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Abstract 
The aim of this thesis was to investigate the potential problems hindering the implementation of diversity 
initiatives at Luleå municipality and to find out which strategies are adopted by municipality leaders to 

promote diversity within the municipality. Interviews were conducted with nine employees from 
different areas within the municipality with a focus on the knowledge of the current initiatives on gender 
and ethnicity/cultural diversity. The results indicated possibilities for improvement of diversity initiatives. 
All respondents reported that they had sufficient knowledge about discrimination and diversity, which 

give positive impacts on the organization. Luleå municipality had established a common goal on diversity 
initiatives within the organization.  From the results it was found that taken measures did not seem to 
lead to apparent improvement. The possible reasons could be the low male applicants for a job in the 

municipality or that discrimination toward specific groups exist. Therefore, it can be concluded that Luleå 
municipality needs to put more efforts in implementing their vision on the diversity initiatives and the 
positive outcome will depend on the enthusiasm and the dedicated time of the municipality leaders. The 
municipality leaders were aware of the diversity issues, however, due to the high demand of day-to-day 

operations, the priority for these issues are kept low. 
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Sammanfattning 
Examensarbetets syfte är att undersöka de problem som kan tänkas hindra implementeringen av 
mångfaldsarbete inom Luleå kommun och att undersöka vilka strategier kommunens ledning använder för 

att främja mångfald inom Luleå kommun. Nio anställda intervjuades inom olika verksamhetsområden 
inom Luleå kommuns förvaltning. Intervjufrågorna handlade huvudsakligen om kunskapen kring det 
nuvarande mångfaldsarbetet relaterat till jämställdhet och etnisk/kulturell mångfald. Utifrån 
intervjuresultaten gjordes en sammanställning, som visade på möjligheter till ett förbättrat 

mångfaldsarbete. Resultatet visade att Luleå kommun satte upp gemensamma mål för mångfaldsarbetet 
inom de olika förvaltningarna. Alla informanterna uttryckte att de hade fått tillräckligt med kunskap om 
diskriminering och mångfald, samt att detta hade positiva effekter för organisationen. Dessa åtgärder 

verkade dock inte ha lett till någon tydlig förbättring, vilket kan antas bero på den låga andelen män som 
sökte jobb på kommunen, men även på faktisk diskriminering mot vissa grupper. Slutsatsen är att Luleå 
kommun måste arbeta hårdare med att implementera framtidsvisionen i mångfaldsarbetet och att 
kommunen i alltför stor utsträckning var beroende av tid och entusiaster. Intresset för mångfaldsfrågor 

fanns hos personalen, men frågorna är idag lågt prioriterade vilket kan bero på att kommunen har många 
uppdrag att beakta i sin dagliga verksamhet. 

 

Nyckelord: mångfald, jämställdhet, diskriminering, könsskillnader 
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Inledning 
 
Luleå kommun (2012b) vill trygga välfärden för medborgarna genom kunnig personal och god service. 

Kommunen utvecklas och vill synas mer utåt, skapa ett varumärke och visa att kommunen är en modern 
och attraktiv arbetsgivare. För att även i framtiden lättare kunna attrahera kompetent personal vill de även 
att medarbetarna ska vara stolta över att jobba vid kommunen (Luleå kommun, 2012b). Det har skapats 
fyra olika riktningar för att nå fram till vision 2050. En av dessa är att kommunen aktivt ska jobba för 

öppenhet och mångfald. Visionen är en strategisk plan över var kommunen vill befinna sig år 2050 såväl 
som en del av varumärkesuppbyggnaden. Luleå kommun värdesätter en jämn ålders- och könsfördelning 
samt kulturell mångfald inom verksamheterna och menar att förändringar innebär förbättringar, både för 

kommunen, medarbetarna och för alla medborgarna. Förändringar kräver medvetna val och Luleå 
kommun är beredd att göra dessa (Luleå kommun, 2011a). 
 
Luleå kommun är den största arbetsgivaren i Luleå med ca 6 500 medarbetare. Inom de närmaste åren 

behövs ytterligare cirka 500 personer rekryteras årligen inom olika verksamhetsområden. Dessa 
medarbetare behöver vara välutbildade och ha olika bakgrund (Luleå kommun, 2012c). Mot denna 
bakgrund är det intressant att studera hur Luleå kommun arbetar med jämställdhet och etnisk/kulturell 

mångfald.  
 

Presentation av Luleå kommun i Norrbottens län 

Luleå kommun ligger i Norrbottens län. Månadsrapporten i april 2012 med avseende på befolkningssiffror 

för helåret 2011 visar att folkmängden i Luleå kommun har ökat under året från 74426 till 74674, en 
ökning med 248 personer. Luleå är till folkmängd den 27:e största kommunen i Sverige (Luleå kommun, 
2012d). Luleå kommun har tre viktiga uppdrag. Dessa är att bygga ett attraktivt samhälle, att skapa 
attraktion och att tillhandahålla en god service till kommunmedborgarna. Kommunfullmäktige är 

kommunens högsta beslutande organ och beslutar bland annat i ärenden av principiell karaktär samt 
fastställer dokument som är av överordnad betydelse, såsom policyer. Kommunfullmäktige utser 
kommunstyrelsens ledamöter. Allt som kommunen gör påverkar hur den som helhet uppfattas av 

omgivningen (Luleå kommun, 2012c). Luleå kommuns gemensamma värdegrund är formulerad enligt 
följande: 
 
Vi skapar ett attraktivt Luleå. Vi finns till för medborgare, kunder och andra intressenter.  Värdegrunden 

utgör en plattform för att nå uppsatta mål. Våra verksamheter präglas av: 
Engagemang 

Vi är lyhörda, motiverade och ser möjligheter 
Ansvarstagande 

Vi tar ansvar, arbetar hållbart, målinriktat och når resultat 
Kompetens 

Vi har kunskap, tar lärdom, förnyar och utvecklar  

(Luleå kommun, 2010b, Gemensam värdegrund, para.1). 
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Vision Luleå 2050 

Vi lever ett rikt och utvecklande liv i en viljestark och växande region. Vid Bottenvikens 
kust finns plats för både och närhet och utrymme, stad och land, bredd och spets, vita 
vidder och ljusa sommarnätter, naturens värden och dess möjligheter. Med ett naturligt 
nytänkande och ett friskt flöde av intryck, kunskap och utbyten skapar vi en hållbar 

förnyelse. Det gör oss till en av de viktigaste svenska kustregionerna och en förebild 
nationellt och internationellt (Luleå kommun, 2011a, sid. 4). 

 

Luleå kommun har gemensam policy, riktlinjer och Human Resources (HR) för personalarbetet som 
gäller för alla förvaltningarna.  Syftet är att åstadkomma och upprätthålla ett gemensamt synsätt samt att 
förtydliga och förenkla arbetet både för chefer och för medarbetare. Riktlinjerna gäller för alla 
medarbetare inom samtliga förvaltningar samt förtroendevalda. ”Riktlinjer för rekrytering gäller i första 

hand tillsvidareanställningar och längre visstidsanställningar, men kan även vara ett stöd vid annan 
rekrytering” (Luleå kommun, 2012e, sid. 2). Riktlinjer består av ett tillämpningsområde som ska bidra till 
att kommunens medarbetare får möjlighet att utvecklas i organisationen (Luleå kommun, 2012e). Luleå 

kommun använder värdegrunden som ett underlag för att möta förändringar och möjligheter på ett bättre 
sätt, så att kommunen blir en attraktiv arbetsgivare. Luleå kommun ser rekrytering som en stor och 
långsiktig investering. Rekryteringslinjerna syftar till att skapa och upprätthålla ett gemensamt synsätt med 
avseende på ”mål, etik, arbetsgång och samverkansformer vid rekrytering” (Luleå kommun, 2012e, sid. 

2). 
 
Luleå kommun ska också beakta att ”Mångfald inom olika yrkes-, rekryterings- och arbetsgrupper på alla 
nivåer ska eftersträvas” (Luleå kommun, 2012e, sid. 3). Samarbete i rekryteringsärenden mellan 

arbetsgivare och de fackliga organisationerna förekommer i rekryteringsgrupper. ”Vid 
rekryteringsgruppens sammansättning ska mångfald och en jämn könsfördelning eftersträvas” (Luleå 
kommun, 2012e, sid. 4). I riktlinjerna för rekrytering beskrivs kompetens som en viktig del i kommunens 

kravprofil. Med kompetens avses att framtida nyanställda ska ha rätt ”utbildning/erfarenhet, 
problemlösningsförmåga, sociala färdigheter, fysiska färdigheter och personliga egenskaper” (Luleå 
kommun, 2012e, sid. 4). ”Med kompetens menas också att kommunens framtida nyanställda inte bara ska 
ha formella meriter utan också praktisk erfarenhet och personrelaterad kompetens”. Vidare beskriver 

kommunen i riktlinjerna att ”genom att se till den bredd av meriter som organisationen behöver i sin 
verksamhet kan vi uppnå ökad mångfald” (Luleå kommun, 2012e, sid. 5). 
 

Kommunstyrelsen har beslutat om en plan för att främja jämställdhet och mångfald. Planen ska lyftas fram 
och prioriteras i första hand. Kommunstyrelsen samverkar med jämställdhetskommittén och 
kommunstyrelsen har gett i uppdrag till jämställdhetskommittén att bevaka och driva jämställdhetsfrågorna 

inom Luleå kommun. Jämställdhetskommittén, i sin tur, samarbetar med nämnderna. Dessa har i uppgift 

att se till att verksamheterna följer de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har beslutat om (Luleå 
kommun, 2010a). 
 

Luleå kommun har ett gemensamt mål som måste följas. Till detta mål tillkommer också checklistor om 
jämställdhet och mångfaldsaktiviteter. Cheferna ska informera sina anställda och uppdatera sina aktiviteter 
inom mångfaldsarbete.  Åtgärdsplaner och resultat av aktiviteter från varje förvaltning ska skickas till 
kommunens jämställdhetshandläggare för granskning. Sedan redovisas detta i Kommunstyrelsens 

arbetsutskott (KS-apu) varje år (Luleå kommun, 2010a). 
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Luleå kommuns ambition i den kommunövergripande jämställdhetsplan 2010- 2012 är: 

 Att medborgare i Luleå ska märka att medarbetare i kommunens verksamheter är 
jämställdhetsmedvetna. 

 Att kunskapsnivån inom jämställdhetsområdet ökar. 

 Att förebygga diskriminering och förhindra alla former av trakasserier. 

 Att påverka attityder så att alla medarbetare, kvinnor och män, ges samma möjligheter inom 

arbetet (Luleå kommun, 2010a, sid. 3). 
 

Luleå kommun nominerar anställda till jämställdhetsstipendiat varje år, där syftet är att väcka intresse hos 
kommunens medarbetare för att främja och aktivt arbeta med jämställdhet. Att lyfta fram 
jämställdhetsfrågorna på arbetsplatsträffar, i samverkansforum och i medarbetarsamtal är viktigt i 

organisationen, därför har cheferna i varje förvaltning ett stort ansvar för att arbeta med åtgärdsplanen för 
jämställdhet. Både chefer och medarbetare har ansvar för att aktivt tillämpa kunskaper kring jämställdhet 
och mångfaldsarbete och genomföra åtgärdsplanen. De ska också se till att jämställdhet och 
mångfaldsperspektiv integreras i den dagliga verksamheten (Luleå kommun, 2010a). 

 

Arbetsmarknadsförvaltningen  

Arbetsmarknadsavdelningens viktigaste uppdrag är att hjälpa och stödja kommuns medborgare, som står 
utanför arbetsmarknaden, samt koordinera och utveckla kommunens arbetsmarknadspolitiska insatser. I 

sitt uppdrag samarbetar Arbetsmarknadsavdelningen med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, 
Socialförvaltningen, Vuxenutbildningen, Barn- och utbildningsförvaltningen samt de lokala fackliga 
organisationerna (Luleå kommun, 2012a). 

