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Förord 

Vi vill utdela ett stort tack till samtliga respondenter och de på Umeå kommuns 

personalfunktion som varit behjälpliga i detta arbete. Ett stort tack riktas även till vår mycket 

kompetenta och underbara handledare Annica Brännlund. Familj och vänner förtjänar även 

de ett tack och sist men inte minst vill vi tacka varandra för ett gott samarbete. 
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Abstract 

 

Demographic changes in the Swedish context due to the aging population leads to an escalation 

of retirements. This presents new challenges concerning labour shortage in organizations. 

Another important issue is cultural diversity which posts demands on employers to meet their 

service users needs. The main area of interest in this study is to investigate factors in an 

organization that connects to diversity and labour shortages and furthermore investigate the 

correlation between the two areas.  To do this, a case study have been conducted using Umeå 

municipality as the case organization.  Umeå is located in the north of Sweden with a population 

of about 120 000 residents. The method approach is qualitative, using semi-structured 

interviews for data collection. The results suggests that terms and conditions for employees 

within the organization differs between majority and minority groups and that the cognitive 

awareness in the matter is diverse. The result also states the importance of strategic management 

such as follow ups, evaluations and designing of proactive standardizations for the HR 

processes to reinforce anti-discrimination in the organizations. Our ambition is to give 

perspective on how norms influence the reality we create and recreate daily in our workplaces.  

 

Keywords: Diversity, Diversity Management, Labour shortage, public organisations, case study 

(Nyckelord: mångfald, kompetensförsörjning, offentlig sektor, fallstudie) 
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Inledning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 är året då ordet “funkofobi” som betyder rädsla för funktionsvariationer introducerades 

som nytt ord i Svenska Akademins ordlista. Detta ord förklarar fördomarna som kan finnas mot 

personer med funktionsvariationer, vilket kan liknas vid ord som homofobi, sexism och rasism 

(SAOL, 2015). 2015 är även året då det går att skicka bilder via sms som inte exkluderar 

individer genom vithetsnormen. Vid början av detta uppsatsskrivande lanserades en 

smartphonenyhet med nya emojisymboler. Denna uppdatering innehöll bland annat ansikten 

och “tummen upp” i sex valfria färger. 

  

 

Figur 1. Nya emojisymboler.        (The Guardian, 2015) 

Denna lansering gjordes av ett företag som verkar i den amerikanska kontexten. Podsiadlowski 

& Reichel (2013) och Fägerlind (1999) menar att USA ligger långt före Sverige gällande arbetet 

med etnisk mångfald på arbetsmarknaden. Genom att det amerikanska samhället har präglats 

av dess mångkulturella kontext under lång tid har det varit nödvändigt att arbeta med frågan i 

arbetslivet. Detta till skillnad från Sveriges som länge varit ett homogent samhälle, med en 

befolkning med gemensam etnicitet, språk, religion och kultur (De los Reyes, 2001).  

 

I den inledande delen introduceras ämnesvalet och den samhälleliga diskursen kring 

mångfald och kompetensförsörjning. Efter detta redovisas de externa faktorerna: 

demografiska och arbetslivsrelaterade förändringar som påverkar dagens 

organisationer. I detta övergripande perspektiv inkluderas även 

diskrimineringslagsändringen. 
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Choi & Rainey’s (2014) artikel menar att den ökade globaliseringen samt en större rörlighet på 

arbetsmarknaden har drivit fram vikten av social rättvisa som i slutändan har bidragit till att 

mångfald har blivit en allt viktigare fråga i många organisationer. Världen förändras både den 

ökande globaliseringen och de demografiska skiftningarna ställer nya krav på internationell, 

nationell och organisatorisk nivå (Schölin, 2007). Statistiska centralbyrån (2009) belyser det 

faktum att den svenska demografiska utvecklingen går mot att befolkning blir allt äldre vilket 

föranleder en minskad skara invånare i arbetsför ålder. Detta ställer arbetsgivare inför nya 

utmaningar gällande kompetensförsörjningen. Det vill säga att kunna attrahera, rekrytera, 

utveckla och behålla kompetens är en allt viktigare framgångsfaktor för dagens organisationer 

(Alniacik & Alniacik 2012). I Sverige ökar medellivslängden och vi blir allt äldre, detta leder 

till att försörjningsbördan i samhället ökar. Vår totala befolkning samt invånare i arbetsför ålder 

skulle minska om vi inte hade en immigration (SCB, 2009). Schölin (2007) menar att 

mångfaldsarbete är en av många lösningar som kan råda bot på kompetens-

försörjningensproblematiken som dagens organisationer står inför. Denna problematik med att 

kompetensförsörja gäller även för Umeå kommun. ”Kompetensförsörjning väntas bli en av 

arbetsgivarnas stora kommande utmaningar. Det ser vi i vår personalstatistik, i studier runt 

om på arbetsmarknaden och inom EU” (Lindberg, 2013, s. 2).  

SCB’s prognos (2009) tyder på att år 2060 kommer den svenska befolkningen bestå av arton 

procent utlandsfödda. Ett EU-direktiv förväntas träda i kraft i svensk lag januari 2016 som 

inkluderar aktiva åtgärder för likabehandling för alla de sju diskrimineringsgrunderna: kön, 

könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning och ålder (T, Iseskog, personligt samtal, 20 

mars 2015). I förslaget som riksdagen kommer att rösta om 2015 ligger även punkten 

systematiskt arbete med. Om förslaget går igenom kommer arbetsgivare att ha en skyldighet att 

arbeta preventivt med att undersöka risker, analysera orsaker, vidta åtgärder, följa upp, 

utvärdera och samverka för att motverka diskriminering utifrån alla de sju 

diskrimineringsgrunderna enligt T. Iseskog (personligt samtal, mars 2015).  
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Syfte 

Syftet med denna studie är att belysa hur arbetsgivare och arbetstagare i Umeå kommun ser på 

mångfaldsarbete, vilka ändamål och förutsättningar som kan identifieras. Utgångspunkten i 

studien är diskrimineringslagen (SFS nr:2008:567). Studien syftar även till att skapa insikt 

gällande kompetensförsörjning samt undersöka hur den korrelerar med mångfaldsarbetet. 

Utifrån detta resultat syftar studien till att bringa kunskap om hur organisationer kan utveckla 

arbetet gällande mångfald och kompetensförsörjning. 

I studien kommer följande frågeställningar att besvaras: 

 Vilka olika utgångspunkter och mål framkommer inom organisationen gällande 

kompetensförsörjning och mångfald? 

 Vilka faktorer kan påverka majoritets- respektive minoritetsgruppers möjligheter och 

villkor inom organisationen? 

 Hur korrelerar komponenterna mångfald och kompetensförsörjning?  

  

 

Inledningsvis presenteras studiens syfte och frågeställningar. Därefter introduceras 

studiens fallorganisation, Umeå kommun. 
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Fallorganisationen 

Umeå kommun är belägen i Västerbotten och är Norrlands största kommun i befolkningsmått 

räknat. Kommunen är länets snabbast växande kommun med en befolkningsökning på 54 

procent sedan 1965. Invånarantalet uppgår till 119 613 personer enligt kommunens egen 

faktainformation (Umeå kommun, 2015a). Umeå kommun står sig starkt ekonomiskt i 

jämförelse med resterande svenska kommuner (Wolgast & Löfmarck, 2013). Visionen är att till 

år 2050 ska Umeås invånarantal vara hela 200 000, för att nå dit måste Umeå kommun locka 

fler invånare, expandera näringsliv och den offentliga verksamheten (Insidan, 2014). Denna 

expansion av den offentliga sektorn innebär att det kommer behövas mer arbetskraft för att 

säkerställa servicen till kommunens invånare. Frågan är hur Umeå kommun ska möta dessa 

samhällsförändringar? I den offentliga verksamheten i kommunen arbetar i dagsläget knappt 11 

000 personer inom cirka 400 befattningar. De yrkesgrupper som Umeå kommun definierar som 

bristyrken finns i listan nedan. 

 

 

Figur 2. Lista över bristyrken från Umeå kommuns kompetensförsörjningsplan 2012-2015 

  

Dessa yrkesgrupper måste attraheras till organisationen för att klara kompetensförsörjningen 

och därigenom verksamhetsmålen. Under senare år har verksamheten centraliserats och nu 

poängterar att Umeå kommun är en enda arbetsgivare trots den diversifierade bredden av 

verksamheter. Istället för tidigare separata förvaltningsområden finns numera endast tre 

tillväxt- och välfärdsområden: Unga, Vuxna och Samhällsbyggnad. Alla områden har en 

gemensam personalfunktion som är behjälpliga i allt ifrån arbetsrätt, rehabilitering, 
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kompetensutveckling och rekrytering samt andra administrativa och ekonomiska tjänster. 

Rekrytering är ett av de största uppdragen för personalfunktionen. Bilden nedan illustrerar 

Umeå kommuns rekryteringsprocess olika faser från det att anställningsbehovet konstaterats till 

anställningsbeslut. 

Figur 3. Beskriver rekryteringsprocessens olika steg                             (Umeå kommun, 2015d) 

 

I kommunalfullmäktiges verksamhetsmål finns direktiv gällande jämställdhet men inga 

gällande mångfald (Umeå, 2015b). Inför revideringen av jämställdhetsplanen som skedde 2009 

lade stadsledningskontoret inom kommunen fram ett förslag om att inkludera samtliga 

diskrimineringsgrunder men förslaget röstades ner av politikerna (Rönnmark, 2007). Istället 

inskrevs i kommunens verksamhetsplans mål för 2008-2010: ”att Umeå skall vara en kommun 

där alla oavsett etnicitet, religion, trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning, social 

bakgrund ska ha lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter inom livets olika områden” 

(Rönnmark, 2007, s.1). Enligt en person som arbetar på strategisk nivå finns det en stor nytta i 

att belysa mångfaldsfrågan i kommunen för att kunna ta fram en mångfaldsplan när lagstadgade 

krav på detta eventuellt kommer (F. Åberg, personligt samtal, 19 mars 2015). I dagsläget finns 

inte mångfalden nämnd i de personalpolitiska målen (bilaga 1). Det enda existerande dokument 

där arbetet med mångfald tas upp är i kommunens kompetensförsörjningsplan från 2012. En 

åtgärd som startats på kommunens strategiska nivå efter initiativ av den centrala 

samverkansgruppen (CSG) är tillsättningen av en mångfaldsgrupp. Denna grupp syftar till att 

bedriva arbetet gällande den etniska mångfalden i kommunen för att komma med förslag på hur 

organisationen bör gå vidare med detta enligt M. Kårebrand-Åberg (personligt samtal, 24 mars 

2015). 
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Forskningsöversikt 

Diskrimineringslagen 

Diskrimineringslagen har som ändamål att motverka diskriminering samt att främja rättigheter 

och möjligheter i enlighet med de sju diskrimineringsgrunderna: ”kön, könsöverskridande 

identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 

funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder” (SFS nr: 2008:567, kap 1, § 1). Lagen är 

tvingande och åsyftar primärt till att förhindra: direkt samt indirekt diskriminering, 

instruktioner om att diskriminera, trakasserier och sexuella trakasserier. Bedömningsgrunden 

för diskriminering är enligt lagen när någon har missgynnats direkt eller indirekt genom att 

behandlats sämre i en jämförbar situation på grund av exempelvis sitt kön (SFS nr:2008:567). 

