ske på hur man 
profilerar sig som arbetsgivare samt som kommun att bo och leva i. Fler personer med 
utländsk bakgrund skulle förmodligen söka sig till Luleå kommun om de visar och lever upp 
till att de är en arbetsgivare med mångfald. Vi tror att denna förändring kan implementeras 
snabbare genom den kommande generationsväxlingen, då nya normer och värderingar kan 
komma in i organisationen. 

6.2 Förslag till framtida forskning 
Under studien har en del tankar väckts kring framtida forskning. Vi föreslår att en studie på 
hur Luleå kommun kan förbättra de slutliga stegen i rekryteringsprocessen, som urval och 
anställningsintervju, kan utföras så att inte personer med utländsk bakgrund exkluderas av fel 
anledning där. En liknande studie skulle även kunna utföras med fokus på andra målgrupper 
inom begreppet mångfald.  
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Bilaga 1 – Intervjumall med Ågren 
 
Med utländsk bakgrund menar vi ”utrikes födda, födda i Sverige med två utrikes födda 
föräldrar och födda i Sverige med en svensk och en utrikes född förälder” 
 
 
Bakgrundsinformation 

• Hur länge har du arbetat på Röda korset? 
• Vad är dina arbetsuppgifter? 
• Har du arbetat tidigare med liknande arbetsuppgifter? 

 
 
Mångfald/diskriminering 

• Hur går ni tillväga då en anmälning kommer? 
• Vilken typ av anmälningar mot diskriminering är vanligast förekommande? 
• Hur vanligt är det med diskrimineringsanmälningar på grund av utformningen av 

arbetsannonsen? 
• Får ni in många anmälningar angående diskriminering i rekryteringsprocessen? 
• Hur vanligt är det att ni får in anmälningar på grund av etniskt ursprung? 
• Vilka för- och nackdelar ser du med att arbetat med att få in etnisk mångfald i 

organisationen? 
• Hur många anmälningar får ni in per år? Har siffran förändrats? 

 
 
Luleå Kommun 

• Är det vanligt att företag i Luleå fälls för diskriminering? 
• Vad är ditt intryck av hur Luleå kommun behandlar olikheter? Kan du se någon 

skillnad gentemot privata arbetsgivare? 
• Kan du se någon skillnad på hur Luleå kommun arbetar för mångfald jämfört med 

andra kommuner i Sverige?  
• Tror du att det finns något hos Luleå Kommun, som arbetsgivare, som gör att personer 

med utländsk bakgrund kan känna sig diskriminerade? 
• Vilka åtgärder tror du skulle behöva vidtas för att få fler personer med utländsk 

bakgrund att söka sig till Luleå kommun? 
• Var och hur skulle Luleå kommun kunna marknadsföra sig som arbetsgivare för att 

bättre nå ut till denna grupp? 
 
 
Övrigt 

• Har du något du önskar tillägga? 
 

  
 



 

 

Bilaga 2 - Intervjumall med Eriksson 
 
Med utländsk bakgrund menar vi ”utrikes födda, födda i Sverige med två utrikes födda 
föräldrar och födda i Sverige med en svensk och en utrikes född förälder” 
 
 
Bakgrund information 

• Hur länge har du arbetat inom Luleå kommun?  
• Hur länge har du haft nuvarande befattning? 
• Vad är dina arbetsuppgifter? 
• Har du arbetat tidigare med liknande arbetsuppgifter? 

 
 
Mångfald/Diskriminering/Luleå kommun 

• Anser du att Luleå kommun är en arbetsplats som främjar mångfald? 
• Vad är ditt intryck av hur Luleå kommun, som arbetsgivare, behandlar personer med 

utländsk bakgrund?  
• Tror du att det finns något hos Luleå kommun, som arbetsgivare, som gör att personer 

med utländsk bakgrund kan känna sig diskriminerade?  
• Tror du att det finns något i Luleå kommuns organisationskultur som gör att personer 

med utländsk bakgrund kan känna sig diskriminerade? 
• Kan du se någon skillnad på hur Luleå kommun, som arbetsgivare, arbetar för 

mångfald jämfört med andra kommuner i Sverige? 
 
 
Rekrytering 

• Vilka åtgärder tror du skulle behöva vidtas för att få fler personer med utländsk 
bakgrund att söka sig till arbetsgivaren Luleå kommun? 

• Vad tror du är anledningen till att få personer med utländsk bakgrund söker arbete hos 
Luleå kommun? 

• Var och hur skulle Luleå kommun kunna marknadsföra sig, som arbetsgivare, för att 
bättre nå ut till denna grupp? 

 
 
Övrigt 

• Har du något du önskar tillägga? 
 