 
Arbetsmarknadsförvaltningen har egna mål på generell nivå som ska genomföras inom projektet för att 
främja jämställdhet. Ett exempel på en insats för att främja jämställdheten är arbetet med att hålla en 
balanserad könsfördelning, där syftet är att höja kunskapsnivån om könsmönster.   Projektledarna ska 

också väcka intresse hos deltagarna genom att lyfta fram synpunkter, idéer och tankar som kan kopplas till 
jämställdhet. Deltagare som vill prova praktik, arbete eller utbildning som bryter könsnormer ska 
uppmuntras. Marknadsförings- och informationsmaterial som används ska undersökas och analyseras 

utifrån genusperspektiv. Projektet ska också skapa en dialog med Landstinget och Socialtjänsten gällande 
könsbalans i hälsa (Arbetsmarknadsförvaltningen, 2012). 
 

Socialförvaltningen 

Socialförvaltningens uppdrag fokuserar på ekonomisk hjälp, vård och behandling av barn och ungdomar, 
alkohol- eller narkotikamissbrukare, handläggning av familjerättsliga frågor samt familjerådgivning.  
Socialförvaltningen är uppdelad i olika verksamhetsområden, där varje område fokuserar på människor 
med olika behov såsom äldre eller handikappade. Några uppdrag som är viktiga i verksamheten är 

personlig assistans, färdtjänst, nattpatrull, avlösarservice och ledsagarservice (Luleå kommun, 2011b). 
 
Socialförvaltningen har egna mål för jämställdhet och mångfald samt en aktivitetsplan, som måste 
uppdateras varje år. En av aktiviteterna är att bjuda in alla enhetschefer till inspirerande frukostmöten med 

mångfald som tema.  Syftet är att ge enhetscheferna verktyg för att kunna informera medarbetare och 
arbeta med mångfaldsfrågor. Förvaltningen har tagit fram ett nytt informationsmaterial om diskriminering, 
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som ska delas ut på varje arbetsplats. Syftet är att arbeta för en jämställd och diskrimineringsfri arbetsplats. 
Förvaltningen har också utbildat enhetschefer och skyddsombud i arbetsmiljö och jämställdhetsprocesser. 

Utbildningen syftar bland annat till att lära sig att hitta information och hantera olika processer inom detta 
område (Socialförvaltningen, 2011). 
 
Socialförvaltningen har också tagit fram en checklista över de olika aktiviteter som cheferna måste 

genomföra i sina verksamheter under året. Av chefschecklistan för jämställdhets- och mångfaldsaktiviteter 
framgår att följande bör genomföras i arbetsgruppen under året:  

 Införa en stående punkt (psykosocial och fysisk arbetsmiljö samt mångfald).  

 Vid minst ett tillfälle gå igenom och diskutera följande dokument i arbetsgruppen: 

Kommunövergripande jämställdhetsplan, Socialförvaltningens åtgärdsplan för jämställdhet och 
mångfald, kommunens och jämställdhets- och mångfaldspolicy, kommunens riktlinjer för 
kränkande särbehandling och trakasserier.  

 Cheferna ska arbeta med utbildningsmaterial FAS Arbetsliv.  

 Cheferna ska också uppmuntra och stödja medarbetarna att delta på föreläsningar som handlar 
om mångfald och jämställdhet.  

 Vid rekrytering ska chefer vara noga med kravet på körkort (Socialförvaltningen, 2011). 

 

Tekniska förvaltningen  

Tekniska förvaltningens uppdrag är att tillhandahålla god service till kommunens invånare, som 
underlättar vardagen såsom lokalbehov, behov av gator, trafiksäkerhet, VA-försörjning, avfallshantering 

och renhållning samt grönområden, parker och skogsmark. Detta betyder att tekniska förvaltningen har 
många avdelningar med olika kompetenser. Övergripande mål är framtagna för samtliga förvaltningar 
inom Luleå kommun, vilket innebär att Tekniska förvaltningen inte har ett eget mål, utan deras uppgift är 
att formulera en åtgärdsplan för att nå dessa mål (Luleå kommun, 2012f). 

 

Innebörden mångfald 

Ordet mångfald tolkas på svenska som olikhet. Människor är olika, när det gäller kön, ålder, etnisk eller 
kulturell bakgrund, samhällsklass, funktionsnedsättning, sexuell läggning, utbildning, familjeförhållande, 

värderingar, intresse, erfarenhet och så vidare. Mångfald handlar mer om dessa olikheter. Bakom de 
olikheter som finns mellan människor finns också likheter, exempelvis att människor vill ha lika 
rättigheter, lika värde, bli lika behandlade och få leva i fred och frihet. Det är viktigt att vi inte ser 
olikheter som ett hinder, utan som en möjlighet. Det är viktigt på en arbetsplats att det som uppfattas som 

en olikhet inte hindrar medarbetare att utföra sitt arbete så bra som möjligt (Fägerlind, 2004).  

 
Begreppet mångfald kom till Sverige på 1990-talet. Från och med den 1 januari 2009 gäller en 

Diskrimineringslag (2008:567) som skyddar människor från diskriminering på grund av t.ex. ovan nämnda 
olikheter som finns hos varje individ. Målet i mångfaldsarbete är att öka mångfalden i arbetslivet, dvs. att 
ta tillvara varje individs kompetens och utvecklingsmöjligheter samt att undvika alla former av 
diskriminering och ojämlikhet på arbetsmarknaden (Roth, 2011). 

 
Att arbeta med mångfald innebär att se olikheter hos organisationens anställda, kunder, leverantörer och 
andra intressenter i samhället och dra nytta av dessa. Mångfaldsarbete innebär också att skapa en anti-

diskriminerande verksamhet. En modern arbetsgivare ser mångfald som en tillgång. En organisation som 
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satsar på jämställdhet och lika behandling kan på ett bra sätt konkurrera om framtida arbetskraft, vilket 
leder till att organisationen bättre klarar globaliseringen och framtida kompetensbehov. ”Ett bra arbete 

med lika behandling (norm kritik) påverkar exempelvis företagets kommunikation och marknadsföring 
genom att den ökade medvetenheten ofta leder till omformuleringar som öppnar upp så att fler tilltalas av 
budskapet” (Hjertson & Svaleryd, 2011, sid. 32). Genom att hänvisa till mångfald kan organisationen 
uppfattas som en attraktiv arbetsgivare och samhällsaktör (Hjertson & Svaleryd, 2011). 

 

Jämställdhet  

Jämställdhetsdebatten i Sverige har oftast fokuserats enbart på kvinnor, där kvinnor vill ha lika rättigheter 
och lika behandling. Av SOU 2005:66 framgår att målet för jämställdhet är att kvinnor och män ska ha 

samma makt att forma samhället och sina liv. Jämställdhetsarbetet spelar en stor roll på många 

arbetsplatser, särskilt inom offentlig sektor (Roth, 2011). Jämställdhet fokuserar enbart på kön, det vill 
säga på man och kvinna oavsett etnicitet, funktionsnedsättning, ålder och sexuell läggning (Roth, 2011). 

”Jämställdhet beskrivs i Nationalencyklopedin som ett tillstånd kan anses råda när män och kvinnor har 
samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter eller först när män och kvinnor har samma ställning och 
inflytande” (Roth, 2011, sid.12).  I Jämställdhetslagen beskrivs att arbetsgivare med fler än tio anställda är 
skyldiga att upprätta en jämställdhetsplan (Notisum, 2008).   

 
Arbetsmarknaden i Sverige är kraftigt könssegregerad med avseende på vilka områden och yrken kvinnor 
respektive män arbetar inom. Enligt information från jämställdhetsombudsmannen har ”Sverige en av de 

mest könssegregerade arbetsmarknaderna i världen” fram till år 2007 (Lindelöw, 2008, sid. 226). I den 
senaste rapporten från World Economic Forum (refererad av Roth, 2011, sid. 38) år 2010 hamnade 
Sverige på fjärde plats efter Finland, Norge och Island i jämställdhetsindex, som utgår från hur inkomster, 
tillgångar och möjligheter fördelas mellan könen. Trots att Sverige ligger på topplistan finns det ännu 

mycket kvar att göra. FN:s konvention om de mänskliga rättigheterna kritiserade Sverige för 
”människohandeln, lönegapet mellan kvinnor och män, bristen på jämställdhetsintegrering, den 
segregerande arbetsmarknaden, bristen på fällande domar i våldtäktsmål samt det faktum att Sverige har få 
kvinnor på ledande positioner i näringslivet” (Roth, 2011, sid. 38). Kritiken har lett till att Sverige avsatt 

resurser och arbetat mer målinriktat för att stärka dessa områden. Arbetet med jämställdhet går fort fram 
inom vissa områden. Till exempel har antalet kvinnliga chefer inom offentlig sektor ökat, såväl som 
antalet män som stannar hemma med sina barn (Roth, 2011).  

 
En rapport från Arbetsförmedlingen (2011) visar att en stark utveckling på arbetsmarknaden gynnade 
kvinnorna som svarade för cirka 54 procent av sysselsättningsökningen under 2011. Det är första gången 
sedan 2001 som kvinnornas sysselsättning ökade mer än männens. ”Sysselsättningen ökade både för män 

och för kvinnor under 2011. Kvinnors sysselsättning ökade med 50 000, eller 2,4 procent, medan 
männens ökade med 43 000, motsvarande 1,8 procent” (Arbetsförmedlingen, 2011, Arbetsmarknadsläget, 
para.1). Enligt Luleå kommuns personalrapport 2010 var antalet tillsvidareanställda kvinnor 79 procent, 

vilket betyder att fördelningen mellan kvinnor och män bland tillsvidareanställda är ojämn. Jämn 
könsfördelning beaktas i rekryteringsarbete, men det är alltid kompetens som är avgörande (Luleå 
kommun, 2011c). 
 

Etnisk/kulturell mångfald  

Sverige som invandrarsamhälle startade med folkgrupper som började kolonisera det område som senare 
blev Sverige. Människor har inte bara immigrerat till Sverige, utan även från Sverige. Mellan åren 1850 
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och 1930 emigrerade cirka en miljon svenskar till Nordamerika. Fram till 1972 gällde ett förbud mot 
arbetskraftsinvandring och flyktinginvandring infördes, då Sverige hade haft en stor arbetskraftinvandring. 

Nu får mellan 50 000 och 80 000 människor per år uppehållstillstånd i Sverige. De kommer delvis från 
nordiska och europeiska länder, men även från utomeuropeiska länder. I Sverige finns mer än 200 
språkgrupper och i många svenska skolor finns elever från olika kulturer och nationer med olika 
modersmål och religioner. Lidskog och Deniz (2009) förklarar att Sverige är ett mångkulturellt land och 

detta betonas i regeringsförklaringar och politiska deklarationer. 
 
Trots regeringsförklaringarna och deklarationerna drabbas många utrikesfödda i det svenska samhället av 

diskriminering och särbehandling. Lindelöw (2008) redovisar två studier av Edström (2001) och Nilsson 
(2006) om diskriminering i rekryteringsprocesser av utrikesfödda som bor i Sverige. Lindelöw (2008) 
menar att det är svårt för utrikesfödda att få möjlighet att komma in på den svenska arbetsmarknaden eller 
att få ett arbete på grund av diskriminering och särbehandling. Diskrimineringsombudsmannen (DO) 

bekräftar bilden att det finns diskriminering i det svenska samhället mot utrikesfödda. Sedan starten 2009 
har DO tagit emot mer än 400 anmälningar från människor som upplever att de har blivit diskriminerade 
när de har sökt jobb (DO, 2012). De senaste siffrorna från Statistiska Centralbyrån (SCB, 2012) visar att 

arbetslösheten bland utrikesfödda är 15,6 procent jämfört med 5,4 procent bland inrikesfödda.   
 

Tidigare forskning 

     Klyftan mellan könen på arbetsplatsen – en internationell studie. 