Enligt diskrimineringslagens tredje kapitel, aktiva åtgärder, ska arbetsgivare och arbetstagare 

samarbeta genom att skapa lika rättigheter och möjligheter i arbetet enligt de sju 

diskrimineringsgrunderna.  Arbeten som anses likvärdiga gällande krav på ansvar, befogenhet, 

kompetens och skicklighet ska värderas likvärdigt (SFS nr: 2008:567). Diskrimineringslagens 

kapitel 3, § 3-13 behandlar arbetsgivarens skyldigheter att målinriktat arbeta för att främja lika 

möjligheter och rättigheter.  Idag finns inget lagstadgat krav på mångfaldsplan bland svenska 

organisationer. Diskrimineringsombudsmannen (DO) står under Arbetsmarknadsdepartementet 

och bedriver tillsyn av att diskrimineringslagstiftningen tillämpas (DO, 2012). Positiv 

 

 

Inledningsvis presenteras diskrimineringslagen samt Diskrimineringsombudsmannens roll 

på arbetsmarknaden då detta till stor del ligger till grund för studien. Vidare redovisas 

aktuell forskning som knyter an till rekryteringsprocess för att motverka diskriminering, 

kompetensförsörjning, employer branding samt ledarskapets roll i mångfald- och 

kompetensförsörjningsarbetet. Efter detta presenteras relevanta teorier gällande 

mångfaldens motiv och Diversity Management, praktiskt mångfaldsarbete. Avslutningsvis 

belyses studiens sociologiska och socialpsykologiska perspektiv i rubriksättningen: 

gruppdynamik, maktdefinition, socialkonstruktionsm, klassificeringssystem och normer.   
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särbehandling är ett lagstadgat verktyg för att i första hand främja jämn könsfördelning, för att 

kunna tillämpa denna rättsprincip måste detta vara yttrat i personalpolitiskt dokument. Positiv 

särbehandling kan även i undantagsfall användas gällande samtliga diskrimineringsgrunder 

(DO, 2013). Detta lagrum kan ses som nära sammanvävt med demokratiska principer som 

omfattar alla människors lika värde (Mark, 2007). Denna studie har sin utgångspunkt ifrån de 

sju diskrimineringsgrunderna. 

Rekryteringsprocess för att motverka diskriminering 

Rekryteringsprocessen är en viktig del i arbetet med mångfald och kompetensförsörjning. Den 

kan se ut på många olika sätt i olika situationer och organisationer men vad som är viktigt är att 

processer och mallar alltid är standardiserade. Detta innebär att alla personer som inbegrips 

möter samma frågor på likvärdigt sätt och att bedömningarna av dessa sker på samma sätt. Att 

alla ges samma förutsättningar oavsett individuellt utgångsläge. Kan detta utföras på rätt sätt 

kan även diskriminering motverkas enligt Lindelöw Danielsson, (2006). Här påtalas även 

betydelsen av att dessa processer bör utvecklas genom användande av relevanta referensgrupper 

inom den sociokulturella omgivningen. Normgrupperna bör i hennes mening svara på frågorna 

som förekommer i aktuell intervju för att ge ett jämförelseresultat att använda vid bedömningen 

av kandidaterna och samtidigt hjälpa rekryteraren att få en bättre förståelse av hur målgruppen 

ser ut.  Lindelöw-Danielsson (2006) menar: “...att normer är avgörande för att man ska tolka 

alla typer av arbetspsykologiska instrument och kunna börja förstå betydelsen av ett visst 

utfall”. 

Kompetensförsörjning 

Kompetensförsörjning är ett vitt begrepp och utgörs av de HR-strategiska målen att attrahera 

medarbetare som delar organisationens värderingar, utveckla dem och se till att behålla dem. 

Kring detta bildas strategier för att klara av att tillsätta alla tjänsters kompetensbehov både nu 

och i framtiden (Granberg, 2009). Därför är det viktigt att ha en långsiktig 

kompetensförsörjningsstrategi inom alla organisationer men än viktigare för de med stora 

kvantiteter personal inom bristyrken såsom vård och skola (SCB, 2014). 

Arbetsmarknadsbarometern från SCB, (2014) visar på samstämmighet med Umeå kommuns 

bristyrken. I dessa yrken se en fortsatt ökad efterfrågan på arbetskraft. Det är viktigt för 

organisationer att följa arbetsmarknadens prognoser för att kunna arbeta strategiskt med 

kompetensförsörjning. Rapporten visar att bristen i största del gäller yrkeserfarna medan 
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nyexaminerade kandidater finns att tillgå. Tsai & Wu (2011) och Hogg & Terry (2012) 

diskuterar sambandet mellan personalomsättning och arbetsmiljö. En god arbetsmiljö skapar 

förutsättningar för att behålla personal medan en dålig arbetsmiljö ökar riskerna för hög 

personalomsättning vilket leder till en sämre arbetsmiljö. Ett proaktivt arbete krävs för att det 

inte ska leda till en negativ nedåtgående spiral (Tsai & Wu, 2011). Hogg & Terry, (2012) gör 

även kopplingen mellan få sjukskrivningar och en bra psykosocial arbetsmiljö som leder till 

arbetstillfredsställelse och motivation på arbetet. Vilket i sin tur leder till en låg 

personalomsättning inom organisationen. Alniacik & Alniacik, (2012) menar att employer 

branding är en nyckelkomponent gällande att säkra kompetensförsörjningen. 

Employer branding 

Begreppet berör hur organisationer uppfattas som arbetsgivare. Employer branding är även 

kallat arbetsgivarvarumärke och syftar till att attrahera, motivera och behålla personal. Detta 

genom att bedriva personalpolitiska åtgärder som höjer varumärkets värde och gör 

arbetsgivaren mer eftertraktad (Backhaus & Tikoo 2004). Dyhre & Parments (2009) modell 

innefattar kategorierna: identitet, profil och image. ”Identitet” rör medarbetarnas generella 

uppfattning av organisationen. ”Profil” handlar om hur organisationen vill uppfattas utåt. 

”Image” klargör hur organisationen uppfattas externt, exempelvis som arbetsgivare (Dyhre & 

Parment, 2009). Begreppet storytelling berör deskriptiva skildringar av organisationer som 

syftar till att befästa ett företags eller en organisations varumärke (Boje, 2008). Corporate 

Social Responsibility (CSR) avser organisationers etiska agenda samt hur de arbetar med att ta 

ansvar för hur verksamheten påverkar samhället miljömässigt, ekonomiskt och socialt. CSR 

inbegriper individer och grupper som är knutna till organisationen på olika sätt exempelvis 

leverantörer, samarbetspartners, brukare, sponsorer, elever samt samhällsfunktioner (Visser, 

Matten, Pohl & Tolhurst, 2010).  

Ledarskap i mångfald och kompetensförsörjningsarbete 

I förändringsarbete är det alltid viktigt att motivera vad åtgärderna syftar till. Detta styrker 

vikten av förändringen och leder till en större chans att nå målsättningen (Jacobsen, 

2012).  Jacobsen, (2012) talar även om vikten av förändringsaktörer för att förankra 

förändringen samt säkerställa att arbetet är viktigt, riktigt och bra. Jacobsen, (2012) resonerar 

att i ett gott ledarskap är det väsentligt att situationsanpassa förändringsarbetet, upptäcka 

drivkrafter och motstånd som kan uppstå och hantera dessa. Det finns olika strategier för 
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förändringar och denna studie fokuserar på en Top-down modell där ledningen värkar som 

drivkraft bakom utvecklingen samt där medarbetarna fortlöpande är en är en del i processen. 

Denna tanke understöds även av Tengblad, Hällsten, Ackerman & Velten (2007) som menar att 

om medarbetarna aktivt får vara med och framföra förslag för hur processen ska framskrida så 

ökar den inre viljan att förändra, vilket är en viktig faktor för att förändringsarbete ska kunna 

genomföras. Västsvenska handelskammarens undersökning “Ungdomskollen” gällande 

svenska nittiotalisters värderingar och attityder i arbetslivet, visar att rättvisa är den allra 

viktigaste egenskapen hos en ledare (Olén, 2015).  

Mångfald och Diversity Management 

Vad betyder egentligen mångfald? Olikheter? Begreppet mångfald definieras enligt Svenska 

akademiens ordlista till ”mängd av enheter” (SAOL, 2015), vilket kanske inte säger så mycket. 

Nkomo & Taylor (1996) definierar mångfald som en mix av människor med skilda 

gruppidentiteter inom samma sociala system. Ordet mångfald härstammar från det engelska 

ordet diversity. I den anglosaxiska kontexten har begreppet Diversity Management sedan länge 

syftat till att säkra etniska gruppers tillträde på arbetsmarknaden (Eriksson-Zetterquist & 

Styhre, 2007). Denna gren som mestadels är influerad av amerikanska företags vidsträckta 

arbete med mångfald kritiseras av postkoloniala teoretiker. Dessa menar att Diversity 

Management levererar en onyanserad och förvrängd positiv bild som inte samstämmer med det 

amerikanska samhällets strukturella segregeringsproblematik. Till kritiken hör även Diversity 

Managements vinstinriktade agenda med utbildningar och konsulter som bedriver arbete utan 

vetenskaplig grund (Eriksson-Zetterquist & Styhre, 2007).  

De Los Reyes & Mulinari (2005) förklarar att postkolonial teori utgår från det koloniala 

förflutna som än i dag leder till att kulturer underordnas gentemot den västerländska kulturen. 

Denna entocentrism exotifierar individer från icke västerländsk kultur. Detta kan verka för att 

tillskriva individer egenskaper utifrån kolonialismens kvarvarande effekt vilket i sin tur kan 

verka för att exkludera individer och grupper. De los Reyes (2001) forskning påvisar att 

befästandet av olikheter leder till osynliggörandet av ojämna maktbalanser i det svenska 

samhället, denna problematik kan gälla språkkunskaper. Språklig kompetens har stor betydelse 

för integrationen av nya svenskar på arbetsmarken. De los Reyes (2001) menar att det saknas 

kongruens gällande vad som anses vara “bra svenska” då språkkraven i arbetslivet ständigt 

skiftar och alternerar i olika kontexter.  
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Schölin (2007) menar att under Sveriges arbetskraftsinvandring på 1960 och 1970-talet 

handlade det samhälleliga samtalet om att assimilera de migranter som kom hit istället för att 

värna om deras olikheter. Sedan 1990-talet har diskursen kring detta förändrats och vi kan nu 

se nyttan av att bejaka allas olikheter i arbetslivet. Eriksson-Zetterquist & Styhre (2007) 

diskuterar de demokratiska grundläggande mänskliga rättigheter som innebär att alla människor 

har lika värde. Denna studie utgår från mångfald ur ett kritiskt reflekterande postkolonialt 

perspektiv som inkluderar de sju diskrimineringsgrunderna.  

Praktiskt mångfaldsarbete 

Schölins mångfaldsstudie från 2007 som utförts inom äldreomsorgen i Malmö grundar sig på 

att mångfald leder till en ökad pluralism som visar sig innebära pedagogiska och andra 

utbildningsrelaterade vinster. Studien berör mestadels hur praktiskt mångfaldsarbete ska gå till. 

En evidensbaserad processlista tar upp att första steget är att säkerställa att organisationen inte 

diskriminerar. Steg två avser att värdesätta mångfald vilket innebär att organisationen påbörjar 

rekrytering av mångfald. Den bakomliggande drivkraften är att klara framtida 

kompetensförsörjning men har också ett etiskt ställningstagande. Steg tre avser utmaningen att 

hantera olikheterna (mångfalden) i den organisatoriska vardagen genom att möjliggöra 

samarbete efter allas olika förutsättningar. Här poängteras ett långsiktigt strategiskt 

utvecklingsarbete (genom styrning) så att samtliga organisationsmedlemmars individuella 

olikhetstillgång blir en del av organisationen. Roosevelt (1990) instämmer i att strategiskt 

arbete med motiv och syfte gällande mångfaldsarbetet är viktigt. Schölin (2007) påtalar 

ledarskapets viktiga betydelse för att mångfaldsarbetet ska kunna bedrivas. Det finns vinningar 

för organisationer att förstå sina kunders normer och värderingar, speciellt för offentligt 

anställda (Wyatt, 2012). Farndale, Briscoe & Raghram (2015) menar som så många andra 

forskare, att diversifierade grupper leder till ökad innovation och kreativitet. De anser dock att 

det kan föreligga risk för konflikter för dessa grupper. 

Gruppdynamik 

Neck & Manz (1994) införde uttrycket “teamthink” med det menas de individuella 

inlärningsmönster skapas genom social interaktion. Detta föranleder positiva effekter i arbetet. 