 



 

 

Bilaga 3 - Intervjumall med Pääjärvi 
 
Med utländsk bakgrund menar vi ”utrikes födda, födda i Sverige med två utrikes födda 
föräldrar och födda i Sverige med en svensk och en utrikes född förälder” 
 
 
Bakgrund information 

• Hur länge har du arbetat på arbetsförmedlingen? 
• Vad är dina arbetsuppgifter?  
• Hur länge har du arbetat med detta? 

 
 
Mångfald/Diskriminering/Luleå kommun 

• Vilka rekryteringskanaler tror du att personer med utländsk bakgrund främst 
uppmärksammar? 

• Tror du att fler personer från utlandet kommer att söka sig till Sverige i och med de 
nya reglerna om arbetskraftsinvandring?  

• Är det många med utländsk bakgrund som kommer till er för att få hjälp med 
jobbsökandet?  

• Vet du om personer med utländsk bakgrund söker fler/färre tjänster? I så fall vad beror 
det på? 

• Om färre: Vilka åtgärder tror du skulle behöva vidtas för att få fler personer med 
utländsk bakgrund att söka utannonserade tjänster? 

• Har ni utformat några speciella insatser för den målgruppen? 
• Vad är din inställning till att arbetsgivare skriver i annonsen att de gärna ser mångfald 

bland de sökande?  
• Tror du att det spelar någon roll att kontaktpersoner i platsannonser har svenska namn, 

tror du att detta kan ha någon påverkan på att inte personer med utländsk bakgrund 
söker arbeten? 

• Ser ni en tendens till att personer med utländsk bakgrund söker sig till en specifik 
bransch, eller arbetsgivare? 

• Tycker du att Luleå kommun profilerar sig som en arbetsgivare med mångfald? 
• Vad tror du är anledningen till att få personer med utländsk bakgrund söker arbete hos 

Luleå kommun? 
• Var och hur skulle Luleå kommun kunna marknadsföra sig som arbetsgivare för att 

bättre nå ut till denna grupp? 
• Tror du att det finns något hos Luleå kommun, som arbetsgivare, som gör att personer 

med utländsk bakgrund kan känna sig diskriminerade?  
• Hur tror du Luleå kommun skulle kunna marknadsföra sig som arbetsgivare för att 

bättre nå ut till denna grupp? 
 
 
Övrigt 

• Har du något du önskar tillägga? 
 
 



 

 

Bilaga 4 - Intervju med Åberg 
 
Med utländsk bakgrund menar vi ”utrikes födda, födda i Sverige med två utrikes födda 
föräldrar och födda i Sverige med en svensk och en utrikes född förälder” 
 
 
Bakgrund information 
 

• Hur länge har du arbetat på Luleå kommun? 
• Vad är dina arbetsuppgifter?  
• Har du arbetat tidigare med liknande arbetsuppgifter? 

 
 
Mångfald/Diskriminering/Luleå kommun 

• Hur arbetar Luleå kommun, som arbetsgivare, idag med frågor som rör integrering av 
personer med utländsk bakgrund? 

• Anser du att Luleå kommun, som arbetsgivare, borde satsa mer på att få in fler 
personer med utländsk bakgrund i sin organisation? 

• Hur skulle du beskriva organisationskulturen inom Luleå kommun när det gäller 
mångfald i organisationen? 

• Tror du att det finns något i Luleå kommuns organisationskultur som gör att personer 
med utländsk bakgrund kan känna sig diskriminerade? 

• Vad är ditt intryck av hur Luleå kommun, som arbetsgivare, behandlar personer med 
utländsk bakgrund?  

• Tror du att det finns något hos Luleå kommun, som arbetsgivare, som gör att personer 
med utländsk bakgrund kan känna sig diskriminerade?  

• Finns det en spridning av personer med utländsk bakgrund bland förvaltningarna och 
på olika nivåer inom organisationen?  

• Hur många av rekryterarna har utländsk bakgrund? På vilket sätt påverkar detta 
rekryteringen? 

• Vad vill Luleå kommun uppnå med sitt mångfaldsarbete, har ni några mål med 
mångfaldsarbetet? 

• Anser du att Luleå kommun är en arbetsplats som främjar mångfald? 
• Kan du se någon skillnad på hur Luleå kommun arbetar för mångfald jämfört med 

andra kommuner i Sverige? 
• Vilka för- och nackdelar kan du se med att ha personer med utländsk bakgrund i 

organisationen?  
• På vilket sätt anser du att arbetsgivaren Luleå kommun nyttjar dessa fördelar? 
• Tycker du att Luleå kommun profilerar sig som en arbetsgivare med mångfald? 
• Hur anser du att Luleå kommun kan profilera sig bättre som en arbetsgivare med 

mångfald? 
• Hur ställer du dig till att nästan alla bilder på er hemsida består av personer med 

nordiskt utseende? 
 