Wright, Baxter och Birkelund utförde en undersökning år 1995 i sju länder: USA, Kanada, 
Storbritannien, Australien, Sverige, Norge och Japan. Syftet var att undersöka skillnader mellan könen på 
arbetsplatser och se om det fanns en klyfta mellan män och kvinnor. Resultat visar att: 

1. I de engelsktalande länderna såsom USA och Australien var jämställdhetsklyftan relativt liten. 

Klyftan i de skandinaviska länderna var något större än i de ovannämnda, men störst i Japan.  
2. Klyftan mellan könen inom samtliga länder beror inte på strukturskillnader i arbetskraften eller 

personliga egenskaper.  
3. Enligt hypotesen beror skillnaderna inte på att kvinnor generellt sett fokuserar på familjen 

istället för karriären, med undantag för Kanada.  
4. Kvinnor har svårare att nå högre positioner inom arbetslivet än att få ett jobb. 
5. I USA har kvinnor generellt sett lättare att nå chefspositioner än i de andra engelsktalande 

länderna (Wright et al.,1995). 

     Bevis på etnisk diskriminering på den svenska arbetsmarknaden. 

Carlson och Rooth genomförde 2007 en longitudinell attitydundersökning, som visar att det finns en 
negativ attityd mot utrikesfödda. I denna studie indikeras att diskriminering förekommer oftare mot vissa 

grupper. De menar att arbetslösheten bland utrikesfödda är mer än dubbelt så stor som bland inrikesfödda. 
I denna studie visas även att diskriminering sker i rekryteringsprocesser och detta är en förklaring till 
varför särbehandling förekommer på den svenska arbetsmarknaden. En fältstudie, vars syfte var att finna 

stöd för detta påstående och ge en tydlig förklaring till hur diskriminering uppstår användes. Data 
samlades in mellan maj 2005 och februari 2006. Studien inleddes genom att ett antal arbetsansökningar 
med manliga namn skickades till olika företag. Dessa innehöll antingen svenska förnamn såsom Erik, Karl 
och Lars och efternamn såsom Andersson, Pettersson och Nilsson eller utländska förnamn såsom Ali och 

Reza och efternamn såsom Ameer, Hassan och Said. Anledningen till att svenska respektive utländska 
namn användes var att forskarna ville undersöka hur detta skulle påverkas av den rådande 
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diskrimineringen och rasismen på den svenska arbetsmarknaden. Tolv arbetsansökningar skickades till 
företag i Stockholm och Göteborg och totalt 1552 ansökningar genom den svenska Arbetsförmedlingen.  

 
På varje arbetsansökan stod namn, telefonnummer och e-postadress, så att arbetsgivarna kunde komma i 
kontakt med de sökande. Kontakt för intervju togs genom telefon, e-post eller post. Forskarna såg till så 
att alla telefonnummer, e-postadresser och postadresser registrerades hos ett stort Internetföretag. 

Forskarna skickade ansökningar vid olika datum adresserade från ett antal adresser från flera 
bostadsområden. De valda yrkena var IT-tekniker, försäljare, förskolelärare, lärare, sjuksköterskor, 
restaurangbiträden, butiksbiträden, byggnadsarbetare, samt taxi/busschaufför. Forskarna formulerade alla 

ansökningar på ett realistiskt sätt, dvs. anpassade de personliga breven och tillhörande CV enligt de sökta 
jobbens krav på utbildning och erfarenhet.  
 
De ansökningar forskarna skickade ut angavs komma från personer i åldern 25 och 30 år med olika 

erfarenheter. De hade mellan två till fyra års erfarenhet eller i enlighet med platsannonsernas krav. 
Resultatet visar att personer med svenska namn hade tre gånger större chans att kallas till en intervju än 
personer med utländska namn. Något som är intressant med denna studie är att de arbetsplatser som har 

en etnisk mångfaldsplan, utrikesfödd arbetsgivare och företag som har medarbetare från olika kulturer inte 
ser etnicitet som ett hinder (Carlson och Roth, 2007). 
 

Syfte  

Syftet är att studera hur Luleå kommun för närvarande arbetar med mångfald och att undersöka vad som 
är de främsta hindren i mångfaldsarbetet. Syftet är också att undersöka vilka strategier som styrgrupperna 
använder för att anställa kvinnor i traditionellt manliga yrken och män i traditionellt kvinnliga, samt hur 
dessa styrgrupper arbetar med att rekrytera utrikesfödda i sin verksamhet. 

 

Frågeställningar 

 Hur ser representationen ut i styrgrupper på olika nivåer inom Arbetsmarknadsförvaltning, 

Socialförvaltning och Tekniska förvaltning? 

 Finns mångfaldsaspekten med och känner alla i organisationen till diskrimineringslagen eller 

diskrimineringsgrunden som gäller? 

 Vilka perspektiv har styrgrupperna och hur tänker de när de formulerar rekryteringsbehoven? 
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Teoretisk referensram 

 

Strategisk kompetensförsörjning 

Granberg (2003) beskriver kompetens som kunskap och vilja. Kunskap menar han är grunden och kärnan 

i kompetens och vilja är en möjlighet att kunna föra in kunskapen i rätt sammanhang. Kompetens som 
begrepp beskrivs som en formell behörighet inför en bestämd uppgift eller förmågan att kunna genomföra 
en viss typ av uppgifter och att kunna hantera en viss typ av situation (Granberg, 2003). 
 

Lindelöw (2008) beskriver processen att rekrytera ny personal som en stor uppgift för en organisation. 
Detta är en strategi som organisationen använder i de långsiktiga målen. Många organisationer är 
medvetna om att rekrytering av fel personer kan kosta mycket tid och pengar samt påverka 

organisationens framtid. Att tillsätta rätt personer på rätt plats innebär att en organisation uppfyller sitt 
behov av kompetens. Lindelöw (2008) menar att kompetensbaserad personalstrategi är en 
utvecklingsmetod som moderna organisationer brukar använda för att rekrytera framtida nyanställda. Hon 
menar att metoden är effektiv och kan hjälpa moderna organisationer att utveckla och säkerställa rätt 

kompetens för att nå organisations mål och tillgodose dess behov. Genom att använda metoden erhåller 
organisationen en gemensam syn på att planera, utveckla och medverka i kompetensutvecklingen i 
kompetensförsörjningsprocessen (Lindelöw, 2008). 

Lindelöw (2008) beskriver kompetens genom att använda tre olika dimensioner. De tre dimensionerna är 
”intelligens, personlighet och motivation.” (Lindelöw, 2008, sid. 60). Dessa brukar användas inom 
arbetspsykologi för att bedöma och klassificera människor. Dessa dimensioner kan bidra med insikter 
innan organisationen beslutar och rekryterar nyanställda som ska tillfredsställa organisationens behov. I 

behovsanalysen beskrivs mål- och arbetsbeskrivning och kravspecifikation som en grund i arbetet med 
kompetensbaserad personalstrategi.  Hon menar att det är viktigt att arbetsgivarna inte fastnar med 
personer som liknar dem själva eller har gemensamma intressen, då detta kan leda till felaktiga beslut i 

rekryteringsprocessen. Det är viktigt för organisationen att formulera välstrukturerade och heltäckande 
kravspecifikationer som tar hänsyn till vilka kunskaper, färdigheter, förhållningssätt och kvalifikationer 
som organisationen behöver. Anledningen till att organisationen ska formulera behovsanalyser är för att 
inte skapa orealistiska kravprofiler eller ställa onödiga krav som eliminerar kompetenta sökande. En 

kompetensbaserad personal är också bra för att minska diskriminering och effektivisera mångfaldsarbetet 
(Lindelöw, 2008). 

 

Arbeta med marknadsföring 

Lindelöw (2008) beskriver marknadsföring som en förutsättning för organisationen att attrahera rätt 

medarbetare. Marknadsföring är också en förutsättning för att ha en effektiv kompetensförsörjning i 
organisationen. Varje organisation arbetar på olika sätt med marknadsföring. Lindelöw (2008) menar att 
marknadsföring inte enbart handlar om löneskillnader mellan olika branscher, utan även om konkurrens 

om de anställda. Marknadsföring handlar om hur organisationen skapar sitt varumärke så att detta stämmer 
överens med budskapet som organisationen vill förmedla. Marknadsföring kan hjälpa organisationer att 
skaffa sig nyckelkompetenser till sina verksamhetsområden (Lindelöw, 2008).  

 
Lundén (2000) menar att marknadsföring innebär att organisationen fokuserar både på anställda som redan 
arbetar i företag och framtida nyanställda. Det är bra för organisationer att använda anställda som 
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reklampelare. Han menar att anställda som talar väl om företaget de arbetar på är väldigt gynnsamma för 
företaget.  

 

Psykologin bakom stereotyper 

Det finns olika beskrivningar, som kan förklara hur en stereotyp växer fram. Hinton (2003) menar att 
psykologer är överens om hur ordet stereotyp ska beskrivas. Människor bedömer andra människor enligt 
sina egna uppfattningar. Resultaten leder utan tvekan till felaktigheter, då människor inte bedöms som 

individer utan utifrån vilken kategori de tillhör. Enligt Lippmann (refererad av Hinton, 2003) betyder 
begreppet stereotyp ”förenklade bilder i våra huvuden” av individer och fenomen i omvärlden. Lippman 
(refererad av Hinton, 2003) menar att människor inte använder sina kunskaper om den ”verkliga” 

världen, därför att den ”verkliga omvärlden sammantagen är alltför stor, alltför komplex och alltför flyktig 
för att vi ska kunna ha direkt kännedom om den.” Människor reagerar på varje händelse genom att skapa 
dessa ”bilder” av människorna och hädelserna och inte från ”direkt och säker kunskap” (Lippman, 
refererad av Hinton, 2003, sid. 13). Lippman (refererad av Hinton, 2003, sid. 13) menar att stereotyper 

som människor skapar framför allt är falska och att en sådan ”belastar data med en viss känsla innan data 
når vårt intellekt”.  Lippman (refererad av Hinton, 2003) menar att huvuddelen av en stereotyp är 
felaktig. 

 

Rädslans gåva 

Becker (refererad av Bowdon, 2008) beskriver en rädsla som en gåva som kan gynna oss. Rädsla kan 
också beskrivas som vår instinkt, när det gäller att ta hand om oss själv. Rädsla kan variera mellan 

individer. Människor brukar använda intuition och magkänsla, då de tror att rädsla kan beskydda 
människor från vissa personer eller situationer (Bowdon, 2008). Tamm (2007) beskriver rädsla som en 
strak känsla. Hon menar att rädsla finns hos människor i alla åldrar, och att den kan vara medveten eller 
omedveten (Tamm, 2007).  

 
Cannon (referad av Tamm, 2007) beskriver rädsla som ”flight and fight” (flykt och kamp) och menar att 
människor brukar ta till flykt eller kamp, när de hamnar i en trängd situation eller känner sig hotade. 

 

Attityd och värderingar 

Attityd är ett sätt att tänka och reflektera på, som påverkar vårt beteende och kan observeras av andra. 
Attityderna kan vara positiva eller negativa och beror av hur en person tänker, känner och agerar inför 

attitydobjektet ifråga. Attityder växer fram redan under ett barns första år och fortsätter att utvecklas under 

den fortsatta uppväxten (Bernstein, Clark-Stewart, Roy, & Wickens, 1997). Varje individ har en 
personlighet, som delvis är ärvd och delvis inlärd. Attityder och handlingsmönster, som lärs in under en 
livstid bildar tankesätt som styr sättet att agera i vardagen. Attityder och beteende är något som människan 

kan bestämma sig för att ändra på, vilket kräver medveten bearbetning som tar både tid och kraft 
(Hofstede, 1991).  Attityder kan förändras som att försvar mot obehagliga känslor och hotande 
verkligheter som trots allt finns (Seagal & Horne, 1997).  
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Angelöw och Jonsson (1990) uttrycker i sin bok Introduktion till socialpsykologi att attityder består av tre 
komponenter:  

 En tanke- eller kunskapskomponent, såsom individens perceptioner, övertygelser och 
stereotyper.  