Motsatsen till detta är Janis (1982) begrepp “groupthink” som leder till stagnation och dåliga 

beslut. Kormanski & Mozenters, (1987) modell avhandlar de fem olika utvecklingsfaser som 

grupper genomgår: forming, storming, norming, performing och adjourning. I den första fasen 
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forming initieras gruppen mål och normer. Den andra fasen storming kretsar kring konflikter 

som uppkommer för att klargöra roller, arbetsfördelning och arbetssätt. Den tredje fasen 

norming innefattar samarbete som leder till att normer, struktur och kommunikation blir 

funktionell. Vidare in på den fjärde fasen performing, vilket innebär stabilitet och acceptans 

som leder till stolthet och produktivitet. Den sista fasen adjourning, seperationsfasen, hänrör 

gruppens upplösning som kan upplevas på varierande sätt, allt från befriande till sorglig. Dessa 

generella teorier kopplas i denna studie till tidigare presenterad forskning om mångfald som 

påvisar att heterogena grupper med ett tydligt ledarskap presterar bättre än en homogen grupp. 

Definition av makt              

Makt kan definieras på många olika sätt. Möjligheten att påverka och verkställa beslut genom 

maktutövande som sker i interaktion mellan människor är en process som många teoretiker har 

gett sig an att förklara (Mark, 2007). I denna studie har Foucaults analys av maktbegreppet en 

central roll. Enligt Foucault är det skapandet av normaliteten och stigmatiserandet av avvikelsen 

som kännetecknar utövandet av makt. Normen legitimerar makten, men den formar även en 

legitim ordning genom stigmatiseringen av grupper och individer som betraktas som avvikande 

på grund av att de står utanför normen (Foucault, 1979).  

Socialkonstruktionism                          

Socialkonstruktionismen utgår från att människors identitet genereras i interaktioner (Granberg, 

2009). Socialkonstruktionistiskt perspektiv blottlägger ofta samhällsdiskussioner för att 

klarlägga vem som gynnas av den för att det vidare ska kunna leda till insikt om normativa 

perceptioner som skapar maktbalanser. Socialkonstruktionismen syftar många gånger till att 

förändra samhället genom att nyttja vetenskapen för att avslöja inrotade vanföreställningar 

(Hansson, 2011). Foucault och postkolonial teori har en klar koppling till 

socialkonstruktionismen, då makt skapas genom det sociala samspelet. (Eriksson-Zetterquist, 

2007). Bourdieu, (1984) myntade klassbegreppet kulturellt och ekonomiskt kapital som även 

antar detta perspektiv. Med detta menas de tillgångar och resurser som skapar maktbalanser 

inom en viss kontext. Gällande kulturellt kapital menade Bourdieu exempelvis 

arbetslivskännedom, formell utbildning samt kunskaper i seder och språk.  
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Klassificeringssystem och normer 

Gastelaars (2002) menar att organisationers strukturbildning kan kopplas till 

klassificeringsprocesser, i dessa klassificeringar kan fördomar och diskriminering 

konstrueras.  Eriksson-Zetterquist & Styhre, (2007) menar att våra handlingar växelvis skapar 

identiteter som vidare sätts ihop till sociala kategoriseringar. Normer skapas genom att en grupp 

gemensamt sätter regler för hur gruppens medlemmar ska bete sig. Normer skapas oftast gradvis 

och informellt och hjälper individer att fungera dock kan normer även vara dysfunktionella 

(Bloisi, Cook, & Hunsaker, 2007). Normer är sociala konstruktioner som sker i interaktion 

mellan gruppens medlemmar. Normbildningen grundar sig på konformitet, för att en individ 

ska bli accepterad måste de anpassa sitt beteende till gruppens (Bicchieri, 2006). 

               

Metod 

Studiens design 

Detta är en kvalitativ intervjustudie som inledningsvis hade en induktiv strategi med syfte att 

få en helhetsförståelse av ämnet och fallorganisationen. Detta val baseras på tanken om att låta 

studiens empiri få tala sitt eget språk, generera hypoteser och i slutändan leda till teorier. 

Datainsamlingsmetoden valdes bli semistrukturerade intervjuer för att forskningen ska utgå 

från respondentens perspektiv i stället för att styras av forskarens egna intresse. För att kunna 

besvara studiens frågeställningar på bästa sätt valdes ett hermeneutisk tolkningsperspektiv, för 

att förstå hur användarna resonerar kring mångfaldsarbetet och hur det skulle påverka de 

vardagliga processerna. Denna tolkande ansats syftar till att delge respondenternas upplevelser 

på ett mer nyanserat sätt (Feyes & Thornberg, 2015). För att matcha denna hermeneutiska ansats 

valdes en sokratisk intervjuteknik, vilket ger både respondent och forskare möjlighet att tala 

 

 

Nedan kommer studiens ontologiska och epistemologiska utgångspunkter att 

presenteras. Vidare introduceras studiens design, urval, datainsamling samt analys av 

det insamlade materialet. Slutligen förs en diskussion gällande reliabilitet, validitet 

samt etiska ställningstagande. 
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fritt. Denna frågeteknik kan förhindra att respondenten primas och styrs i allt för stor 

utsträckning (Rautalinko, 2013). I intervjuomgång nummer ett intervjuades sju personer (bilaga 

2). Till följd av studiens första intervjuomgång övergick arbetssättet från en sonderande 

datainsamling (bilaga 2) till att i intervjuomgång nummer två ha en abduktiv ansats med mer 

preciserad datainsamling (bilaga 3). Ett abduktivt tillvägagångssätt kan förklaras som en 

pendling mellan empiri och teori (Patel & Davidson 2011). Då problematik kring språkbruk 

och linguistik successivt visade sig i materialet föranledde detta till att syftet och designen i 

intervjuomgång två blev mer konkretiserad. Detta för att få ner det abstrakta syftet på en mer 

mätbar och tydlig nivå. Studien har sin teoretiska utgångspunkt i diskrimineringslagstiftningens 

sju diskrimineringsgrunder och i Foucaults maktdefinition (SFS nr:2008:567) (Foucault, 1979).  

Dessa teorier har används för att utforma och genomföra intervjuerna samt till analysen av 

datamaterialet. Båda teorierna utgår i grund och botten ifrån normer och frågor såsom: vad är 

normativt och vad är inte? Samt vem inkluderas och vem exkluderas? Teorierna ligger till grund 

för studiens socialkonstruktionistiska ansats. Vidare användes Schölins (2007) teori för att 

vetenskapligt utröna hur organisationen arbetar praktiskt med mångfald samt Granbergs (2009) 

definition gällande kompetensförsörjningsarbete som grund för intervjuerna.  

Urval  

Via Umeå kommuns samarbete med Umeå universitets personalvetarprogram skapades 

kontakter med kommunens personalfunktion. Studien påbörjades genom tre explorativa samtal 

med personer på personalfunktionen, detta för att inhämta kunskap om organisationen samt att 

söka efter respondenter. Dessa samtal syftade till att påbörja studien och spelades inte in. 

Samtalen var produktiva då mycket information inhämtades samt presumptiva kandidater för 

intervju presenterades. I första hand eftersöktes personer med arbete på strategisk nivå som 

kunde berätta om sitt arbete gällande kompetensförsörjning och mångfald. I denna fas användes 

en målstyrd samplingsteknik för att selektera respondenter, detta för att respondenterna skulle 

matcha studiens syfte. Totalt utfördes sju kvalitativa intervjuer med medarbetare som arbetade 

på kommunens personalfunktion. Vid vissa av dessa intervjuer ledde samtalet in på medarbetare 

inom organisationen som möjligtvis skulle kunna uppfylla kriterierna för intervjuomgång 

nummer två. Gällande detta andra urval fick vi totalt nio kontaktuppgifter av tre olika 

respondenter. Dessa medarbetare kontaktades samtliga via mejl. Kriterierna var att personerna 

företrädesvis skulle besitta attribut som kan utgöra risk för diskriminering enligt 

diskrimineringslagsstiftningen (SFS nr:2008:567) och att de ville medverka i studien. Här 
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användes även en målstyrd samplingsteknik, för att identifiera respondenter som var relevanta 

för forskningsformuleringarna samt för att skapa samstämmighet mellan de teoretiska och 

operationella forskningsvalen. Vissa respondenter tackade nej till att delta på grund av att de 

inte uppfyllde kriterierna, en svarade inte alls och slutligen blev fem av personerna intervjuade. 

Innan dessa intervjuer utfördes en pilotintervju med en person som passade in på de tidigare 

nämnda kriterierna. Urvalet av denna respondent skedde genom bekvämlighetsurval på grund 

av ett pressat tidsschema. 

Deltagare 

Samtliga respondenter är anställda av Umeå kommun och har arbetat där mellan sex månader 

upp till tjugosex år. Fyra av respondenterna var män och åtta kvinnor, vilket överensstämmer 

med hur könsfördelningen generellt ser ut i kommunen. Åldrarna varierade från cirka 20-60 

år. Dessa respondenter representerade olika verksamheter inom kommunen. 

Intervjuer 

Intervjuerna delades upp i två olika intervjumallar som sedan låg till grund för respektive 

respondentgrupps intervju. Samtliga intervjuer genomfördes semistrukturerat med ett sokratiskt 

förhållningssätt, då detta förhållningssätt ger fritt spelutrymme för att följa upp eventuella svar 

med mer utforskande, men icke förutbestämda frågor (Bryman, 2011). Vid utformandet av båda 

intervjuguiderna användes, som tidigare nämnts, de bakomliggande teorierna. Den första 

intervjuomgången genomfördes av en i forskarteamet medan den andra observerade och tog 

anteckningar på exempelvis ansiktsuttryck eller kroppsspråk som kan säga mer än bara orden 

och som förespråkas av Rautalinko (2013). Efterhand blev det enklare att vara flexibel som 

samtalsledare och följa respondenternas resonemang. I studiens upplägg används den sokratiska 

samtalsmetoden som ett verktyg för att betrakta respondenternas utsagor utifrån det teoretiska 

ramverket, vilket överensstämmer med forskningssyftet och som rekommenderas av Kvale & 

Brinkmann (2009). Inför den andra intervjuomgången, som genomfördes med medarbetare 

inom olika verksamhetsområden, utformades en intervjuguide med hjälp av en pilotintervju.  

Respondenten i denna intervju var en person som inte är anställd av kommunen men som 

besitter attribut som kan utgöra risk för diskriminering.   
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Pilotintervjun utfördes för att kontrollera att frågorna inte skulle uppfattas som tvetydiga eller 

svåra att förstå. Den gav oss även tillfälle att revidera intervjuguiden samt öva på 

intervjutekniken. En forskare utförde intervjuerna utan översyn från forskarkollega, ett val som 

syftade till att skapa en avslappnad samtalsmiljö som respondenterna känner sig trygga i.  

Databearbetning och analys 

I analysprocessen har vi utgått från Boolsens (2007, s. 90) riktlinjer för kodning. Detta innebär 

att den kvalitativa analysen kodas enligt en specifik kodningsprocess, dock har viss modifiering 

av processen skett. Utifrån de teoretiska utgångspunkter till studien som tidigare nämnts har 

datamaterialet analyserats tematiskt. Intervjuerna spelades in, transkriberades, kodades och 

slutligen kategoriserades data (bilaga 4). Ett exempel på det första steget i processen är 

kategorin “Definition av mångfald” (bilaga 4). I det andra steget blev en underkategori “tvekan” 

som innebär att vi identifierade respondenternas osäkerhet angående ämnet, vilket kunde visa 

sig i både tal och kroppsspråk. Processen pendlade mellan det generella och det specifika, att 

se helheten och de fragmentariska delarna i materialet. I ett tredje steg kodades materialet med 

syfte att särskilja den specifika empirin, där exempelvis för- och nackdelar med 

rekryteringsgrupper hamnade under den stegvisa kategoriseringen: ”kompetensförsörjning”, 

”rekrytering”, ”positiva och negativa beståndsdelar”. Femte steget i kodningsprocessen är 

enligt Boolsen, (2007) att numrera koderna (här valde vi istället att färgkoda) och sedan 

sammanställdes färgkoderna. Materialet bearbetades initialt individuellt, fram till steg två, för 

att vidare jämföras och analyseras gemensamt från och med steg tre inom forskningsteamet, 

något som utmanar forskarollen och skapar reflexivitet (Kvale & Brinkmann, 2009). I denna 

gemensamma analys framkom centrala teman i respondenternas upplevelser, något som var 

behjälpligt när vi senare skulle avgöra vilken tyngd de olika teorierna skulle ges i 

analysdiskussionen (Boolsen, 2007). De två separata datainsamlingarna, det vill säga intervju-

omgång ett med personer på det strategiska planet och intervjuomgång nummer två med 

medarbetare ute i de olika verksamheterna, visade tidigt på samstämmighet och därför togs 

beslutet om att presentera resultaten gemensamt.  