 
 
 
 



 

 

Rekrytering 
• Är du involverad på något sätt i rekryteringsarbetet, hur i så fall? 
• Hur arbetar Luleå kommun med mångfald i rekryteringsprocessen, känner du till om 

det finns några särskilt riktade insatser för att få in fler personer med utländsk 
bakgrund?  

• Vad tror du är anledningen till att få personer med utländsk bakgrund söker arbete hos 
Luleå kommun? 

• Vilka åtgärder tror du skulle behöva vidtas för att få fler personer med utländsk 
bakgrund att söka sig till Luleå kommun?  

• Hur tror du Luleå kommun skulle kunna marknadsföra sig som arbetsgivare för att 
bättre nå ut till denna grupp? 

• Tycker du att jobbannonserna är utformade på ett bra sätt för att nå personer med 
utländsk bakgrund?  

• Vad är er framtida strategi för hur ni ska få personer med utländsk bakgrund att söka 
era utannonserade tjänster?  

 
 
Övrigt 

• Har du något du önskar tillägga? 



 

 

Bilaga 5 - Intervjumall med Nilsson 
 
Med utländsk bakgrund menar vi ”utrikes födda, födda i Sverige med två utrikes födda 
föräldrar och födda i Sverige med en svensk och en utrikes född förälder” 
 
 
Bakgrund information 

• Hur länge har du arbetat på Luleå kommun? 
• Vad är dina arbetsuppgifter?  
• Har du arbetat tidigare med liknande arbetsuppgifter? 

 
 
Mångfald/Diskriminering/Luleå kommun 

• Hur arbetar Luleå kommun, som arbetsgivare, idag med frågor som rör integrering av 
personer med utländsk bakgrund? 

• Hur skulle du beskriva organisationskulturen inom Luleå kommun när det gäller 
mångfald i organisationen? (öppenhet, isolering, tydliga grupperingar, likformighet) 

• Tror du att det finns något i Luleå kommuns organisationskultur som gör att personer 
med utländsk bakgrund kan känna sig diskriminerade? 

• Vad är ditt intryck av hur Luleå kommun, som arbetsgivare, behandlar personer med 
utländsk bakgrund?  

• Tror du att det finns något hos Luleå kommun, som arbetsgivare, som gör att personer 
med utländsk bakgrund kan känna sig diskriminerade?  

• Finns det en spridning av personer med utländsk bakgrund bland förvaltningarna och 
på olika nivåer inom organisationen?  

• Hur många av rekryterarna har utländsk bakgrund? På vilket sätt påverkar detta 
rekryteringen? 

• Anser du att Luleå kommun är en arbetsplats som främjar mångfald? 
• Vilka för- och nackdelar kan du se med att ha personer med utländsk bakgrund i 

organisationen?  
• På vilket sätt anser du att arbetsgivaren Luleå kommun nyttjar dessa fördelar? 
• Tycker du att Luleå kommun profilerar sig som en arbetsgivare med mångfald? 
• Hur anser du att Luleå kommun kan profilera sig bättre som en arbetsgivare med 

mångfald? 
• Hur ställer du dig till att nästan alla bilder på er hemsida består av personer med 

nordiskt utseende? 
 
 
Rekrytering 

• Vad tror du är anledningen till att få personer med utländsk bakgrund söker arbete hos 
Luleå kommun? 

• Hur arbetar Luleå kommun med mångfald i rekryteringsprocessen, känner du till om 
det finns några särskilt riktade insatser för att få in fler personer med utländsk 
bakgrund?  

• Hur arbetar ni fram en kravprofil?  
• Gör ni en ny kravprofil vid varje nyrekrytering eller kan det vara gamla mallar som ni 

använder er av?  
• Vilka rekryteringskanaler använder ni er utav?  
• Hur har ni gått tillväga för att välja rekryteringskanalerna?  



 

 

• Vet ni vilka grupper ni når genom de olika kanalerna? 
• Hur arbetar Luleå kommun för att få fler personer med utländsk bakgrund att söka de 

utannonserade jobben?  
-Vid val av rekryteringskanaler? 
-Vid utformning av annonser? 

• Vad är din inställning till att skriva i annonsen att ni gärna ser mångfald bland de 
sökande?  

• Vilka åtgärder tror du skulle behöva vidtas för att få fler personer med utländsk 
bakgrund att söka sig till Luleå kommun? 

• Era kontaktpersoner i platsannonserna är i de flesta fall personer med svenska namn, 
tror du att detta kan ha någon påverkan på att inte personer med utländsk bakgrund 
söker era arbeten? 

• Hur tror du Luleå kommun skulle kunna marknadsföra sig som arbetsgivare för att 
bättre nå ut till denna grupp? 

• Har ni någon framtida strategi för hur ni ska få personer med utländsk bakgrund att 
söka era utannonserade tjänster?  