 En känslokomponent, såsom individens känslor gentemot objektet.  

 En handlingskomponent, dvs. hur individens reagerar på objektet (Angelöw & Jonsson, 1990). 
 

Tamm (2007) har en annan beskrivning om människans attityder och värderingar. Hon menar att det 
finns olika grader av attityder i vår medvetenhet. Vidare, att propaganda kan påverka attityder och 
värderingar. I alla tider har människor försökt att påverka andra på gott och ont. Syftet är att skapa nya 
behov (Tamm, 2007). 

 

Bergström (1997) menar att värderingen handlar om hur en mängd åsikter är utformade, vad som är bra 
och dåligt eller vad som är bättre eller sämre. Värderingar kan också beskrivas som en grundläggande 

princip och generell övertygelse. Värderingar kan påverka och styra handlingar, val och beteende. Många 
av våra åsikter om verkligheten har samband med värderingar, och dessa bärs medvetet eller omedvetet. 
Varje individ har olika åsikter och uppfattningar. Det finns metoder för att avgöra vad som är sant och 
falskt vad gäller våra åsikter i sakfrågor (Bergström, 1997). 

 
 

Metod 

Informanter 

De intervjuade personerna som har deltagit i denna undersökning sitter i styrgruppen i Luleå Kommun. 

Tre informanter var män och övriga var kvinnor. Informanterna tillhörde följande förvaltningar: 
Informant 1 = personal från Arbetsmarknadsförvaltningen.  
Informant 2 = personal från Arbetsmarknadsförvaltningen/ projekt.  

Informant 3 = personal från Socialförvaltningen.  
Informant 4 och 5 = personal från Socialförvaltningen/ verksamhet.  
Informant 6 och 7 = personal från Tekniska förvaltningen.  
Informant 8 = personal från Tekniska förvaltningen/ verksamhet. 

Informant 9 = personal från Kommunledningskontoret. 
 

Material 

Undersökningen har utförts med ett hermeneutiskt vetenskapsfilosofiskt förhållningssätt, som går ut på att 

nå en djupare förståelse av det studerade fenomenet (Starrin, Larsson, Dahlgren, & Styrborn, 1991). Med 
utgångspunkt från syftet valdes en kvalitativ undersökning. Intervjuer genomfördes på 
Arbetsmarknadsförvaltningen, Socialförvaltningen och Tekniska förvaltningen. Tanken var att få en 

djupare förståelse och att undersöka hur styrgrupperna nu arbetar för att skapa jämställdhet och 
etnisk/kulturell mångfald i respektive verksamhet. Det empiriska materialet insamlades genom att använda 
en semistrukturerad intervjuguide innefattande frågor rörande bakgrundsfrågor, mångfald i allmänhet, 
jämställdhet, kulturell mångfald och diskrimineringslagen (Bilaga 2) i syfte att ge informanterna stort 

utrymme att framföra sina åsikter. 
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Procedur 

Urvalet av intervjupersoner började med att författaren tog kontakt med nyckelpersoner, som arbetar med 
funktionsnedsättning, jämställdhet och mångfald på Luleå kommuns personalkontor. Av dessa fick 

författaren information om hur kommunen arbetar med mångfald med avseende på jämställdhet och 
etnisk/kulturell mångfald. Författaren kontaktade först en person som arbetar med jämställdhet och 
mångfald på kommunens personalkontor. Initialt planerades intervjuer med tre personer vid respektive 

förvaltning, dvs. nio personer. På grund av begränsad tid och begränsade resurser intervjuades åtta 
personer från de tre förvaltningarna, två från Arbetsmarknadsförvaltningen, tre från Socialförvaltningen 
och tre från den Tekniska förvaltningen. För att få ytterligare information om diskriminering och 
rekrytering inom kommunens verksamheter intervjuades en person från kommunledningskontoret.  

 
Vid telefonkontakt och via e-post informerade författaren om bakgrund till, och syfte med, 

undersökningen. Intervjupersonerna var positiva till att bidra med sitt perspektiv på mångfaldsarbete. Fem 

av informanterna intervjuades individuellt, medan två personer från Arbetsmarknadsförvaltningen och två 
personer från Tekniska förvaltningen intervjuades samtidigt. Vid intervjuerna användes diktafon, vilket alla 
informanter gav sitt samtycke till. Intervjuerna tog cirka 35 till 45 minuter och genomfördess under 
arbetstid. 

 

Avgränsning 

Arbetet avgränsas till att endast studera jämställdhet och etnisk/kulturell mångfald. Vidare avgränsas 
arbetet till att endast omfatta tre av kommuns förvaltningar, nämligen Arbetsmarknadsförvaltningen, 

Socialförvaltningen och Tekniska förvaltningen. 
 

Databehandling 

Intervjuerna transkriberades och därefter kodades svaren utifrån de olika frågorna i intervjuguiden. 

Resultatet har delats in i olika avsnitt. Först redovisas det allmänna engagemanget för mångfaldsarbetet. 
Sedan beskrivs hur informanterna arbetade med jämställdhet och etnisk/kulturell mångfald och vad som 
var de främsta hindren i mångfaldsarbetet. Avslutningsvis presenteras förslag som borde uppmärksammas 

vad gäller mångfaldsarbetet vid Luleå kommun och hur kommunen borde gå till väga för och nå uppsatta 
mål. 
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Resultat 
 

Informanterna och verksamheterna 

Alla informanter hade en akademisk utbildning och flera av dem hade lång erfarenhet i sitt arbete. Denna 

information stämde överens med kommunens riktlinjer för rekrytering med avseende på kompetens. Av 
Bilaga 1 (Tabell 1 och tabell 2 visar antal anställda i förvaltningar och verksamheter i Luleå kommun 
2012) framgår antal tillsvidareanställda män och kvinnor i Luleå kommun fördelat på respektive olika 

förvaltningarna. Somliga informanter hävdade att det fanns många utrikesfödda som arbetade inom vård 
och omsorg, medan det bara fanns ett mindre antal utrikesfödda som arbetade inom administration. 
 
Informanterna beskrev sina arbetsuppgifter och verksamhetens bakgrund. Varje förvaltning hade olika 

uppdrag, olika arbetsuppgifter och gemensamma mål. Informanterna arbetade för att ge en bra service till 
alla invånare i Luleå, uttryckte samma behov och hade samma syn på mångfaldsarbete. De ansåg att 
mångfaldsarbete var väldigt viktigt för framtiden och behövde utvecklas, men att detta tar tid.  

Mångfald  

”Mångfald handlar om människor har lika värde oavsett kön, etniskt och kulturellt, ursprung, religion, 
eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionshinder, ålder och könsöverskridande identitet eller 
uttryck” (Luleå kommun, 2009, sid. 3). 

 
Alla informanter beskrev mångfald som en blandning av människor i ett samhälle med olika kön, etnisk 
och kulturell bakgrund, trosuppfattning, sexuell läggning, funktionshinder, ålder och könsöverskridande 
identitet eller uttryck. Alla informanter tyckte att mångfald berikar både organisationen och 

medarbetarna. Vidare beskrev de att mångfald kommer att vara ett begrepp som faktiskt kan attrahera 
nyanställda. Mångfald kan dessutom främja lika behandling samt förebygga diskriminering. En informant 
från Tekniska förvaltningen betonade att ju större olikheter desto större dynamik i organisationen.  

 
En informant från Arbetsmarknadsförvaltningen tyckte inte att mångfald var ett självändamål, utan 
han/hon menade att mångfaldsarbetet ska stödja organisationen att bli mer effektiv för att nå fram till sitt 
mål och bättre kunna utföra sitt uppdrag.  Han/hon menade att mångfald anses som någonting som är 

naturligt i verksamheten och absolut inte ska tvingas fram pga. trender eller något som måste göras.  En 
informant om mångfaldsarbete:  
 

En naturlig del i verksamheten, det inte är något sidospår utan det är naturligt i verksamheten  
( ……. ) så att man inte ska göra några specialinsatser just bara för att vi ska kunna säga att vi 

jobbade med mångfald utan att det ligger naturligt i hela arbetet från styrning till ledning. 
 

Två informanter från Socialförvaltningen menade att arbeta med mångfald innebär att ta tillvara på 
potential och resurser hos alla individer. Vidare menade de att detta också innebär att nyttja den 
affärsmässiga möjlighet som kunder med olika bakgrund kan innebära. Informanterna tyckte att målet i 
mångfaldsarbetet var att öka mångfalden i arbetslivet och motarbeta alla former av diskriminering på 

arbetsmarknaden och i arbetslivet. Alla informanter tyckte att mångfald var oerhört viktigt att satsa på i 
verksamheten och såg ingen nackdel med detta. De sa att mångfald berikar både organisationen och 
medarbetarna. En informant om arbetet med mångfald: ”Jag tror att det är livsviktigt, för vi har olika 

kunder.  Arbetsliv utan mångfald är ett tråkigt arbetsliv”. 
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En informant från Socialförvaltningen uttalade sig om att målet som ska uppnås i mångfaldsarbetet är att 
attrahera människor med olika kulturell bakgrund. Detta ansåg han/hon vara viktigt i alla sammanhang. 

 

Jämställhet 

”Jämställdhet handlar om förhållandet kvinnor och män” (Luleå kommun, 2009, sid. 3). 
 
Informanterna beskrev jämställdhet som likvärdighet mellan män och kvinnor, dvs. lika förutsättningar för 

kvinnor och män med avseende på rättigheter, möjligheter och skyldigheter. Alla informanter påstod att 
jämställdheten behöver utvecklas, men de tyckte att det är svårt att veta vad som behöver förändras. 
Somliga tyckte att det handlar om strategier för att vara en attraktiv arbetsgivare. 
 

Informanterna tyckte att det är viktigt att följa lagen i rekryteringsprocessen, något som betonas i Luleå 
kommuns rekryteringspolicy. De menade att enligt Diskrimineringslagen får inte arbetsgivarna missgynna 
människor på grund av könstillhörighet. Vidare menade de att detta innebär att de inte får diskriminera 

kvinnor som har högre utbildning än män. Alla informanter förklarade att Luleå kommun har ett krav för 
alla nyanställningar. De menade att alla medarbetare och framtida nyanställda skulle ha en akademisk 
utbildning och att detta skulle vara ett krav för de olika befattningarna.  
 

Alla informanter var medvetna om att fördelningen mellan män och kvinnor är i obalans och menade att 
jämställdheten fortfarande behöver förbättras inom Luleå kommun. De hävdade att de försöker följa 
jämställdhetsplanen i varje rekryteringsprocess. Informanterna uttryckte att de arbetar hårt för att få fram 

både män och kvinnor i deras verksamhet och att det hittills ändå har varit fler kvinnor än män, dvs. att 
kvinnorna i stor utsträckning dominerar inom olika befattningar. De ansåg att verksamheten inte enbart är 
lämpad för kvinnor eller för män, utan att alla har en möjlighet att arbeta inom verksamheten så länge 
som de hade rätt kompetens.  

 
En informant på Arbetsmarknadsförvaltningen berättade att han/hon noggrant granskar arbetsansökningar 
från just män och kallar alla som uppfyller kraven till en intervju. Vidare menade informanten att 
utbildning och kompetens alltid kommer före erfarenhet och sociala egenskaper. En annan informant från 

Arbetsmarknadsförvaltningen berättade att han/hon just då rekryterade personal till ett pågående projekt, 
men att han/hon fick tre gånger fler ansökningar från kvinnor än från män. Informanten berättade att 
kvinnor ofta vann rent konkurrensmässigt. Han/hon hade dock försökt hitta nya vägar för att arbeta med 

jämställdhet, men hamnade oftast till slut i en situation där han/hon var tvungen att anställa en kvinna 
pga. kompetens i form av utbildning, erfarenhet eller personlig lämplighet. Om en kvinna anställdes 
istället för en man var informanten tvungen att skriva en avvikelserapport, då kraven som fanns i 
målarbetet inte hade kunnat uppfyllas. Informanten undrade om han/hon hade brustit i formuleringen av 

kravspecifikationen och arbetsuppgiftsbeskrivningen, då budskapet som skickades inte verkade tilltala rätt 
målgrupp.  
 