Reliabilitet och validitet 

Validitets- och reliabilitetskriterierna kan klassificeras i fyra områden: trovärdighet, 

överförbarhet, pålitlighet och att styrka/konfirmera. ”Trovärdighet” avser den interna 

validiteten, det vill säga hur väl studiens resultat och analys överensstämmer med 
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respondenternas utsagor. Forskarteamet var på förhand överens om vilka kritierier som gällde 

i urvalet samt hur data skulle analyseras vilket leder till en hög intern reliabiliteten och validitet. 

När oklarheter i datamaterialet framkommit har korrespondens med respondenter skett, så 

kallad respondentvalidering. “Överförbarhet” kan likställas med extern validitet, vilket betyder 

att studiens resultat går att överföra till andra kontexter (Bryman, 2011). Frågan om fallstudiers 

generaliserbarhet är omtvistad och alla sociala och mänskliga interaktion påverkas av tid och 

rum, i lokala samt praktiska omständigheter. Denna studies kvalitativa ansats handlar om 

djupgående studier snarare än omfångsrikedom. Därför är den kontextuella transparensen 

viktig, denna studie ger därför utförlig information gällande metodvalen och fallorganisationen. 

Detta ökar generaliserbarheten och banar väg för stora, diversifierade organisationer som har 

tydliga gemensamma nämnare med fallorganisationen, exempelvis andra kommuner och 

landsting att kunna dra nytta av denna studie. Denna fallstudie frambringar en kontextbaserad 

kunskap som skänker det samhällsvetenskapliga fältet en nyanserad bild istället för att leverera 

prediktiva universiella teorier.  

Begreppet ”pålitlighet” angriper studiens reliabilitet vilket innebär att det har lagts stor 

betydelse i att styrka och förklara de ställningstaganden och val som gjort under i denna 

forskningsprocess. Detta anses även stärka validiteten i studien (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Studiens abduktiva arbetssätt kan eliminera diskrepans mellan teori och empiri genom att dessa 

ständigt under arbetets gång ifrågasätts. Den sista punkten, ”styrka och konfirmera”, innebär att 

som tidigare nämnts förklara de ställningstaganden som har gjorts och vad som kan ha färgats 

av personliga ståndpunkter och därigenom kan leda till felaktiga prioriteringar gällande den 

teoretiska inriktningen (Bryman, 2011). Forskarteamet består av två personer med olika 

förkunskap om kommunens HR-arbete. Syftet med denna teamkonstellation är att skapa en 

dynamisk reflexivitet, där medlemmarna ständigt påminner varandra om vikten att inte låta 

vissa saker i arbetet få för stor betydelse och inte se mönster där inga finns. Kvale & Brinkmann 

(2009) menar att användandet av flera forskare som tolkar och analyserar tillsammans kan bidra 

till en viss kontroll över ensidig subjektivitet och godtycklighet i analysen, vilket även ökar 

validiteten.  

Etiska ställningstaganden   

Denna studiens etiska riktlinjer utgår från Kvale & Brinkmanns (2009) checklista gällande: 

samhällsnytta, samtycke, intervjusituation, transkribering, tolkning, rapport och 

respondentnytta.   
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Studien ämnar till att bidra till samhällsnyttan genom att bringa kunskap gällande mångfald och 

kompetensförsörjning. I utformandet av intervjuguiderna lades stor vikt på att säkerställa att 

frågeställningarna inte exotifierar eller exkluderar respondenterna, detta genom att bland annat 

föra diskussioner inom forskarteamet, med handledare samt att utföra en pilotstudie. Vid 

samtliga intervjutillfällen informerades respondenterna om studiens syfte och nytta samt att 

detta är en offentlig handling. Respondenterna fick vetskap om i vilken mån de avidentifieras 

och fick bevilja samtycke till att delta i studien (bilaga 2+3). Detta i linje med Vetenskapsrådets 

(2015) rekommendationer. Noggranna förberedelser har ägt rum inför de olika 

intervjusituationerna, såväl språklig frågeställning som tid och rum har tagits i aspekt. Studien 

bygger även på noggrant utformade regler gällande transkribering och analys för att inte 

misstolka respondenternas berättelser. Detta har även validerats i efterhand av de respondenter 

som velat ta del av resultatet innan publicering.  

Intervjuomgång nummer två utfördes av en person vilket syftade till att bidra till en tryggare 

miljö för respondenterna med en jämnare maktsymmetri. En intervju raderades och uteslöts i 

samråd med respondenten, då denna under intervjuns gång visade tecken på att inte vilja 

medverka. I denna studies resultat har samtliga respondenternas utsagor sammanvävts för att 

säkerställa avidentifieringen. 
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Resultat  

Mångfald, hur det definieras i organisationen 

Respondenterna berättelse visar på en mångfacetterad syn på begreppet mångfald. Dock är en 

gemensam faktor att utgå från de sju diskrimineringsgrunderna för att definiera mångfald. Det 

vill säga kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. I denna studie framkom en 

problematiken med att definiera denna pluralistiska term då det är ett omfångsrikt begrepp. Till 

de övergripande dragen hör dessa citat från fyra olika respondenter: “Alla människors likheter 

och olikheter ska vara lika mycket värda”, “alla människors lika värde trots sina olikheter”, 

“olika på lika sätt” och “att behandla alla på samma sätt”. Detta är ett ämne som alla 

respondenter är införstådda i men att det ändå är komplicerat att definiera och primar varierande 

kognitiva mönster. Trots att det påtalas att det finns många definitioner så finns ett trevande och 

en vilja att hitta den rätta allsmäktiga definitionen hos respondenterna. En annan syn på 

mångfald är att den ska återspegla det omgivande samhället. Denna definition berör Umeå 

kommun som ska agera samhällsbärande och för att på bästa sätt kunna serva sina invånare 

måste medborgarnas sammansättning återspeglas i personalens konstellation. 

  

 

I detta avsnitt presenteras studiens resultat. Denna del inleds med hur mångfald definieras 

i organisationen. Vidare framställs resultat angående mångfalden, hur definieras det i 

organisationen och icke normativa kompetenser som mestadels berör språk. Empirin rör 

sedan ledarskap, rekrytering, kompetensförsörjning i bristyrken och hur organisationen 

arbetar i dag. Avslutningsvis presenteras utvecklingsområden: kompetensförsörjning och 

mångfald.  Empirin från de båda intervjuomgångarna visar samstämmighet och har därför 

sammanfogats i gemensamma kategorier. Detta tematiska val motiveras på grund av att 

empiri från de olika datainsamlingarna visade gemensamma mönster. Rubrikerna baseras 

på studiens övergripande grundteorier och dataanalysens teman. Valet syftar även till att 

säkerställa respondenternas avidentifiering. 
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Fördelar med mångfald 

Respondenterna menar att mångfald och heterogenitet på arbetsplatsen leder till en bättre 

dynamik. Denna dynamik leder till som en respondent beskriver det: “ökad kvalitet, kunskap 

och resultat i arbetet”. Mängden av perspektiv bidrar till en vidsträckt helhet i organisationen. 

Olika tankar, erfarenheter och fler infallsvinklar gynnar tolerans och hämmar enkelspårighet. 

Detta bidrar i sin tur till den kulturella kontexten och organisationens värderingar. Dessa 

positiva lovord om mångfaldens fördelar sträcker sig även ut till ett medborgarperspektiv. För 

att kunna bistå och ge service till Umeå kommuns invånare behöver medarbetare besitta 

språklig och kulturell kompetens. Det påtalas att de äldre invånarna i kommun i större 

utsträckning kommer bestå av personer med en annan kulturell och språklig bakgrund än den 

svenska i framtiden då den etniska mångfalden bland invånarna ökar.  

En aspekt angående mångfaldens fördelar visar att när den kvantitativa mångfalden infinner sig 

i organisationen leder det till vad en respondent beskriver som: “Vi har inget dom och vi, här 

är det bara vi”. I en arbetsgrupp med blandade åldrar, kön och etniska ursprung menar 

respondenten att respekten mellan medarbetarna ökar och atmosfären blir tolerant. I 

arbetsgruppen utför många medarbetare samma arbetsuppgifter men med olika arbetssätt och 

detta ses naturligt snarare än ett hinder. Den diversifierade arbetsgruppen och de skilda 

arbetssätten leder även till en större sammanhållning på arbetsplatsen i stället för olika 

grupperingar i arbetslaget.  Så länge det råder ett klimat där andras åsikter respekteras är det 

mestadels fördelar med mångfalden. Respekten är grundläggande för att olikheter ska få finnas 

bland personalen och leder till ett öppet arbetsklimat. Respondenternas utsagor visar att inom 

arbetsgruppen sker det sällan konflikter som är relaterade till mångfald. Däremot inträffar det 

att brukare påtalar att de inte vill ha viss personal, ibland på grund av personkemi eller språkliga 

svårigheter. När detta inträffar diskuterar arbetsteamet händelsen på arbetsplatsträffarna. Efter 

detta initieras en dialog med både brukare och medarbetare för att lösa samarbetssvårigheterna. 

Ibland utmynnar denna dialog i ett beslut om att brukaren får kontakt med annan person ur 

personalen. I de situationer som det händer är det ofta ett ömsesidigt beslut av både medarbetare 

och brukare.  
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Mångfald och icke normativa kompetenser 

Respondenterna vittnar om att det inom Umeå kommun finns ett behov av språkkunskap, då 

främst finsktalande medarbetare. Detta på grund av att Umeå numera är en förvaltarkommun 

som har skyldighet att erbjuda vissa tjänster, däribland äldrevård på minoritetsspråket finska. 

Flera respondenter talar om den framtida åldrande befolkning som ökar i kommunen där det 

inom en relativt snar framtid kommer behövas personal som behärskar mer än bara svenska och 

att detta bör planeras för i nutida rekryteringar. Demenssjuka glömmer ofta sina sent förvärvade 

språkkunskaper och går tillbaka till sina modersmål och i denna brukargrupp växer bredden på 

de etniska härkomsterna. Det är inte bara språket i sig som är viktigt utan det märks att brukarna 

behöver trygghet även i form av igenkännande av traditioner som följer med brukarnas kultur. 

Språkproblematiken som tas upp i denna studie är ambivalent. Kommunen behöver personer 

med olika språkkunskaper med tanke på framtiden. Presumptiv personal som finns att tillgå 

idag har emellertid svårt att klara de svenska språkkraven som ställs på dem i både tal och skrift. 

Kraven på att kunna föra en dialog med medarbetare och brukare anses vara nödvändigt men 

samtidigt uttrycks en oro över att de arbetssökande som idag nekas anställning kan behövas i 

framtiden.  

Detta dilemma har föranlett utbildningsinsatsen “språklig kommunikation i arbetslivet” för 

anställda inom kommunen som har utmaningar av språklig karaktär. Denna nystartade 

kompetensutvecklingsåtgärd är frivillig för vård och omsorgspersonal. Då behovet av denna 

kompetensutveckling anses som stort menar en insatt respondent att denna utbildningsinsats 

kommer att utvärderas och utvecklas. För de som nekas anställning trots uppfyllda 

utbildningskrav rekommenderas språkträning, i vissa fall ges möjlighet till arbetspraktik inom 

kommunen för att öva på språket. Dessa åtgärder ses som en positiv utveckling och kommunen 

har ett nära arbete med svenska för invandrare (SFI) med månatliga avstämningsträffar. 