 
 
Övrigt 

• Har du något du önskar tillägga? 
 
 
 
 
 



 

 

Bilaga 6 - Intervju med person X  
 
 
Med utländsk bakgrund menar vi ”utrikes födda, födda i Sverige med två utrikes födda 
föräldrar och födda i Sverige med en svensk och en utrikes född förälder” 
 
 
Bakgrund 

• Hur länge har du arbetat på Luleå kommun? 
• Hur länge har du bott i Sverige? 
• Vilket land kommer du från?  
 

 
Mångfald/diskriminering/Luleå kommun 

• Varför sökte du arbete på Luleå kommun? 
• Har du sökt annat arbete i Sverige?  
• Upplever du att det är svårt för personer med utländsk bakgrund att få ett arbete i 

Sverige?  
• Har du upplevt att det har varit svårare för dig att komma till en intervju på grund av 

ditt utländska namn?  
• Varför tror du att få personer med utländsk bakgrund söker arbeten på Luleå kommun? 
• Är det viktigt för dig att det finns andra med invandrarbakgrund där du arbetar? 
• Vad var det i jobbannonsen som gjorde att du sökte jobbet? 
• Vad tycker du om att det stod ”Utomnordisk bakgrund en fördel” i annonsen? Bidrog 

detta till att du sökte arbetet? 
• Hur anser du att platsannonsen kan utformas för att personer med utländsk bakgrund 

ska söka?  
• Under söka rubriken söka jobb på kommunen hemsida finns bilden nedan som visar en 

kvinna och två barn med nordisk utseende. Tror du att personer med utländsk 
bakgrund kan bli påverkade av bilden  

• I platsannonser finns det kontaktpersoner, hos Luleå kommun är dessa 
kontaktpersoner ofta personer med svenska namn, tror du att det kan påverka personer 
med utländsk bakgrund att söka arbetet?  

• Vad tycker du om Luleå kommuns organisationskultur?  
• Tror du att din bakgrund medför att du kommer att göra ett bättre arbete?  

 
 
Övrigt 

• Har du något du önskar tillägga? 



 

 

Bilaga 7 – Intervjumall med person Y 
 
 
Med utländsk bakgrund menar vi ”utrikes födda, födda i Sverige med två utrikes födda 
föräldrar och födda i Sverige med en svensk och en utrikes född förälder” 
 
 
Bakgrund 

• Hur länge har du bott i Sverige, Luleå? 
• Vart kommer du ursprungligen ifrån?  
• Sysselsättning? 
• Vad har du för utbildning? 

 
 
Mångfald/diskriminering/Luleå kommun 

• Betraktar du Luleå kommun som en arbetsgivare som främjar mångfald? 
• Har du sökt många arbeten i Sverige?  
• Upplever du att det är svårt för personer med utländsk bakgrund att få ett arbete i 

Sverige?  
• Har du upplevt att det har varit svårare för dig att komma till en intervju på grund av 

ditt utländska namn?  
• Varför tror du att få personer med utländsk bakgrund söker arbeten på Luleå kommun? 
• Kan du tänka dig att söka ett arbete på Luleå kommun efter dina studier? 
• Är det viktigt för dig att det finns andra med invandrarbakgrund där du arbetar? 
• Vad tycker du om att det står ” vi värdesätter de kvaliteter som kulturell mångfald och 

en jämn ålders- och könsfördelning tillför verksamheten” i platsannonsen? 
• Hur anser du att annonsen borde utformas för att personer med utländsk bakgrund ska 

söka?  
• Under söka rubriken söka jobb på kommunen hemsida finns bilden nedan som visar en 

kvinna och två barn med nordisk utseende. Tror du att personer med utländsk 
bakgrund kan bli påverkade av bilden? 

• I platsannonser finns det kontaktpersoner, hos Luleå kommun är dessa 
kontaktpersoner ofta personer med svenska namn, tror du att det kan påverka personer 
med utländsk bakgrund att söka arbetet?  

 
 
Övrigt 

• Har du något du önskar tillägga? 



 

 

Bilaga 8 – Bild från Luleå kommuns hemsida 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Bilaga 9 - Platsannons 
 
 
Kvalifikationer 
Vi söker en person med högskoleutbildning, gärna inom det beteendevetenskapliga området 
eller med utbildning som prövas lämplig för tjänsten. Du bör ha dokumenterad erfarenhet av 
att leda projektarbete och ha arbetat med integrationsfrågor. Då arbetet är riktat till 
pojkar/män ser vi gärna manliga sökande. Utomnordisk bakgrund en fördel. Du ska kunna 
arbeta självständigt och kunna samarbeta med människor med olika bakgrund. Datavana samt 
god förmåga att kommunicera i tal och skrift är ett krav. 
 
 



 

 

Bilaga 10 – Organisationsschema 
 
 
 
 

 