En informant från Tekniska förvaltningen berättade att det är svårt att få in nyanställda. Informanten 
menade att förut hade verksamheten skickat en platsannons med en tydlig kravspecifikation, utan något 
som helst svar. Sedan förenklade och omformulerade han/hon kravspecifikationen och fick in ett stort 
antal ansökningar, men endast ett fåtal arbetssökande med rätt kompetens. Två informanter från Tekniska 

förvaltningen berättade att de tidigare hade publicerat platsannonser, där de särskilt efterfrågade 
män/kvinnor med motiveringen att de arbetade med jämställdhet. Detta kritiserades därefter av Luleå 
tekniska universitet (LTU). 
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Två informanter från Socialförvaltningen berättade att de upplever att för få män söker lediga tjänster 
inom vård- och omsorg och att de såg detta som ett svårlöst problem. De hävdade att de aktivt arbetar för 

att öka andelen män i verksamheten, men att de inte förstår varför så få vill utbilda sig till undersköterska 
och stanna kvar inom yrket. Enligt dem vill de flesta män bara arbeta under sommaren eller i korta 
perioder, för att sedan påbörja akademiska studier. En informant från Socialförvaltningen berättade att det 
finns många kvinnor som arbetar inom vård- och omsorg och tvärtom inom psykiatrin. En informant om 

jämställdhet: ”Det handlar om att ändra attityd i vården, så att inte alla jobbar i samma kön”. 
 
En informant från Tekniska förvaltningen berättade om ett annat problem, som brukade uppstå inom 

projektarbeten vid Tekniska förvaltningen. Informanten sade att det kan vara svårt att ta in kvinnor inom 
traditionellt manliga yrken t.ex. inom industrin eller andra fysiskt tunga arbeten. En annan informant från 
samma förvaltning menade att det inte är så många kvinnor som utbildar sig inom traditionellt manliga 
yrken. Vidare menade han/hon att detta kunde bero på att många män och kvinnor känner att de har en 

viss identitet i sitt yrke. Däremot vill många män inte söka till yrken, som kategoriserades som 
kvinnoyrken. En informant om jämställdhet: ”Vi borde ha fler kvinnor, men kompetensen räcker inte till 
med de kvinnor som söker. Vi kan inte kvotera in ( ……. ) det finns andra som har länge 

erfarenhet/kompetens”. 
 
Informanterna uttryckte att Luleå kommun arbetar hårt med att främja jämställdhet. De ansåg att den 
kraftiga snedfördelning mellan män och kvinnor i de olika befattningarna beror på att många män inte 

söker arbeten som är relaterade till traditionella kvinnoyrken. Dessutom sade de att många män faller bort 
under intervjuprocessen för att de inte har tillräcklig utbildning, rätt kompetens eller social kompetens. 
Inom mansdominerade yrken, t.ex. inom industrin, upplevde informanten att det är svårt att ta in 
tillräckligt med kvinnor pga. otillräcklig utbildning och erfarenhet hos de sökande. I samtliga fall är 

utbildning och kompetens avgörande i det slutliga skedet, medan erfarenhet och personlig lämplighet 
kom i andra hand.  
 

I en fråga till samtliga informanter om vilka erfarenheter de har av att arbeta med män respektive kvinnor 
angav somliga att det inte finns någon skillnad, utan att de är lika duktiga. En informant från 
Socialförvaltningen berättade att han/hon ser skillnader i hur arbetet utför, men att resultatet i stort sett är 
likvärdigt. 

 
För jämställdhetsarbetet finns följande strategier 
Tekniska förvaltningen: 

• Att samarbeta med Luleå tekniska universitet för att försöka få både kvinnliga och manliga 
representanter inom olika projekt. Detta ger studenter möjlighet att prova arbeta och skaffa 
sig ett nätverk inom arbetslivet såväl som en större rekryteringsbas för arbetsgivarna.  

 

Socialförvaltningen: 
• Socialförvaltningen planerar att nå ut med sitt budskap genom reklam på t.ex. biografer 

och bussar. Bussreklamen är tänkt att innehålla människor av olika ålder och kön, för att 

visa att vård- och omsorg inte bara är ett kvinnoyrke. 
• Att ge möjlighet till alla att prova arbeta. På somrarna brukar olika tjänster inom vård- och 

omsorg vara öppna för alla, dvs. till de som inte är utbildade undersköterskor. Meningen är 
att alla skulle få prova på sådant arbete oavsett kön och ålder. Att de får prova innan de 

bestämmer sig för att gå utbildningen eller inte.  
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• Försöka ge möjlighet till alla att praktisera innan de börjar arbeta, då detta även fungerar 
som ett sätt för handledarna att se om personen i fråga är lämplig att arbeta inom vården.  

 

Etnisk/kulturell mångfald 

Vad samtliga informanter menade med kulturell mångfald är att acceptera människor med olika livsstil, 
kultur, etnicitet och språk. De menade också att det även kan betyda att göra människor från olika 
kulturer delaktiga i samhället. En informant från Socialförvaltningen menade att det handlar om att främja 

allas rättigheter och möjligheter att delta i samhället.  
 
Vidare menade informanterna att respektera varandra kan vara en strategi för att satsa på kulturell 
mångfald i arbetslivet, särskilt inom Luleå kommun. En informant om kulturell mångfald: ”Att vi måste 

jobba med folks attityd överhuvudtaget, det där med mångfald är jätte viktigt ( ……. ) vi måste vara 
öppna för nya intryck annars stagnerar vi”. 
 

Alla informanter uttryckte att språkliga svårigheter hindrar mångfaldsarbetet och att kunskap i det svenska 
språket är det viktigaste för att öka andelen utrikesfödda medarbetare. De menade också att det svenska 
språket är en central del i kommunikationen mellan människor och att språklig kompetens har en 
avgörande betydelse för att få jobb inom den offentliga sektorn, dvs. Luleå kommun. Det var enligt dem 

nästan omöjligt för utrikesfödda och komma in på arbetsmarknaden om de inte kan uttrycka sig väl i tal 
och skrift. De påpekade att det är svårt att kommunicera med chefer, arbetskamrater och kunder i arbetet, 
utan det svenska språket. En informant om etnisk/kulturell mångfald: ”Jag tycker att de måste kunna prata 

svenska om de vill arbeta, samma sak om jag skulle bo i andra länder, så jag måste lära mig språket som 
finns där”. 
 
Alla informanter tyckte att kulturell mångfald behöver utvecklas. Några av dem tyckte att ett steg mot 

målet skulle kunna vara att ändra folks attityd. Somliga informanter sade att de inte har gjort någon 
speciell insats för att öka andelen utrikesfödda. En informant från Socialförvaltningen berättade att det är 
viktigt att noga specificera kraven vid rekrytering, så att chefer inte skulle kunna sålla bort vissa grupper, 
särskilt utrikesfödda. Tre informanter från Socialförvaltningen berättade att de arbetar direkt med 

utrikesfödda, varav en arbetar med administration. En annan informant berättade att han/hon hade 
erfarenhet av att arbeta direkt med utrikesfödda. De fyra informanterna berättade att de inte såg språket 
som ett hinder i utförandet av arbetet.  

 
En informant från Tekniska förvaltningens verksamhet berättade att han/hon ser positivt på att ha 
utrikesfödda medarbetare. Han/hon hade tidigare haft en utrikesfödd medarbetare som var den enda som 
vågade påpeka fel i förvaltningens arbetsutförande, medan de andra bara accepterade situationen och 

blundade för problemet. En informant från Socialförvaltningens verksamhet tyckte att det var bra för 
han/hon att lära sig nya språk för att kunna kommunicera med sina anställda. Informanten menade att ha 
flera anställda från olika etniska bakgrunder ser han/hon som en fördel t.ex. att medarbetarna får lära sig 

nya språk och att de kan vara tillgängliga att arbeta under högtider, då de flesta andra önskar vara lediga. 
En annan informant från Socialförvaltningens verksamhet tyckte att det är roligt att ha flera utrikesfödda 
anställda då han/hon exempelvis får lära sig mer om andra kulturer och andra sätt att tänka. Informanten 
trodde att i framtiden kommer fler utrikesfödda att bo på äldreboenden. 

 
Kompetens ansågs vara den viktigaste frågan inom Luleå kommun. Samtliga informanter pekade också på 
kompetens i etniskt och kulturellt mångfaldsarbete. En informant från Tekniska förvaltningen menade att 
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de utrikesfödda, förutom svenska språket, är tvungna att ha en viss kompetens för att kunna konkurrera på 
arbetsmarknaden. En informant om etnisk/kulturell mångfald: ”Jag bryr mig inte om vilken etnisk 

bakgrund man har, utan det är kompetensen som personen besitter, den som vi tar ( ……. )  det är svårt 
att anställa dem om de inte kan prata svenska”. 

 
Informanterna sade att de saknar data och vet inte hur många utrikesfödda som arbetar under de tre 

förvaltningarna. De hävdade att det är svårt att samla data om hur många utrikesfödda som arbetar under 
de tre förvaltningarna. Vidare ansåg de att Luleå kommun inte arbetar aktivt just i denna fråga. En 
informant från Tekniska förvaltningen hävdade att han/hon tycker att det inte var lämpligt att ta upp 

denna fråga. En annan informant från Tekniska förvaltningen menade att det skulle vara svårt att 
kartlägga, då en del har både svenska- och utrikesfödda föräldrar.   
 
För etnisk/kulturell mångfald finns följande strategier 

Socialförvaltningen och Arbetsmarknadsförvaltningen: 
• Alla utrikesfödda som arbetar inom vård- och omsorg skall erbjudas en kurs i svenska som 

andra språk (SAS). Syftet är att alla som arbetar inom vård- och omsorg ska utveckla sitt 

kunnande inom det svenska språket. 
 

Diskrimineringslagen  

Informanterna ansåg att Luleå kommun arbetar aktivt med att ge goda kunskaper om diskrimineringslagen 

till alla ledare. De flesta av informanterna kände till diskrimineringslagen och de sju 
diskrimineringsgrunderna. I en gruppintervju kompletterade några av dem varandra när de svarade på 
frågan om diskrimineringsgrunderna. 
 

Somliga informanter erkände att det inte är säkert att alla medarbetare känner till diskrimineringslagen och 
diskrimineringsgrunderna, däremot visste de att ingen av deras anställda skulle avvika från 
diskrimineringslagen. En informant från Tekniska förvaltningen berättade att han/hon inte gav en speciell 
kurs till sina anställda, däremot trodde informanten med säkerhet att de anställda själva skaffar sig 

kunskapen genom tidningar, eller annan media. En informant om diskrimineringslag och grunder: ”Ja, 
det var en bra fråga. Jag vet inte men jag hoppas att de känner till diskrimineringslagen och 
diskrimineringsgrunderna”.  

 
Informanterna sade att Luleå kommun har en gemensam jämställdhets- och mångfaldspolicy, riktlinjer för 
kränkande särbehandling och riktlinjer för rekrytering till alla förvaltningar. Denna information ska ligga 
till grund för allt arbete som utförs i kommunens verksamheter såväl som i förvaltningarna. Vidare 

hävdade informanterna att informationen om policy och riktlinjer är tillgänglig för alla medarbetare på 
t.ex. deras Intranät. Detsamma gällde kunskap om mångfaldsarbete. Alla informanter uttryckte att de har 
fått tillräcklig kunskap om diskriminering och mångfald. De berättade att dels kom kunskapen från 

utbildning, som Luleå kommun erbjöd alla chefer, och dels från privat utbildning som de skaffade sig 
själv. De flesta sade dock att de fick utbildning om jämställdhet och mångfald enbart från Luleå kommun.  
 