Samtidigt uttrycks en oro över att detta inte är tillräckligt och att fler åtgärder skulle vara 

nödvändiga. En grundproblematik som framkommer är att personer som genomgått SFI och 

fått godkända betyg fortfarande inte uppnått den nivån i det svenska språket som kommunen 

kräver. Många gånger handlar det om att det brister i viss verksamhetsspecifik terminologi och 

dokumentation kring detta.  
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En respondent menar att detta leder till en balansgång mellan att åt ena sidan säkerställa 

rättssäkerhet för brukare, deras anhöriga, kunder samt elever och åt andra sidan ge medarbetare 

en chans att utvecklas i det svenska språket. I denna studie framkom det att medarbetare som 

inte har svenska som modersmål kan få sin individuella kompetens ifrågasatt. En respondent 

beskriver det så här: “Ibland kan man känna att andra inte litar riktigt på mig, i alla fall i 

början. Det var lite så att hon kanske inte kan eller kanske inte förstår. Så på det sättet blir det 

att man måste visa att man kan”. I denna empiriska studie framkommer det att i vissa situationer 

rekryteras medarbetare med kompetens och funktionsnedsättningar som matchar brukarens. 

Detta är dock inte ett generellt direktiv och sker inte i alla verksamheter som arbetar med 

funktionsvariationer. En respondent menar att kommunen skulle kunna ta tillvara på denna 

kompetens och ställer frågan: “...varför vågar dom inte använda oss…?”  Medarbetare med 

funktionsvariationer får tidvis sin kompetens betvivlad. Deras kunskap och erfarenhet får inte 

lika stort utrymme på arbetsplatsen. En respondent som arbetar och vidareutbildar sig samtidigt 

inom sitt yrke upplever det så här: “Jag har insett att jag utvecklats och försöker ge det inom 

min arbetsgrupp men tyvärr går det inte så bra. Dom lyssnar inte på mig”. En respondent 

beskriver att i verksamhet för döva utgår normen från det verbala svenska språket trots att 

brukarnas kultur och språk är baserat på teckenspråk. Det normativa verbala språket kan 

exkludera både brukare och befintliga eller presumtiva medarbetare som tillhör denna språkliga 

minoritet. Respondenternas erfarenheter visar att icke normativa kompetenser inte alltid ses 

som en tillgång utan kan stundom värderas och upplevas som ett hinder.  

Ledarskapets konstruktion 

Det finns ledare i organisationen som aktivt arbetar med att rekrytera in mångfald i 

organisationen. Motivet för detta är att inbringa de fördelar som en diversifierad arbetsgrupp 

kan ge i form av en dynamisk samt god arbetsmiljö. Denna inställning är inte genomgående 

bland kommunens ledare, respondenterna vittnar om stora variationer i ledarnas attityder, 

kunskap och vilja att arbeta med frågan. Ledarskapet anses ha stor betydelse för att initiera och 

utveckla mångfaldsarbete, vidare har ledarna många gånger inte de korrekta förutsättningarna 

för att lägga tid och resurser på detta. Respondenterna påtalar att det finns chefer med alltför 

stora arbetsgrupper och att detta försvårar deras förmåga att få insyn i sina medarbetares dagliga 

arbete. Kunskap och utbildning anses vara viktiga förutsättningarna för ett gott ledarskap i 

frågan om mångfaldsarbete. Umeå kommun utbildar samtliga nyrekryterade chefer under deras 

första verksamhetsår och innehållet är det samma oavsett var i organisationen ledaren ska verka. 
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Utbildningen anordnas av personalfunktionen och ger cheferna kunskaper i exempelvis 

arbetsrätt, arbetsmiljö, rekrytering samt ledarskapsfrågor. Denna utbildning syftar dock inte till 

att bringa kunskap angående mångfaldsarbete. Väl ute på fältet finns alltid den centrala 

personalfunktionen att tillgå som stöd vid behov. Vid exempelvis rekrytering väljer en del 

ledare att utföra detta självständigt utan involvering av personalfunktionen. Detta menar en 

respondent på strategisk nivå: “... att det kräver ju väldigt mycket av ledarskapet” och påpekar 

vikten av att kunna tillämpa teorin från den intensiva utbildningen i sitt fortsatta praktiska 

ledarskapsarbete. Det saknas riktlinjer och direktiv om hur mångfaldsarbete ska utföras i 

organisationen. En person uttrycker sig så här: “Har jag ett direktiv att jobba efter så blir ju det 

mycket starkare och jag känner mig säkrare som arbetskraft än om det inte finns något att gå 

efter”. Respondenterna efterfrågar styrning och enhetlig syn gällande mångfaldsarbetet från 

ledningen, samt att syftet med arbetet behöver kommuniceras. En respondent uttrycker en 

farhåga om att det lätt kan bli fina ord på ett papper men att inget sker i praktiken. 

Rekrytering 

Vad gäller rekryteringar finns ett övergripande processchema samt standardiserade mallar 

gällande intervjuer och referenstagning. Dessa verktyg används både av rekryteringspersonalen 

på personalfunktionen och självständigt av rekryterande chefer. Mallarna kan emellertid variera 

beroende på vilken befattning det rör. Oavsett verksamhet eller befattning är dock upplägget 

detsamma med semistrukturerade intervjumall som är tematisk utformad och som lämnar 

utrymme för diverse följdfrågor. Processen startar med att ett behov uppstår och utifrån detta 

behov formuleras en kravprofil. Kravprofilen lägger grunden för det fortsatta arbetet i 

rekryteringsprocessen. Annonserna utformas efter detta och de intervjuade kandidaterna 

betygsätts utifrån den. När det gäller vissa befattningar, mestadels på chefsnivå, utförs 

anställningsintervjuerna av en rekryteringsgrupp. Denna grupp kan då bestå av fackliga 

representanter, chefer, medarbetare samt rekryterare och vid dessa tillfällen sker också 

betygsättandet av kandidaterna i första hand individuellt. Denna empiriska undersökning visar 

att det finns både för och nackdelar med detta arbetssätt.  Fördelen är att det skapar transparens 

i processen och en god relation mellan de fackliga organisationerna och arbetsgivaren. 

Nackdelar som påtalas är att medlemmarna lätt kan styrs av varandra samt risken för en ojämn 

dynamik vilket kan göra att kandidaterna känner sig pressade. Allt som oftast är gruppen ense 

om kandidatvalet och om eventuell oenighet råder är det anställande chef som har 

bestämmanderätt.  
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Ytterst få felrekryteringar sker då de nyrekryterade medarbetarna i regel besitter den kompetens 

som krävs för tjänsten. Gällande rekryteringsprocessen saknas mångfaldsdirektiv som 

innefattar systematiska uppföljning och utvärdering av arbetet. Organisationen använder sig 

inte av positiv särbehandling. 

Kompetensförsörjning gällande bristyrken 

Rekrytering är en essentiell del i kompetensförsörjningen. I vissa bristyrken är konkurrensen 

om arbetskraften betydande. Förutom rekrytering nämns introduktion som en viktig del, 

speciellt i de yrkesroller där de nyrekryterade inte matchar erfarenhetskraven som ställts. Denna 

diskrepans gällande erfarenhetskraven påtalas bland annat för socionomer. De interna 

karriärvägarnas betydelse påtalas, befattningarna har börjats designas för att matcha befintliga 

kandidaters kompetensnivå.  Nyexaminerade medarbetare med liten erfarenhet ska kunna starta 

på en grundbefattning för att efterhand söka sig vidare internt. Kommunen rekryterar även in 

studenter på deltid och tillsätter traineetjänster för att medarbetarna successivt ska kunna 

utveckla kompetens i arbetet. Vikten av långsiktighet vid rekrytering påtalas för att kunna uppnå 

en god arbetsmiljö både fysisk och psykisk med en rimlig sysselsättningsmängd för samtliga 

på arbetsplatsen.  

Bemanningscentrum är den del av personalfunktionen på Umeå kommun som berör 

korttidsbemanning. Verksamheten är uppdelad i de två stora verksamhetsområdena: 

vård/omsorg och skola/ förskola. Den vanligaste vägen in i dessa verksamhetsgrenar är att börja 

som vikarie för att sedan ta sig vidare till exempelvis en tillsvidareanställning. Studiens empiri 

visar att medarbetare ute i verksamheterna ofta får frågan om hur ansökningsprocessen praktiskt 

går till. Denna förvirring kring ansökningsförfarandet härleds till svårigheter för de 

arbetssökande med att orientera sig på kommunens webbplats. Trots att de finns en ständig 

efterfrågan på exempelvis undersköterskor eftersom det är ett bristyrke visar resultatet att det 

endast finns sex tjänster på en enhet inom organisationen utannonserad på kommunens hemsida 

(Umeå kommun, 2015c). På kommunens webbplats måste de arbetssökande kandidaterna hitta 

till korttidsbemanningen och under rubriken, “Vill du jobba extra?”, ansöka om arbete. 

Korttidsbemanningen fyller kontinuerligt på med vikarier till verksamheterna men denna 

vikariepool utarmas snabbt, då verksamheterna sedan anställer dessa vikarier. Resultatet visar 

en obalans mellan antalet fasta tjänster som utannonseras och antal vikariat. Denna problematik 

leder i dagsläget till att kommun emellanåt känner sig nödgade att anställa medarbetare som 

saknar formell utbildning.   
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Hur arbetar organisationen idag? 

Jobbsupport är en del av Umeå kommuns bemanningscentrum som erbjuder hjälp till 

arbetssökande för att de ska kunna få in sina ansökningar till utannonserade tjänster. Denna 

hjälp kan innefatta språkliga formuleringar, CV-granskning samt datasupport. Det händer vid 

somliga tillfällen att jobbsupport kontaktar kandidater som har skrivit en ansökan med språklig 

bristfällighet för att erbjuda hjälp att utforma en ny ansökan. Ambassadörprojektet som Umeå 

kommun bedriver är en marknadsföringsåtgärd som riktar sig främst till att locka studenter på 

olika vårdutbildningar men även till högstadieskolor för att lansera vårdyrket inför 

gymnasieval.  Ambassadörerna består av befintliga medarbetare inom organisationens vård- 

och omsorgsverksamhet. Dessa medarbetare ses även på diverse yrkesmässor för att lyfta fram 

det positiva med vårdyrket. En respondent resonerar att vuxnas värderingar kan påverka och 

skapa ett motstånd hos unga att söka till vårdyrken samt att den stundom negativa mediala 

bilden förstärker detta. Denna problematik försvårar den framtida kompetensförsörjningen.  

Respondenterna som arbetar inom vård och omsorg uttrycker en stolthet över att arbeta inom 

vården. De trivs och uppskattar att arbeta med människor trots löneläget och de obekväma 

arbetstiderna som anses höra till nackdelarna med arbetet. Ett sätt för kommunen att behålla 

och utveckla sin personal är att erbjuda undersköterskeutbildning på distans. Denna 

kompetensutvecklingsförmån finns för de tillsvidare anställda från och med 2015. Som ett steg 

i employer branding arbetet kommer Umeå kommun att tillsätta en ny kommunikatörstjänst 

som bland annat ska arbeta med personalfunktionen för att attrahera nya medarbetare. Umeå 

kommun har en ny utformning av jobbannonser dessa inte har något mångfaldsbudskap 

fastställt som standard. 