Tillämpningen av kunskapen var ganska oklar i beskrivningen och nästan alla informanter svarade att den 

tillämpas, utan att beskriva hur och när kunskapen tillämpas.  De menade att händelser som 
diskriminering, kränkande särbehandling eller trakasserier sällan skedde i deras verksamhet. Alla 
informanter betonade att händelser som dessa omedelbart åtgärdas. 
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En informant från Socialförvaltningen berättade att förvaltningen hade gjort en affisch till alla medarbetare 
och att alla chefer är skyldiga att förmedla affischens budskap i sin verksamhet. Affischen kallas 

toalettaffisch och är tänkt att hängas upp på toaletter eller andra synliga platser där alla medarbetare kunde 
läsa den istället för att hänga upp den i personalrummet, där den kunde hamna i soptunnan veckan därpå. 
Meningen är att alla medarbetare ska få information om var de kunde vända sig om de har blivit utsatta 
för diskriminering, trakasserier eller kränkande särbehandling. 

 
En informant inom Socialförvaltningen berättade att Luleå kommun är en politiskt styrd organisation när 
det gällde rekryteringsprocessen. Alla chefer på förvaltningarna är tvungna att följa de gällande riktlinjerna 

för rekryteringsprocessen. Informanten hävdade att kommunen har en egen formulering, som cheferna i 
varje förvaltning utgår från. Exempelvis är de tvungna att skriva följande: ”Vi värdesätter de kvaliteter 
som en jämn ålders- och könsfördelning samt kulturell mångfald tillför verksamheten - Vår verksamhet 
präglas av en gemensam värdegrund; Engagemang, Ansvarstagande och kompetens”. 

 
I formuleringen av behovet av rekrytering framgår att alla som har rätt kompetens ska få möjlighet att 
arbeta hos Luleå kommun. En informant från Socialförvaltningen beskrev att förvaltningen har ett krav 

från nämnden att de bara ska anställa personal med relevant kunskap, dvs. de som har formell utbildning. 
En informant från Tekniska förvaltningen berättade att kommunens fackliga representanter alltid är med i 
rekryteringen, detta innebär att informanterna inte får fatta beslut ensamma. Besluten ska alltid vara 
professionella och det finns alltid någon som förstår hur riktlinjerna för rekrytering fungerar, därför såg de 

formell utbildning som första hand. 
 
En informant från Tekniska förvaltningen och en från Socialförvaltningen undrade hur viktigt det 
egentligen är att veta könet på den sökande om det är utbildning och kompetens som kommer i första 

hand. En annan informant från samma förvaltning berättade att han/hon har funderat på att skaffa en 
rekryteringsprocess fri från könstillhörighet, då han/hon bara är intresserad av kompetens, medan en 
informant från Socialförvaltningen beskrev att denna fråga kunde vara både relevant och irrelevant. 

Informanten menade att det kunde vara bra för dem som var osäkra på sin könstillhörighet, men mindre 
bra för ett arbete med behov av ett visst kön.  
Alla informanter betonade att Luleå kommun arbetar med att ge god service till alla medborgare. Detta 
innebär att alla som arbetar inom Luleå kommun och framtida nyanställda är tvungna att ha rätt 

kompetens. Därför menade de att urvalet som specificerades i rekryteringsprocessen enbart fokuserar på 
rätt utbildning och god erfarenhet, men social kompetens kunde också påverka valet i det slutliga beslutet. 
 

Den dolda diskrimineringen inom Luleå kommun 

En informant upplevde att det förekommer omedveten diskriminering inom rekryteringsprocessen. 
Informanten menade att kommunen har riktlinjer för rekrytering med lagen som underlag. Arbetsgivaren 
och den fackliga representanten medverkar också i rekryteringsgruppen. Oavsett hur det fungerar är det 

arbetsgivaren som beslutar om vilka personer som ska rekryteras. Informanten uttryckte att det är svårt att 
beskriva om arbetsgivarna är rasistiska eller fördömande mot vissa grupper. Informanterna menade att alla 
individer är olika, men det handlade om deras tankesätt. Vidare beskrev informanten att ingen av 
arbetsgivarna direkt sade att de inte ville anställa vissa grupper. Informanten menade att Luleå kommun 

arbetar aktivt med jämställdhet och mångfald, men somliga verksamheter i kommunen hade bara anställda 
av samma kön, ålder eller etnicitet.  
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Informanten antog att det handlar om rädsla eller trygghet. De är trygga om de arbetar med grupper som 
är lika, men de är också rädda för att göra fel. Informanten beskrev en situation där arbetsgivarna skapade 

en bild av framtida nyanställda som passade med dem själva eller med andra i gruppen. De vågade inte 
säga att de ville rekrytera någon som likande dem själva och med rätt kompetens. De var rädda att göra fel 
om de rekryterade utrikesfödda, som t.ex. om hur de skulle bete sig eller diskutera om religion. Ett annat 
exempel var när det handlade om kön. På en arbetsplats med många män blir det svårt om det plötsligt 

kom in en kvinna eller tvärtom. Arbetsgivarna var osäkra om det skulle fungera bra. Det handlade om att 
de skulle vara tvungna att ordna delade toaletter eller omklädningsrum för kvinnor/män. Detsamma 
gällde när det handlade om att rekrytera personer med funktionsnedsättningar, som t.ex. rullstolsburna. 

Detta innebär att de måste skaffa extra hjälpmedel som breda dörrar, speciella toaletter och ramper. 
 
Informanten uttryckte att det finns en ambition inom Luleå kommun att arbeta aktivt med mångfald, men 
att de sedan backar för att det finns en osäkerhet om det kunde fungera. Informanten menade också att 

det finns några verksamheter med mångfald som fungerar bra. Det skulle vara bra att visa för andra, dvs. 
att det inte innebär något problem om alla bara stöder varandra. 
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Analys och diskussion 

Luleå kommun som arbetsgivare 

Luleå kommun har övergripande policyer och riktlinjer samt HR-processer för alla organisationer och 
verksamheter i kommunen. Luleå kommun profilerar sig med att använda värdegrunden i 

rekryteringssammanhang. Det handlar om att övertala nya medarbetare att arbeta utifrån de gemensamma 
värdena. Luleå kommun ser rekrytering som en stor och långsiktig investering. Luleå kommun har tagit 
fram gemensamma rekryteringsriktlinjer som gäller för samtliga förvaltningar samt förtroendevalda. Syftet 

med att ha enhetliga riktlinjer är att ”skapa ett gemensamt synsätt avseende mål, etik, arbetsgång och 
samverkansformer vid rekrytering, samt göra formerna för rekrytering välkända bland medarbetarna” 
(Luleå kommun, 2012e, sid. 2). Utifrån Lindelöw (2008) tolkar författaren att Luleå kommun har tagit 
fram gemensamma mål för alla verksamheter under Luleå kommuns ledning, som en metod för att 

säkerställa rätt kompetens och tillgodose dess behov, så att kommunen lätt kan arbeta mot målet. 
Författaren menar att detta är en förutsättning för en fungerande, modern organisation att arbeta mot de 
långsiktiga målen.  

 
Luleå kommun har även en ledarskapsutbildning för att kunna trygga chefsförsörjningen. Syftet är att 
kommunen ska kunna spegla det som finns i kommunens gemensam värdegrund, dvs. kompetens. Detta 
innebär att kommunen vill att alla medarbetarna har ”kunskap, tar lärdom, förnyar och utvecklas” (Luleå 

kommun, 2010b, Gemensam värdegrund, para.1). Författaren finner att kommunen har erbjudit 
kompetensutveckling till medarbetarna. Utifrån Lindelöw (2008) tolkar författaren detta som att 
kommunen har skapat ett effektivt sätt att få gemensam syn på, och delaktighet i, 

kompetensförsörjningsprocessen. Kommunens ledarskapsutbildning är bra för att trygga chefsförsörjningen 
både i nuläget och i framtiden. Detta bekräftas genom att alla informanter kunde svara på frågorna kring 
jämställdhet och mångfald. Författaren menar att Luleå kommun arbetar aktivt med att förmedla kunskap 
till alla chefer, så att dessa kan implementera frågorna på rätt sätt.   

 
Detsamma gäller marknadsföring. Luleå kommun arbetar med en översyn av kommunen som ett 
varumärke. Luleå kommun arbetar aktivt med att synas mer utåt, exempelvis genom reklam och 

samarbetet med universitet. Kommunen arbetar även med att profilera sig som en attraktiv arbetsgivare. 
En viktig del i profileringen är att arbeta med värdegrundsfrågor, då kommunen tycker att det är viktigt 
att tänka igenom vad de står för. Utifrån Lundén (2000) innebär marknadsföring att organisationen 
fokuserar både på anställda och framtida nyanställda, så det blir lättare för organisationen att sälja sina 

produkter och visa att organisationen är en attraktiv arbetsgivare. Utifrån Lindelöw (2008) kan det anses 
att kommunen har skapat sitt varumärke, som kan profilera organisationen så att budskapet som de 
förmedlar tilltalar rätt målgrupp. 
 

I kommunens riktlinjer för rekrytering beskriver kommunen tydligt hur arbetsgivarna ska arbeta för att 
anställa personer som uppfyller kompetenskraven i rekryteringsprocessen. I riktlinjer för rekrytering 
beskrivs också att det är viktigt för arbetsgivarna att skicka ett tydligt budskap vid annonsering av vakanta 

befattningar. Syftet är att kraven på utbildning eller erfarenhet ska uppfyllas och budskapet som 
arbetsgivarna skickar ut ska tilltala alla grupper. Personalkontoret har som uppdrag att koordinera 
annonsering i lokalpress och branschtidningar. Riksmedia och webbsidor ansvarar respektive rekryterande 
chef för. Vakanta befattningar presenteras alltid på kommunens hemsida och anmäls till 

Arbetsförmedlingen och författaren anser att Luleå kommun i detta avseende har en långsiktig plan för sitt 
arbete.  Utifrån Lindelöw (2008) tolkar författaren att Luleå kommun har byggt sitt varumärke och skapat 
ett intryck av att kommunen är en attraktiv arbetsgivare. Detta leder, i sin tur, till att det blir lättare för 
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kommunen att locka kompetenta framtida nyanställda. Kommunen som arbetsgivare har goda chanser att 
skapa större attraktionskraft. Att attrahera rätt medarbetare, menar kommunen, är en förutsättning för att 

ha en effektiv kompetensförsörjning.   
 

Formuleringsbehov inom rekryteringsprocesser 

I riktlinjer för rekrytering formulerar Luleå kommun tydligt vilka egenskaper och färdigheter samt vilken 

utbildning som de uppfattar som kompetens, för att säkerställa att personer med rätt profil anställs. Vidare 
beskriver kommunen i riktlinjer för rekrytering att kompetens även innebär att personen inte bara har 
formella meriter, utan också praktisk erfarenhet och personrelaterad kompetens. I formuleringen av 
behovet hävdade alla informanter att alla tjänster är lämpliga för alla med rätt kompetens.  En informant 

från Socialförvaltningen beskrev att förvaltningen har ett krav från nämnden att de bara ska anställa de 

med relevant kunskap, det vill säga de som har formell utbildning. En informant från Tekniska 
förvaltningen berättade att kommunens fackliga representanter alltid är med i rekryteringsprocesserna, 

vilket innebär att informanterna inte kan besluta ensamma.  Därför såg de formell utbildning som 
viktigast. Det som Luleå kommun menar med kompetens tolkar författaren utifrån Granberg (2003), som 
menar att kompetens är en formell behörighet inför en bestämd uppgift, såsom utbildning som motsvarar 
arbetsuppgifterna. Att vara kompetent innebär också att personen besitter egenskaper såsom förmåga att 

lösa problem, hantera en viss typ av situation, sociala färdigheter osv.  Vidare menar Lindelöw (2008) att 
inom psykologin finns ett sätt att värdera och klassificera människor. I arbetspsykologiska sammanhang 
brukar de tre dimensionerna: ”intelligens, personlighet och motivation” användas (Lindelöw, 2008, sid. 