Utvecklingsområden kompetensförsörjning och mångfald 

Respondenterna påtalar flertalet åtgärder som skulle kunna gynna kompetensförsörjningen i 

Umeå kommun. De externa faktorer som nämns är samverkan med arbetsförmedlingen, skolor 

och universitet så att utbildningsinsatser matchar samhällets och kommunens behov. Denna 

samverkan syftar även till att få unga människor att söka sig till bristyrken. Gällande skola, vård 

och omsorg påtalas vikten av politiska beslut som leder till mer resurser för att klara 

kompetensförsörjningen. Höjd ingångslön som ett incitament för att säkerställa att personer 

söker sig till dessa bristyrken nämns som en viktig faktor. Till de interna faktorerna nämns 

arbetet med att fortsätta erbjuda attraktiva arbetsplatser genom att satsa på arbetsmiljö, 

utvecklingsmöjligheter, löner och avtal samt stimulerande arbetsuppgifter.  
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För att lyckas med kompetensförsörjningen menar en respondent att kommunen måste 

ytterligare tydliggöra och analysera vilken kompetens de behöver på kort och lång sikt för att 

kunna rekrytera rätt. Även praktik och traineetjänster ses som ett sätt att säkerställa tillgången 

på personal. I denna studie framkom att kompetensförsörjning och mångfaldsarbetet är nära 

sammankopplat. En respondent resonerar så här: “Mångfaldsarbetet är en viktig kugge i att 

säkra kompetensförsörjningen. Här bör kommunen ta med gruppen nyanlända som en del av 

de som kan utbildas”. En annan åtgärd som föreslås är att ta vara på utlandsfödda akademiker 

och deras kompetens för att klara kompetensförsörjningen. En annan respondent beskriver 

kopplingen så här: “Om fler kandidater känner sig trygga och ser en chans att bli anställda i 

kommunen ökar möjligheten för arbetsgivaren att få personal med rätt kompetens”. Vidare ses 

jämställdhet och mångfald som en viktig satsning för att kommunen ska vara en attraktiv 

arbetsplats. Till denna satsning ingår en översyn av vilka normer som finns i specifika yrken 

och arbetsplatser samt hur de kan förändras för att få fler att söka sig till dessa yrken. Ledarskap 

och rekrytering ses som nyckelfaktorer för att lycks med både kompetensförsörjningen och 

mångfaldsarbetet.  

Vidare in på de mer renodlade mångfaldsförslagen. Det mest frekventa förslagen har handlat 

om vikten att utbilda ledare och hur dessa i organisationen måste föregå som goda förebilder 

för att kunna skapa en organisationskultur som verkar inkluderande. Tyngdpunkten bör ligga 

på kunskap och medvetandegörande om hur vi skapar normer och motverkar fördomar. 

Respondenter menar att en värdegrund som genomsyrar verksamheten måste skapas och att 

denna bör initieras uppifrån för att sedan nå ut till alla. För att attrahera och behålla icke 

normativ personal föreslås att designa befattningar med utvecklingsmöjligheter under arbetets 

gång. En respondent talade om att organisationen måste våga satsa på att anställa mångfald av 

alla olika slag och ta till vara på deras kompetens. På strategisk nivå föreslås en översyn av 

annonseringskanaler, nås rätt målgrupper med den valda vägen? Vad gäller rekryteringen 

framkom det att avidentifiering av urvalet i rekryteringsprocessen skulle kunna verka gynnsamt 

för att motverka diskriminering. I det sista skeendet i processen skulle avidentifiering vara en 

okomplicerad procedur men skulle ändå kunna ge en stor verkan på utfallet menar en insatt 

respondent. Ett annat förslag kring rekryteringen som togs upp var att inte använda 

rekryteringsgrupper, detta för att inte styras av andra deltagares åsikter. Från 

ambassadörsprojektets sida uttrycktes förslag om att utöka andelen event de frekventerar samt 

att nå ut till fler högstadieskolor inför gymnasievalet.  
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Samtidigt föreslås att mer resurser bör satsas på att göra arbeten mer attraktiva inom bristyrkena 

och på detta sätt höja dessa yrkens status. I detta hänseende nämner en respondent att ett sätt att 

höja statusen på förskoleläraryrket skulle vara att rekrytera in fler män. Från strategisk nivå 

framkom förslag om utökat samarbete mellan kommunen, SFI och andra utbildningsinstanser 

för att vårda kommuninvånarnas kompetenser. En önskan om samverkan påtalar även en annan 

respondent som ser det mer från ett benchmarkingperspektiv, där andra organisationer och 

akademins värld kan bidra till kunskap. Respondenten uttrycker det så här: “Vi måste ju 

informera oss på något vis. Samla ihop våra pusselbitar och så”. 
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Analys och Diskussion  

 

Mångfald definition 

Studiens resultat visar att begreppet mångfald är brett och att det därför inringas på varierande 

sätt av kommunens medarbetare. Detta kan härledas till att organisationen inte har en uttalad 

definition kring begreppet. Roosevelt (1990) studie visar att variation gällande begreppet är 

vanligt förekommande. Detta föranleder behovet av tydlig kommunikation gällande begreppets 

innebörd och syfte. Detta för att engagera till mångfaldsarbetet som ger resultat i den enskilda 

organisationen. Resultatet visar att samtliga respondenter förstår innebörden av ordet mångfald 

men att det ändå finns en osäkerhet angående att individuellt precisera begreppet. Detta pekar 

på ett visst mått av politiskt korrekthet, vilket kan hämma diskussionen angående frågan på 

arbetsplatsen. Vi menar att ett öppet klimat utan ”pk-filter” skulle stärka mångfaldens betydelse 

i organisationen. Resultatet påvisar även att mångfalden i organisationen ska återspegla 

samhället sammansättning för att på bästa sätt kunna serva sina invånare. Wyatt (2012) 

diskuterar organisationsnyttan med att förstå sin målgrupps värderingar och normer, detta 

speciellt för offentligt anställda i servande yrken med fokus på kunder och brukare.  

  

 

I detta avsnitt presenteras analysen av resultatet i förhållande till den forskning och 

litteratur som tidigare redovisats. Empirin från både de strategiska och operativa 

medarbetarna är sammanvävda då de påvisar samstämmighet. Inledningsvis analyseras 

och diskuteras definitionen av mångfalden. Vidare utröns vad mångfaldsarbete kan leda 

till och mångfald samt icke normativa kompetenser. Analysen rör sedan ledarskap och 

mångfald, rekrytering, kompetensförsörjning i bristyrken. Efter detta presenteras slutligen 

analys och diskussion gällande utvecklingsmöjligheterna kring kompetensförsörjning och 

mångfald.  
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Vad kan mångfaldsarbete leda till? 

Empirin visar på klara fördelar med mångfald i organisationen. Mångfald på arbetsplatsen 

breddar perspektiven samt ger förutsättningar för produktivitet och kvalitet. Detta resultat 

konvergerar med aktuell forskning på området. Bland annat Farndale et al. (2015) menar att 

heterogena grupper leder till ökad innovation och kreativitet och därför är inkluderande av 

minoritetsgrupper väsentligt. Vidare visar studiens resultat att i en diversifierad arbetsgrupp blir 

klimatet öppnare och sammanhållningen i teamet ökar. I denna miljö där medarbetare visar 

hänsyn för varandras skilda uppfattningar så finns det nästan uteslutande bara positiva aspekter 

med mångfalden. Farndale et al. (2015) menar att i dessa grupper så finns det en ökad risk för 

konflikter och missförstånd som måste motarbetas för att uppnå fördelarna med mångfald. 

Resultatet i denna studie visar inga tecken på missförstånd eller osämja som kan härledas till 

arbetslagets sammansättning. Vilket tyder på att denna arbetsgrupp har tagit sig förbi den 

inledande perioden där överhängande risken för konflikter finns. Denna konfliktfyllda period 

menar Kormanski & Mozenter, 1987 att alla gruppkonstellationer genomgår. Deras teori 

behandlar gruppers fem olika utvecklingsstadium.  

Vi antar att i ett heterogent team kräver de tre första faserna forming, storming och norming 

mer tid och arbete men att i nästa fas, performing blir ökar produktiviteten och resultaten blir 

fördelaktigare. Respekten för varandra påvisas som elementär faktor för att mångfaldens vinster 

ska få utrymme att verka. Detta tolkar vi som ett ytterligare tecken på att den inkluderande 

mångfalden är väl inarbetat i kulturen på arbetsplatsen. Empirin påvisar att på denna arbetsplats 

ses styrkan med att medarbetare kompletterar varandra och har skiftande arbetssätt. Detta menar 

vi är ett positiv exempel på Schölin, (2007) tredje steg i praktiskt mångfaldsarbete och visar på 

ett lyckat arbete med att hantera mångfalden i den organisatoriska vardagen. Detta arbetsklimat 

vidgar de sociala och kulturella reglerna som kan gynna alla individer i gruppen. Även de 

medarbetare som vanligtvis passar in i den normativa mallen och som kan förhålla sig till dess 

regler ges här utrymme att handla och uttrycka sig på nya sätt. Detta resultat anser vi leder in 

på olika teser angående gruppdynamik. Neck & Manz, (1994) myntade uttrycket “teamthink” 

som utgår från de individuella kognitiva tankemönster som interpreteras och klarläggs kollektiv 

i medarbetarnas interaktioner.  

  



29 
 

Detta arbetssätt menar Neck & Manz, (1994) skapar en framgångsfaktor i arbetet, till skillnad 

från Janis, (1982) begrepp “groupthink” som innebär en godtrogen och okritiskt 

verklighetsuppfattning som hämmar utveckling och leder till dåliga beslutstagande. Vi menar 

att förutsättningarna för “teamthink” kan förknippas med heterogena grupper medan 

“groupthink” kan hänvisas till homogena gruppers enkelriktade sammansättning. 

Mångfald och icke normativa kompetenser 

Resultatet visar att Umeå kommun behöver medarbetare med språkkompetens för att serva 

invånarna. Resultatet visar även att vissa arbetssökande med rätt formell utbildning har svårt 

att klara de språkkrav som ställs. De språkbrister som påtalas innefattar muntlig och skriftlig 

kommunikation samt verksamhetsspecifik terminologi. Dessa språkbrister menas kunna hota 

rättsäkerhet i den service som kommunen erbjuder bland annat brukare och elever. De los Reyes 

(2001) menar att det råder konsensus om språkets betydelse för integrationen av nya svenskar 

på arbetsmarken. Språkfrågan har debatteras under en lång tid men fortfarande saknas en 

likformig bild av vad som är “bra svenska”. Detta faktum leder till att språkkraven är 

situationsanpassade och ständigt revideras i arbetslivet (De los Reyes, 2001).  

En faktor som påvisas i både denna studies empiri och De los Reyes (1999) studie är den 

diskrepans som råder mellan ett godkänd SFI betyg och arbetslivets språkkrav. Denna 

problematik menar vi lämnar individers språkkunskaper och i slutändan deras anställbarhet till 

ett subjektivt tyckande, genom att det inte finns systematiserade verktyg för att mäta denna 

kompetens. Detta leder in på Schölins (2007) resonemang om att mångfaldsdiskursen har 

förflyttas från assimilering till att i dag handla om inkludering. Denna diskursförskjutning visar 

sig dock inte i språkfrågan. Här ska fortfarande “dom” anpassas till “vi” och de normativa men 

ändå diffusa språkkraven. Empirin visar att medarbetare som inte har svenska som modersmål 

kan få sin individuella kompetens betvivlad. En respondent återger det så här: “Ibland kan man 

känna att andra inte litar riktigt på mig, i alla fall i början. Det var lite så hon kanske inte kan 

eller kanske inte förstår. Så på det sättet blir det att man måste visa att man kan”. En annan 

respondent uttrycker att hennes insikter och kunnighet inte får lika mycket plats på 

arbetsplatsen, då det normativa verbala språket dominerar. Hon benämner det så här: “Jag har 

insett att jag utvecklats och försöker ge det inom min arbetsgrupp men tyvärr går det inte så 

bra. De lyssnar inte på mig”. Denna maktasymmetri kan kopplas till Foucault 

socialkonstruktionistiska resonemang.  
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Foucault menar att vilken kunskap som ses som “sanning” konstituerats i det sociala samspelet 

och vår kunskap om världen utgår ifrån vår egen referensram. De som anses besitta kunskaper 

som uppfattas som "riktiga" får möjligheten till inflytande och makt, blir tagna på allvar och 

kan influera samt sätta tonen (Winther, Jørgensen och Phillips, 2000). Språket makt är enligt 

Foucault situationsanpassad och konstrueras i sociala interaktionen mellan människor (Burr, 

1995). Vi menar att visst kan bristfälliga språkkunskaper vara ett reellt problem men att det 

emellanåt kan vara antagandet av detta som skapar dilemmat. Vidare påtalar Bourdieu (1984)  

klassbegreppets komplexitet som korrelerar med att behärska de normativa språkliga uttrycken. 

Dessa uttryck föranleder seder och identitetsuttryck som passar in i de social och kulturella fält 

individer verkar i. Detta menar Bourdieu (1984) på liknande sätt som Foucault skapar en 

maktbalans (Winther et al. 2000). En respondent uttrycker sin undran: “...varför vågar dom inte 

använda oss…?”. Vi tror att de organisationer som kan ställa om och skapa ett klimat som tar 

tillvara på icke normativa medarbetare kommer vara de som har lättast att kompetensförsörja 

samt därigenom expandera och nå framgång. För att nå dit menar vi att organisationen kritiskt 

måste ifrågasätta huruvida postkoloniala föreställningar råder inom verksamheten och om så är 

fallet bör dessa bytas ut mot modernare utgångspunkter. Strategier bör framarbetas i 

organisationen för att skapa en mer accepterande atmosfär för allas olikheter istället för höga 

krav på anpassning och assimilering.  

Ledarskap och mångfald 

Resultatet visar att det i organisationen saknar riktlinjer för mångfaldsarbete. Det föreligger 

även stora skillnader i ledares kunskaper om ämnet och vilja att hantera frågan. Den 

introducerande ledarskapsutbildningen i fallorganisationen inkluderar inte kunskap gällande 

mångfaldsarbete. Studiens empiri visar att styrning och enhetlig syn efterfrågas och som en 

respondent uttrycker det: “Har jag ett direktiv att jobba efter så blir ju det mycket starkare och 

jag känner mig säkrare som arbetskraft än om det inte finns något att gå efter”. Roosevelt 

(1991) framhåller vikten av tydliga direktiv som är strategiskt utformade och matchar 

organisationens kontext. Detta resonemang stöds även av Wyatt (2012) som menar att en 

gemensam bild i organisationen måste skapas för att åstadkomma resultat. Wyatt (2012) menar 

även att mångfaldsarbete bör integreras i ledarskapet och att ledarna kan genom att agera 

förebild för att driva på arbetet. Vi menar att ledare besitter en nyckelroll till följd av sitt 

uppdrag att fördela och leda arbetet.  
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Det är i förlängningen ledarnas ansvar att säkerställa att Schölins (2007) tre faser i praktiskt 

mångfaldsarbete tillämpas: att diskriminering inte sker, värdesätta och rekrytera mångfald samt 

att hantera mångfalden i det dagliga arbetet. Gällande strategiskt förändringsarbete påtalar 

Jacobsen (2012) ledarskap som ett medel att legitimera förändringen inom verksamheten detta 

genom att kommunicera en klar målbild vilket underlättar att för att nå de uppsatta målen. I 

Västsvenska handelskammarens rapport ”Ungdomskollen” framkommer det att nittiotalisterna 

i Sverige anser att rättvisa är den allra viktigaste egenskapen hos en ledare (Olén 2015). Detta 

leder in på Corporate Social Responsibility (CSR) som handlar om organisationers ansvar för 

samhällets utveckling. Visser, Matten, Pohl & Tolhurst (2010) menar att CSR-arbete skapar 

legitimitet vilket kan underlätta för att kunna attrahera nya medarbetare. 

Rekrytering 

Rekryteringsprocessen innehåller inga skriftliga direktiv vad gäller mångfald. Rekrytering sker 

både genom chefers självständiga arbete samt genom personalfunktionens stöd till cheferna där 

en medvetandehet kring frågan kan märkas, trots avsaknad av direktiv. Avidentifiering i 

rekryteringsprocessen har tagits upp i resultatet och empirin visar att den är möjlig vid 

rekryteringens slutfas när rekryterare lämnar över sluturval till anställande chefer. Detta går inte 

lika lätt att införa i de fall som cheferna rekryterar själva. Avidentifiering vore ett synnerligen 

bra sätt för att försäkra sig mot risken att diskriminera och därför anses det inte finnas någon 

orsak till att denna rutin inte skulle införas när det är möjligt. Detta överensstämmer med 

Schölins (2007) första steg, att säkerställa att diskriminering inte sker. Empirin visar att det 

finns standardisering i de mallar och processer som används och detta säkerställer till viss del 

att diskriminering inte sker (Lindelöw Danielsson, 2006). Vid chefsrekryteringar sker intervju 

med kandidaterna i rekryteringsgrupper bestående av fackliga företrädare, chefer och 

rekryteringspersonal. Detta kan utgöra ett problem då det finns en risk att deltagarna i gruppen 

färgas av varandra och att istället för att ta rätt beslut så tas ett demokratiskt beslut och följer 

gruppen. Det andra steget i Schölins (2007) teori är att aktivt påbörja rekrytering av mångfald. 

En arbetsgivare som önskar spegla den sociodemografiska omgivningen bör vidta åtgärder för 

att säkerställa detta (Lindelöw Danielsson, 2006)? Ska då inte större värde kunna läggas på de 

positiva effekter som kan uppnås genom att tillföra mångfald och kvantifiera mångfalden såsom 

Schölin (2007) förespråkar? Resultatet visar att arbetet med rekrytering och processerna kring 

detta inte är systematiserat då varken uppföljning eller utvärdering utförs. Detta är något som 

vi anser bör införas snarast möjligt och innefatta ett normkritiskt perspektiv.  
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Mål måste sättas upp och utvärderas, för att säkerställa att saker görs på rätt sätt. Schölin (2007) 

menar att i mångfaldsarbetet måste innefatta av en etisk agenda. Detta tolkar vi som att det är 

viktigt att kompetensförsörjningsproblematiken inte ska styra mångfaldsarbetet trots att det kan 

avhjälpas med hjälp av det. Mångfaldsarbetet måste handla om vår medmänskliga genuina 

tanke om att alla oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, 

religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder har 

samma villkor och möjligheter att få ta plats i samhället och på arbetsplatserna. 

Kompetensförsörjning i bristyrken 

SCB’s arbetsmarknadsbarometer från 2014 går i linje med Umeå kommuns definition på 

bristyrken. Rapporten som gäller hela riket visar på samma brist gällande bland annat 

sjuksköterskor, pedagoger, arkitekter och ingenjörer. Under 2014 ökade sysselsättningsbehovet 

inom vården och prognosen tyder på en fortsatt ökning. Efterfrågan på alla dessa fyra yrken 

förväntas växa och därigenom ökar konkurrensen för de organisationer som eftersöker denna 

arbetskraft (SCB, 2014). Arbetsmarknadsbarometern visar att nyexaminerade socionomer finns 

att tillgå men att det råder brist på yrkeserfarna inom professionen, vilket korrelerar med denna 

studies resultat. Detta är ett generellt tema i rapporten som visar en övergripande tendens på att 

nyexaminerade finns att tillgå men att det råder brist på yrkeserfarna kandidater. Detta menar 

vi styrker Umeå kommuns motiv att designa befattningar som matchar kandidaternas 

erfarenhetskrav. Till detta hör även arbetet med att tillsätta trainee- och praktiktjänster samt 

deltidsarbetande studenter.  

Empirin visar att kompetensförsörjningarbetet innefattar element av employer branding 

strategier. Såsom att säkerställa en god arbetsmiljö och introduktion samt att tänka långsiktigt 

vid rekrytering. Dessa insatser menar vi är viktiga för att attrahera arbetskraft men även för att 

behålla arbetskraft genom att hålla ner personalomsättningen. Detta samband diskuterar Tsai & 

Wu (2011) och menar att denna problematik innefattar en växelverkan mellan arbetsmiljö och 

personalomsättning, då en låg personalomsättning korrelerar med en god arbetsmiljö och vice 

versa. Denna problematik menar Tsai & Wu (2011) kräver proaktivt arbete. Vidare 

konkretiserar Hogg & Terry (2012) detta genom att påvisa att en låg grad av sjukskrivningar, 

god psykosocial arbetsmiljö samt en ökad arbetstillfredsställelse och motivation förknippas 

med lägre personalomsättning.  
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Gällande arbetsmiljön inom båda skola och vård/omsorg nämns det administrativa arbetet som 

betungande då detta leder till att den sociala kontakten med brukarna kan bli bortprioriterad. 

Vårt förslag på detta är att effektivisera de administrativa arbetsuppgifterna och i vissa fall 

anställa administrativ expertis. Resultatet visar att det finns svårigheter för arbetssökande att 

navigera sig fram i det webbaserade ansökningsförfarandet i verksamhetsområdet vård/omsorg. 

Detta genom att bemanningscentrums rutiner kring ansökningsprocessen är oklara. Detta väljer 

vi att diskutera utifrån Dyhre & Parment (2009) employer branding perspektiv. De berör vikten 

av att arbeta med identitet, profil och image för att attrahera och behålla personal. Image 

inbegriper hur arbetsgivaren uppfattas externt av olika målgrupper (Dyhre & Parment, 2009). 

Svårigheten att förstå kommunens tillvägagångsätt gällande rekrytering menar vi skapar en 

avvikelse mellan den reella bristen och kommunens externa kommunikation. 

Marknadsföringen för att attrahera nya medarbetare menar vi måste sträcka sig hela vägen ut, 

även till praktiska webbaserade detaljer. Empirin visar på en mängd olika employer branding 

aktiviteter som syftar till att kompetensförsörja. Kompetensutveckling för befintliga 

medarbetare, ambassadöruppdrag, stöd till externa arbetssökande, marknadsföringsarbete för 

att lansera Umeå kommun som en gemensam arbetsgivare. Den mediala bild som emellanåt 

påverkar synen på Umeå kommun negativt är svår att råda bot på. Denna bild kan uppvägas 

genom att sprida yrkesstolthet och värderingar via storytelling.  Boje, (2008) påtalar fördelarna 

med att använda narrativ kraft för att leverera organisationers budskap och därigenom stärka 

företags attraktivitet. 

Utvecklingsmöjligheter, kompetensförsörjning och mångfald 

Denna studie redovisar framtida insatser som har framkommit som förslag av respondenterna. 

Respondenterna besitter kunskapen om verksamheten både på strategiskt och operativt plan. 

Detta menar vi skapar legitimitet åt dessa yrkanden. I ett gott medarbetarskap ligger en önskan 

av att vilja förbättra arbetsplatsen för alla anställda. Med förslag från medarbetare så ökar oftast 

den inre viljan att förändra. Den motivationen är viktig för att förändringsarbete ska kunna 

genomföras på ett bra sätt (Tengblad et al. 2007). Studiens resultat visar på vikten av samverkan 

med externa organ för att påverka lönebildningen, resursfördelningen och att 

utbildningsinsatser ska stämma överens med arbetsmarknaden behov och därigenom göra nytta. 

Respondenterna påtalar vikten av att fortsatt skapa arbetsplatser med en bra arbetsmiljö, 

utvecklingsmöjligheter samt att noggrant kartlägga kompetensbehovet. Detta arbete menar vi 

kräver systematik. I likhet med det lagstadgade kravet på systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 
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2001:01) rekommenderar DO (2010) systematiskt arbete för kommuner gällande mänskliga 

rättigheter ur ett invånarperspektiv. DO (2011) förespråkar även systematiskt arbete gällande 

de aktiva åtgärderna i diskrimineringslagen. Om diskrimineringslagens aktiva åtgärder utvidgas 

2016 kommer mest troligt detta arbete att ytterligare behöva konkretiseras (T. Iseskog, 

personligt samtal, 20 mars 2015). Vidare visar resultatet att arbetet mellan 

kompetensförsörjning och mångfald är nära sammanlänkat. Mångfaldsarbetet ses ofta som ett 

medel för att klara kompetensförsörjningen. Vi menar att denna sammanslagning kan vara 

positiv och kan leda till ett värdeskapande arbete på strategisk nivå. Samtidigt vill vi poängtera 

vikten av att mångfaldsarbetet har sin eget syfte som är byggd på en mänsklig värderingsgrund 

och att mångfald inte bara ska får utrymme när de gynnar de affärsmässiga målen. Ska 

mångfaldsarbetet endast få utrymme när det gäller bristyrken? Det är en fråga som vi menar 

organisationer måste ställa sig. Detta behandlar (Eriksson-Zetterquist & Styhre, 2007) i sitt 

resonemang kring postkoloniala föreställningar och dess kritik mot mångfaldsmaskineriets 

kommersiella och ekonomiska inriktning.  