60). Detta kan ge insikt och hjälpa till att ge en grund att stå på, när omdömen fälls och beslut om 
människors framtid fattas, som kan leda till eftertanke. Det kan anses att Luleå kommun också tycker att 
det är viktigt att hitta rätt person, med rätt kompetens. Kommunen menar att hitta rätt person med rätt 
kompetens innebär att personen uppfyller kraven som finns i kravspecifikationen eller enligt 

organisationens behov, då Luleå kommun vill arbeta med att säkerställa och minska felmarginalen, så att 
kommunen kan tillgodose den kunskap och kompetens som behövs.  

 

Fördelningen inom kommunen på olika nivåer 
Informanterna uttryckte att de försöker vara objektiva i bedömningen av nyanställda. De menade att 
förutom utbildning är social kompetens och personlig lämplighet också viktiga i bedömningen. Inom 
Arbetsmarknadsförvaltningen och Socialförvaltningen, där kvinnor dominerar de olika befattningarna, är 
det svårt att rekrytera män pga. kompetens. Även på Tekniska förvaltningen, där män dominerar i vissa 

befattningar är det svårt att anställa kvinnor med hög kompetens. Data som författaren har hämtat från 
stadsbyggnadskontoret visar att det finns en kraftig överrepresentation av män/kvinnor i olika 
verksamheter under de tre förvaltningarna (Bilaga 1). Skillnaden är ännu större under Socialförvaltningen 
och Arbetsmarknadsförvaltningen, både inom administration och inom andra verksamheter inom 

kommunen. Dessutom medgav informanterna att många män faller bort under intervjuprocessen för att 
de inte har tillräcklig utbildning, rätt kompetens eller social kompetens. En annan informant antog att det 
handlar om trygghet, dvs. att arbetsgivare känner sig tryggare att arbeta med personer som liknar 

arbetsgivaren själv. Utifrån Lindelöw (2008) tolkar författaren att det finns gruppnormer som bygger på 
likheter i rekryteringsprocess. Det kan anses att arbetsgivarna använder magkänsla vid mötet med den 
sökande. Detta leder t.ex. till att en kvinnlig chef känner sig trygg om hon rekryterar en kvinna och 
tvärtom eller en chef rekryterar en person som har samma intressen som han/hon själv. Författaren menar 
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att gruppnormer som bygger på likheter leder till felaktiga beslut och borde inte vara tillåtet i 
professionella rekryteringsprocesser. 

 

Attityd och värderingar hos individen 

Alla informanter berättade att det är svårt att attrahera män i traditionellt kvinnliga arbeten och kvinnor i 
traditionellt manliga. Informanterna hade olika åsikter om varför det fanns en klyfta mellan genus och 

yrke. Några informanter påpekade att män ofta har bristande utbildning. Somliga informanter tyckte att 
det kan bero på att många män och kvinnor känner att de har en viss identitet i sitt yrke. Många män vill 
inte söka sig till yrken som kategoriseras som kvinnoyrken. Ett exempel är att få män söker jobb inom 
vård- och omsorg.  Gruppen vård- och omsorgspersonal, där bland annat undersköterskor och 

vårdbiträden ingår, består av ca 90 procent kvinnor. Dessa yrken innehåller till viss del arbetsuppgifter 

som kommer av att kvinnors ansvarsområde i hemmet har omvandlats till att bli lönearbete. Utifrån 
Bergström (1997) tolkar författaren att hur verkligheten är beskaffad är en fråga om vilka åsikter varje 

individ har. Vad en individ gör och väljer påverkar, och påverkas av, hans/hennes värderingar. 
Värderingar kan påverka och styra våra handlingar, val och beteende. Bernstein et al. (1997) menar att 
värderingen kan påverka attityder, sättet att tänka eller reflektera på. En attityd kan vara positiv, negativ 
eller neutral. Hofstede (1991) menar att varje individ har en personlighet som består av en ärvd och inlärd 

del. Attityd och handlingsmönster som individen lär in under en livstid bildar individens tankesätt. Det 
kan antas att attityd och värdering sitter i individens inställning och förhållningssätt och det är svårt att 
förändra den, men möjligheten finns, fast det tar både tid och kraft. Författaren menar att så länge det 

finns en medveten bearbetning och vilja kan attityder och värderingar förändras. 
 

Lednings strategier för att få fram olika representationer 

Tekniska förvaltningen och Socialförvaltningen hade strategier för att främja jämställdhet och 

mångfaldsarbete. Ett exempel på detta är att Tekniska förvaltningen har samarbetat med Luleå tekniska 
universitet, medan Socialförvaltningen och Arbetsmarknadsförvaltningen fokuserar på gymnasieskolor och 
Vuxenutbildningen. Meningen är att attrahera och erbjuda studenter oavsett kön att prova på olika 
arbeten, för att försöka ändra deras attityder och värderingar. 

 
De tre förvaltningarna använde olika strategier, som t.ex. att använda verkligheten och reklam i sina 
budskap. Utifrån Angelöw och Jonsson (1990) tolkar författaren att det finns tre olika komponenter som 
kan påverka människans attityd. Den kunskapsmässiga komponenten har att göra med individens 

kunskaper och föreställningar om attitydobjektet, de känslomässiga känslor individen har till 
attitydobjektet och den sista är den handlingsinriktade komponenten som syftar på hur individen tenderar 
att bete sig gentemot attitydobjektet.  De tre komponenterna kan förändra individens uppfattning. 

Författaren menar, utifrån Tamm (2007), att genom att ge möjlighet till kvinnor att arbeta i traditionellt 
manliga arbeten och män i traditionellt kvinnliga påverkas en individs attityd på gott och ont. Genom 
reklam kan individen förändra sina åsikter, värderingar och attityder. Detta kan påverka individens tankar, 
känslor och vilja. Reklam kan även väcka nya behov hos individer, dvs. övertala dem att använda de 

budskap sändaren har skickat till mottagarna.  
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Omedveten diskriminering inom kommunen 

Alla informanter tyckte att etnisk/kulturell mångfald behöver utvecklas. Vad gäller språk, tyckte alla 
informanter att det är viktigt för utrikesfödda att kunna prata svenska. Språket betraktades som en nyckel 

för att komma in på den svenska arbetsmarknaden. Informanterna tyckte att det blir svårt att utföra ett 
arbete om de utrikesfödda inte kan kommunicera med chefer, arbetskamrater och kunder, dvs. om de 
inte kan prata svenska. Informanterna menade att alla utrikesfödda som vill arbeta och konkurrera på 

arbetsmarknaden måste kunna prata svenska. Författaren menar att detta är rimligt så länge kravet på 
perfekt svenska inte är överdrivet.  Informanterna medgav att det inte är många utrikesfödda som arbetar 
med administration. Författaren menar att genom att använda språket som en ursäkt till varför så få 
utrikesfödda arbetar med administration döljer arbetsgivarna sina kategoriseringar av människor utifrån 

stereotyper. Enligt Lippmann (refererad av Hinton, 2000) bedöms och kategoriseras människor utifrån 
personliga uppfattningar, vilket kan leda till felaktigheter, då människor inte bedöms som individer utan 

utifrån vilken grupp de tillhör. Han menar att de stereotyper, som människor bildar oftast är falska. Det 

kan anses att vissa grupper får en orättvis behandling. Författaren menar att frånvaro av utrikesfödda i vissa 
befattningar kan leda till diskriminering i organisationen. 
 
En informant berättade att det förekommer omedveten diskriminering i rekryteringsprocesser. Många 

arbetsgivare backar när de möter vissa grupper pga. rädsla. Arbetsgivarna var rädda att de skulle ha gjort fel 
bedömning, som kan leda till konflikt eller missuppfattning mellan arbetsgivare och anställda. Denna 
känsla tolkar författaren, utifrån Becker (refererad av Bowdon, 2008), som en gåva som kan skydda 

individen. Han beskriver rädsla som en instinkt när det gäller att ta hand om oss själv. Rädsla finns i varje 
människa, men den kan variera i omfattning. Utifrån Tamm (2007) tolkar författaren att rädsla är en stark 
känsla som kan vara medveten eller omedveten. Detta fenomen tolkas som en naturlig känsla hos 
individen, men arbetsgivarna måste försöka ignorera denna, då den inte är lämplig i det professionella 

arbetslivet.  
 

Slutdiskussion  

Enligt den information som har samlats in fann författaren att Luleå kommun har konkretiserat de 

grundläggande värderingarna för kommunens verksamheter. I riktlinjerna för rekrytering har Luleå 
kommun t.ex. framhävt att kompetens anses vara det viktigaste i rekryteringsprocesser och detta speglar 
vad som står i värdegrunden. Luleå kommun vill att jämställdhets- och mångfaldspolicy ska ligga som 
underlag för allt arbete som utförs i kommunens verksamheter. Därför menar kommunen att det är viktigt 

för alla arbetsgivare och medarbetare att aktivt arbeta med att använda denna policy som en grund för allt 
arbete som ska utföras.  
 

Luleå kommun är medveten om att fördelningen mellan män och kvinnor är i obalans. Därför arbetar 
kommunen aktivt med marknadsföring för att locka framtida nyanställda. Den kraftiga snedfördelningen 
mellan män och kvinnor i de olika befattningarna tolkas som att det kan bero på att många män inte söker 
arbeten i de traditionella kvinnoyrkena och tvärtom. Därför är det viktigt för kommunen att arbeta ännu 

hårdare med att ändra attityder hos arbetsgivare och kommunens framtida nyanställda.  
 
Författaren ser inte någon direkt diskriminering inom Luleå kommun. Det anses att alla chefer, som 

arbetar inom de kommunala verksamheterna har tillräckligt med utbildning kring diskrimineringslagar 
och grunder. Alla informanterna informerade om att det finns ett Intranät, där medarbetarna kan läsa och 
få information om diskriminering och diskrimineringsgrunder. På Intranätet finns även kommunens 
policy och riktlinjer. Informanterna medgav dock att de inte är säkra på att deras medarbetare kunde 
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diskrimineringslagarna och grunderna. Däremot hoppades informanterna att alla medarbetare känner till 
dem. Författaren anser att det kan bero på att utbildning om diskriminering, jämställdhet och mångfald 

enbart riktas till arbetsgivarna. Att ge en speciell utbildning till alla medarbetare inom Luleå kommun som 
arbetar på grundnivå kostar både pengar och tid, men det skulle kunna vara nyttigt både för 
organisationen och för medarbetarna. Särskilt om Luleå kommun vill att alla medarbetare ska vara stolta 
över att arbeta på kommunen. 

 

Förslag till förbättringar 

För att visa att Luleå kommun är en attraktiv arbetsgivare borde kommunen fokusera på att skapa en 
speciell kurs eller utbildning för kommunens alla medarbetare. Denna kan förslagsvis handla om 

diskriminering, gärna med en jämställdhets- och mångfaldsaspekt för att arbetsgivarna i framtiden ska 

kunna försäkra sig om att alla medarbetare känner till diskrimineringslagarna och grunderna. 
 

För att främja jämställdhet och mångfald borde Luleå kommunledningskontor, som ett centralt organ 
inom Luleå kommun, verka för att bli en föregångare inom området och en förebild för alla förvaltningar 
och kommunala verksamheter. Författaren menar att det skulle vara bra om kommunledningskontoret 
kunde arbeta fram en mer jämn fördelning mellan kön, ålder och etnicitet på de olika befattningarna. För 

att visa alla förvaltningar och kommunala verksamheter att det inte är fel att arbeta med mångfald, så länge 
alla är beredda att stödja varandra. Detta kan också visa att Luleå kommunledningskontor är en modern 
arbetsgivare, som ser mångfald som en resurs och inte ett hinder. 

 
Luleå kommun har en rekryteringsgrupp som består av arbetsgivaren och de fackliga organisationerna. 
Denna grupp sammanställs dock endast om det inte finns medarbetare för omplacering eller med 
företrädesrätt. Det skulle vara bra om Luleå kommunledningskontor satsade på en bestående 

rekryteringsenhet. Denna enhet, menar författaren, kunde utgöra en kompetent och attraktiv grupp som 
enbart fokuserar på rekryteringsprocessen och därmed påverka mycket i bedömningen av framtida 
nyanställda. Rekryteringsenheten skulle t.ex. innehålla personer med olika kön, ålder, 
funktionsnedsättning och annan etnicitet. Syftet med en rekryteringsenhet skulle vara att fatta 

professionella beslut baserade på individens kvalifikationer och kompetens och inte på ålder, kön, etnicitet 
eller funktionshinder för att undvika diskriminering inom kommunen. 
 

Luleå kommun har ambassadörer som arbetar aktivt med att göra reklam för olika yrken inom 
kommunen. Syftet är att skapa en bild av att det inte finns klyftor mellan män och kvinnor i olika yrken. 
För att förverkliga sitt uppdrag samarbetar kommunen med gymnasieskolor och universitet, vilket är bra 
för att ändra attityder och värderingar. Det skulle kanske vara ännu bättre om ambassadören skulle kunna 

börja mycket tidigare t.ex. redan i grundskolan, men gärna redan på förskolan, då barnen bygger sin 
personlighet och skapar sina värderingar redan under de tidiga uppväxtåren. 
 

Reliabilitet  

Patel och Davidson (1994) menar att hög reliabilitet utmärks av att undersökningen görs på ett 
tillförlitlighet sätt. I en intervjuundersökning är tillförlitligheten i hög grad relaterad till intervjuarens 
förmåga. Konstruktionen av intervjuguiden har utgått från syftet och den teoretiska referensramen. 

Författaren har följt syftet och täckt av det preciserade problemet, som skulle lyftas fram. Med tanke på 
tidsåtgången som kunde påverka resultatet, informerades alla informanter om hur mycket tid som krävdes 
för att genomföra intervjun. 
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Intervjuerna genomfördes under informanternas arbetstid och på deras respektive arbetsplats. Intervjuerna 
spelades in med diktafon med bra ljudkvalitet, så att författaren kunde återvända till intervjuinspelningarna 

många gånger för att försäkra sig om att allt hade uppfattats korrekt.  Under intervjuerna repeterade 
författaren sakta varje fråga som ställdes till informanterna, i syfte att säkerställa och försäkra sig om att 
informanterna inte missuppfattade frågorna som de skulle svara på. När intervjuerna var genomförda 
transkriberades inspelningarna från tal till skriven text. Undersökningen får antas ha relativt god 

reliabilitet. 
 

Validitet 

Wiedersheim-Paul och Eriksson (2006) menar att validitet innebär att mäta det som avses att mätas, dvs. 

trovärdighet. Inre validitet syftar på överensstämmelse mellan begrepp och operationella definitioner i 

arbetet. Eftersom författaren ville undersöka människors attityd och på så vis komma fram till möjliga 
hinder i mångfaldsarbetet, ansåg författaren att kvalitativa intervjuer var den bäst lämpade metoden för 

datainsamling. Kvalitativa intervjuer är ett medel för att upptäcka företeelser eller kännetecken, då 
problemområdet efterhand blir tydligt definierat. I detta arbete ville författaren undersöka vilket 
förhållningssätt styrgrupperna inom Luleå kommun har i mångfaldsarbetet. Genom att intervjua personal 
som arbetar inom just detta område inom Luleå kommun kan arbetet anses ha hög inre validitet. 

 
Detta arbete handlar om attityder till mångfald hos personal, som arbetar inom Luleå kommun.  Att få 
utrikesfödda arbetar inom administrationen inom Luleå kommun beror, enligt informanterna, på bland 

annat språkkunskaper. Resultatet visade att diskriminering inte förekommer inom kommunen. 
Författaren har inte mer kunskap om mångfald, attityder, kompetens och diskriminering än den som har 
inhämtats i utbildningen vid Luleå tekniska universitet. Däremot har författaren, som varande invandrare, 
egna erfarenheter av svårigheter att komma in på den svenska arbetsmarknaden. Författaren har bemödat 

sig som om att försöka vara objektiv och inte låta egen bakgrund och egna erfarenheter påverka 
undersökningsresultatet. 
 
Med yttre validitet avses överensstämmelse mellan operationell definition och verkligheten. Data är 

insamlat från endast nio personer som arbetar inom Luleå kommuns Arbetsmarknadsförvaltning, 
Socialförvaltning och Tekniska förvaltning. Resultatet av detta arbete kan därför inte anses gälla generellt 
eller kunna tillämpas i andra grupper eller organisationer.  

 

Etik 

Informanterna informerades om Vetenskapsrådets fyra etiska principer; informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). Författaren 

informerade alla informanter om examensarbetet och dess syfte samt att informanterna kunde avstå från att 
svara på frågorna och avbryta intervjun när de ville. Samtliga informanter godkände att intervjuerna 
spelades in. Informanterna utlovades anonymitet och presenteras i arbetet endast med befattning och 
förvaltningstillhörighet.  

 
Författaren talade om för alla informanter att data som samlas in endast kommer att användas till ett 
examensarbete, att ingen utomstående komma att ha tillgång till materialet, samt att inspelningarna raderas 

när arbetet har slutförts. Intervjufrågorna har granskat av handledaren innan intervjuerna genomfördes. 
Syftet var att säkerställa att frågorna i intervjun följer det etiska ramverket.  
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Framtida forskning 

Mångfald beskrivs av Luleå kommun ”som när människor har lika värde oavsett kön, etniskt- och 
kulturellt ursprung, religion, eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionshinder, ålder eller 

könsöverskridande identitet eller uttryck” (Luleå kommun, 2009, sid. 3). Mångfald är en ständigt aktuell 
fråga för att förebygga diskriminering i arbetslivet och samhället. Prospektiva studier med kvalitativa 
ansatser inom de olika förvaltningarna inom kommunen skulle kunna ge värdefull information om hur 

kommunen i helheten arbetar med mångfald. 
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Bilaga 1 
Tabell 1. Data från stadsbyggnadskontor visar antal tillsvidareanställda i Luleå kommun den 31 mars 2012 
(Luleå kommun, 2012g). 

  Antal kvinnor Antal män Totalt antal 

Luleå kommun totalt 4 549 1 189 5 738 

    

Förvaltning/Verksamhet Antal kvinnor Antal män Totalt antal 

Arbetsmarknadsförvaltningen totalt 111 41 152 

varav       

Administrativ avd AMF 7 1 8 

Arbetsmarknadsavd AMF 14 2 16 

Ensamk barn Asyl/PUT AMF 20 11 31 

Integrationsavdelningen AMF 2 1 3 

Ledning/Stab AMF 3 5 8 

Sysselsättningsavd AMF 16 11 27 

Vuxenutbildningen AMF 49 10 59 

Socialförvaltningen totalt 2 151 318 2 469 

varav       

Förvaltningledning Soc 7 2 9 

Ledning/Stab Soc 34 6 40 

Vhtomr Hälso-Sjukv & Rehab Soc 209 14 223 

Vhtomr Individ och Familjeoms 171 25 196 

Vhtomr Ordinärt boende Soc 488 99 587 

Vhtomr Stöd och omsorg 442 127 569 

Vhtomr Vård- och Omsorgsboende 800 45 845 

Tekniska förvaltningen totalt 207 210 417 

varav       

Avfall TF 3 14 17 

Ekonomiadministration TF 7 3 10 

Fastigheter TF 8 35 43 

Förvaltningsledning TF 4 10 14 

Gata & Trafik TF 6 20 26 

Park & Natur TF 6 18 24 

Personaladministration TF 8 2 10 

Projekt o Teknik TF 13 15 28 

Teknisk service TF 147 42 189 

Vatten o Avlopp TF 5 51 56 



 

 

 
Tabell. 2 Visar antal tillsvidareanställda och extra anställda i förvaltningar och verksamheter i Luleå 

kommun 2012 (Informant, 2012). 
 

Förvaltning/Verksamhet Antal kvinnor Antal män Totalt antal 

Arbetsmarknadsförvaltningen totalt Saknar data Saknar data Saknar data 

       

Projekt 1 Saknar data Saknar data 20 

Socialförvaltningen totalt 2 591 335 2 469 

       

Verksamhet 1 30 3 33 

Verksamhet 2 30 1 33 

Tekniska förvaltningen totalt 211 218 429 

       

Verksamhet 1 5 9 14 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 



 

 

Bilaga 2 

Intervju guide 1 

Bakgrundsfrågor 

 Kan du berätta om din bakgrund?( t.ex. utbildning, tidigare arbeten osv. ) 

 Kan du berätta om verksamheten bakgrund? (t.ex. vad ni gör/arbetar ni med) 

 Hur många män och kvinnor som arbetar i verksamheten? 

 Hur många personer med annan etnisk bakgrund som arbetar i verksamheten? 

 Hur länge har du arbetat i organisationen? 

 Vad ingår i dina arbetsuppgifter? 

 
Mångfald i allmänhet 

 Vad menar du med mångfald? 

 Vad innebär det att arbeta med mångfald? 

 Kan du förklara fördelar respektive nackdelar med mångfald inom arbetsplatsen?  

 Varför är viktigt respektive inte viktigt för organisationen att satsa på mångfald?  

 Vilka mål som ska uppnås i mångfaldsarbetet? 

 Hur arbetar ni mot målet? 

 
Jämställdhet 

 Vad innebär jämställdhet för dig? 

 Om du tycker att jämställdhet behöver utvecklas på arbetsplatsen, vad är det i så fall 

som behöver förändras? (Om du tycker att jämställdhet inte behöver utvecklas på 
arbetsplatsen, kan du förklara varför?) 

 Vilka strategier använder ni för att få fler kvinnor i det mansdominerade arbetet och 

män i det kvinnodominerade arbetet på arbetsplatsen? 

 Finns det arbeten i organisationen som är mer lämpade för män respektive kvinnor? 

 Vilka erfarenheter har du av att arbeta med män respektive kvinnor? 

 
Kulturell mångfald 

 Vad innebär kulturell mångfald för dig? 

 Om du tycker att kulturell mångfald behöver utvecklas på arbetsplatsen, vad är det i så 

fall som behöver förändras? (Om du tycker att kulturell mångfald inte behöver utvecklas 

på arbetsplatsen, kan du förklara varför?) 

 Hur arbetar ni med att få fler personer med annan etniskt bakgrund än svensk på  

arbetsplatsen? 

 Vilka erfarenheter har du haft av arbeta med personer med annan etnisk bakgrund än 

din egen? 
 
Diskrimineringslag (2008:567) 

 Känner du igen diskrimineringslag och diskrimineringsgrunden?(Vilka är 
diskriminerings grundare?) 

 Känner alla i organisationen till diskrimineringslagen och diskrimineringsgrunden som 

gäller? 



 

 

 Tillämpas diskrimineringslagen i organisationen? (Om ja, hur? Om inte, varför?) 

 Hur formuleras behovet av representation i organisationen?(Hur tänker du när du 

sätter ihop ett projekt, är det viktigt att ha fler män/ kvinnor eller personen med annan 
etnisk bakgrund?) 

 Hur ser representationen ut i styrgrupper på olika nivåer/ inom social förvaltning och 

tekniska förvaltning? (samla data – anställda könet, information om etniskt bakgrund 
t.ex. personer som kommer från nordiska land, EU land, USA eller Asien) 

Intervju guide 2 

 Finns det diskriminering i rekryteringsprocess? 

 Tror du att arbetsgivarna är rädda för att visa att de är rasister eller fördömande mot 

vissa grupper? 

 Har du sett eller själv hört att diskriminering förekommer? 

 Om du har sett eller hört att diskriminerings förekommer, varför?  