Empirin visar på betydelsen av att arbeta kompetensinriktat gällande normer och värderingar 

för att upphäva dolda fördomar. Detta menar vi ligger till grund för ett lyckat arbete, utan detta 

kan inte Schölins (2007) modell gällande praktiskt mångfaldsarbete implementeras. Detta 

menar vi även ligger till grund för att respondenternas förslag ska kunna initieras. Denna studie 

påvisar en samstämmighet gällande normer och värderingar kring mångfald mellan de två olika 

respondentgrupperna. Detta resultat finner vi mycket intressant och var inte vad vi hade 

förväntat oss. Samtidigt finns en undran om ett visst mått av politiskt korrekthet styr 

respondenterna mot ett förväntat sätt att tala om frågan. Stämmer detta med hur frågan 

behandlas i verkligheten? Vår slutsats är att det inte gör det fullt ut i dag, men med rätt styrmedel 

skulle teori och praktik kunna överensstämma, eftersom grundförutsättningarna finns. 
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Metoddiskussion 

 

Utgångspunkten för denna studies design och metodologiska val grundade sig på tron om att vi 

på detta sätt skulle uppnå studiens syfte, att undersöka mångfald och kompetensförsörjning ur 

ett arbetsgivar- och arbetstagarperspektiv, något som vi anser att vi uppnått. Den inledande 

induktiva ansatsen som utvecklades till abduktiv har gett en följsamhet som i slutändan 

genererat studiens resultat. Detta arbetssätt anser vi stärker studiens trovärdighet.  

Vid den första intervjuomgången ett togs beslutet att en av forskarteamets medlemmar skulle 

utföra intervjun under tiden som den andra satt med och observerade och tog anteckningar. 

Detta val av arbetsmetod grundade sig i en tro på att detta skulle ge en vidare och mer nyanserad 

bild vid intervjutillfället. Detta val kan dock eventuellt ifrågasättas då detta ledde till en 

osäkerhet hos respondenterna på grund av att de kände sig observerade under intervjun. Denna 

problematik samverkade med att vissa intervjufrågorna emellanåt var svåra att besvara vilket 

ytterligare skapade en press hos några av respondenterna. En intervju raderades därför i samråd 

med respondenten, då denne visat tecken på att inte vilja delta trots initialt beviljat 

godkännande. Detta hade nog kunna avhjälpas om intervjun hade genomförts av endast en av 

forskningsteamets medlemmar. Trots att respondenterna blev informerande om studiens syfte 

visade det sig att de inte alltid besitter kunskaper om hur forskningsarbete inom universitetets 

ramar går till. Detta ledde fram till att respondentvalidering blev ett viktigare inslag i studien, 

vilket var bra. En mer ingående förklaring om forskningsarbetets process och exempel på hur 

en färdig kandidatuppsats med avidentifierade kandidater ser ut hade nog fått respondenterna 

att kunna prata mer fritt. Inför den andra intervjuomgången skapades en intervjuguide med 

pretention att inte exotifiera respondenterna.  

 

 

I detta avsnitt diskuteras studiens metodval. Här framhålls kvalitetskriterier och etiska 

principer och hur tankarna kring dessa i forskningsprocessen hanterats. Efter detta 

presenteras vidare forskning och studiens avslutande ord. 
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Vidare utfördes en pilotintervju för att säkerställa denna etiska aspekt kring intervjuerna. 

Kontaktuppgifter på tänkbara respondenter inför den andra intervjuomgången levererades av 

nyckelpersoner på personalfunktionen. Detta kan upplevas som problematiskt och kan 

eventuellt inverkat på studiens resultat. Dock såg vi inget annat tillvägagångssätt som möjligt. 

Vi kontaktade de tänkbara respondenterna via mejl och frågade dem huruvida de uppfyllde 

kriterierna och önskade delta. Kriterierna för urvalet var personer som kunde besitta egenskaper 

som kunde innebära risk för diskriminering, samt att de i dagsläget var arbetstagare inom Umeå 

kommun. Därefter selekterades lämpliga kandidater för studien.  Före mötet med 

respondenterna hade vi ingen information om vilken eller vilka av de sju 

diskrimineringsgrunderna de tillhörde. Med vissa respondenter kunde vi göra en kvalificerad 

gissning medan med andra hade vi ingen aning om exempelvis kön, ålder, etnicitet. Detta ledde 

till att vår förutfattade meningar om respondenterna minskade, vilket vi menar styrker studiens 

resultat. Detta har lett till insikt om att vissa attribut som hör i till diskrimineringsgrunderna är 

subtila medan andra är väldigt tydliga. Denna intervjuomgång utföras av en ensam 

samtalsledare för att få till en mer avslappnad atmosfär där respondenten inte kände sig 

iakttagen. En viktig faktor när vi genomför forskning är samhällsnyttan, det vill säga att vi ger 

något tillbaka till samhället. Vi är fullt medvetna om problematiken gällande fallstudiers 

generaliserbarhet. Vi menar trots detta att utifrån studies transparens och tydlighet är resultatet 

användbart för liknande organisationer, dock är det mottagaren av informationen som avgör 

applicerbarheten av studien. 

Vidare forskning  

Arbetsmarksmarknaden utveckling samt arbetsmarknadspolitiska åtgärder behandlas på så väl 

internationell som nationell och kommunal nivå. Detta är en viktig politiska fråga som även får 

ett stort utrymme inom ramarna av Europeiska unionens samarbete. Det finns mycket aktuell 

forskning inom området och kunskapsutbytet mellan akademiens värld och den politiska sfären 

sker kontinuerligt. Trots detta har kompetensförsörjningsforskningen svårt att hålla jämna steg 

med arbetsmarknadens ständiga utveckling. Den omfattande automatiseringen av arbetslivet 

ställer nya krav på organisering. Vidare är det viktigt att undersöka om arbeten ska konstruera 

efter vilka kompetenser som finns eller om kompetenserna ska anpassas efter arbetsmarknadens 

behov, inom detta område finns det mycket kvar att forska om.  
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Avslutningsvis 

Fallorganisationen och liknande verksamheter har allt att vinna på att framstå som attraktiva 

arbetsgivare detta genom att skapa en organisationskultur som accepterar olikheter och 

innefattar normkritik. Denna studies resultat går i linje med aktuell forskning som visar att en 

accepterande atmosfär och ett rättviseperspektiv kan attrahera kompetens vilket är en viktig 

faktor för organisationers utveckling och överlevnad. Samhället och lagstiftning är påtryckande 

krafter gällande arbetet med diskriminering och mångfald. Dessvärre blir responsen till dessa 

påtryckningar många gånger att det skapar solidarisk retorik i form av policys och 

verksamhetsmål men det faktum att detta ska utmynna i medmänsklig interaktion inom 

organisationen förbises. Kommunens mångfaldsarbetsgrupp som skapats på CSG’s initiativ är 

en bra start för ett förändringsarbete som ligger i tiden och har ett viktigt uppdrag i att förse 

ledningen med nödvändig kunskap framöver. Ur ett arbetsgivarperspektiv är det av yttersta vikt 

att organisationens ledare får de rätta förutsättningarna för att kunna agera förebilder i 

implementeringen av arbetet med mångfald. Gällande alla förändringsarbeten är det 

synnerligen viktigt med uppföljning och utvärdering. Förändringsarbetet måste få ta plats 

organisationens vardag och utmana normen utan att hota den. Alla organisationsförändringar 

handlar om attityd och normförändring i synnerhet mångfaldsarbetet. Det måste finnas en öppen 

dialog kring mångfald mellan chefer och medarbetare och frågan bör ha en stående punkt på 

agendan vid regelbundna arbetsplatsträffar. Som en respondent sade: “man måste våga!” En 

fråga som väckts under denna forskningsprocess är: Vad är motsatsen till mångfald? 
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Bilaga 1  

 

Personalpolitiska mål 

 

Mål för utveckling av organisation och medarbetare 

Personalpolitiken ska främja kvalitet och produktivitet och bidra till vår förmåga att skapa 

värden för kommunens medborgare. Verksamhetens mål ska vara kommunicerade och väl 

kända så att varje medarbetare förstår sin roll och uppgift för helheten. Varje medarbetare ska 

känna sig sedd, hörd, respekterad och medskapande. Övriga mål är: 

 attraktiva och hälsofrämjande arbetsplatser 

 ledarskap som skapar förutsättningar för goda resultat 

 engagerade medarbetare med rätt kompetens 

 heltid- och tillsvidareanställning som norm. 

 

(Umeå kommun, 2015b)  



 
 

Bilaga 2 

Samtalet startar genom att be om att få spela in intervjun för att kunna transkribera och 

analysera i efterhand. 

De fyra etiska principerna i enlighet med Vetenskapsrådets rekommendationer beaktas.  

Vi informerar respondenten om att denne medverkar i den utsträckning hen vill.  

Vi beskriver studiens syfte. 

Vi beskriv hur studien ska hanteras och publiceras. 

Vi avidentifierar allt materialet efter bästa förmåga 

 

Intervjuguide nummer 1. 

1. Syftet med denna fallstudie är alltså att knyta ihop mångfaldsarbetet med den kommande 

diskrimineringslagsändringen och kompetensförsörjningsfrågan. Dina tankar kring det? 

2. Hur definierar du begreppet mångfald? 

3. Hur ser dina direktiv ut gällande mångfald? 

4. Hur ser din arbetsprocess ut? Standardiserad? Kvalitetssäkrad? 

5. Är processen analyserad ur ett normkritiskt perspektiv? Utformningen? 

6. Hur arbetar ni för att motverka diskriminering? 

7. Vilka fördelar ser du med att rekrytera mångfald? 

8. Hur ser ni på icke normativa medarbetare i en arbetsgrupp? 

9. Attraktiv arbetsgivare, employer branding hur jobbar ni med det? Mångfald? 

10. Används systematik? 

11. Har du några förslag på hur Umeå kommun som arbetsgivare ska jobba med mångfald? 

12. Andra funderingar kring ämnet innan vi avrundar? 



 
 

Bilaga 3 

Samtalet startar genom att be om att få spela in intervjun för att kunna transkribera och 

analysera i efterhand. 

De fyra etiska principerna i enlighet med Vetenskapsrådets rekommendationer beaktas.  

Vi informerar respondenten om att denne medverkar i den utsträckning hen vill.  

Vi beskriver studiens syfte. 

Vi beskriv hur studien ska hanteras och publiceras. 

Vi avidentifierar allt materialet efter bästa förmåga 

Intervjuguide nummer 2 

1. Börja att berätta om dig själv? 

2. När började du på Umeå kommun? 

3. (attrahera) Hur kom det sig att du sökte dig till Umeå kommun? 

4. (rekrytera) Kan du berätta hur det gick till när du fick din anställning? 

Arbetsförmedlingen? Rekrytering? Intervju? 

5. (underhålla) Hur trivs du med Umeå kommun som arbetsgivare? 

6. Anser du att alla har samma villkor och möjligheter på arbetsplatsen? (Samhällsnivå) 

7. Hur jobbas det med mångfald i dag? 

8. Hur ser mångfalden ut i arbetsgruppen gällande: Yrkesroller, titlar, arbetsfördelning? 

9. Hur ser mångfalden ut i arbetsgruppen gällande: Jargong, kultur, normer, värderingar, 

klimat? 

10. Hur arbetas det med mångfaldsfrågorna? 

11. Upplever du några skillnader gällande: Kompetensutveckling, arbetsmiljö? 



 
 

12. Hur fungerar uppdraget? 

13. Finns det olika beteenden och handlingar som förväntas av dig? Hur kommer det sig? 

14. Kan du ge vidare förslag på hur Umeå kommun borde jobba med mångfaldsfrågor? 

15. Andra funderingar eller tankar? 

16. Intervjun feedback: hur kändes det att bli intervjuad? Etik? 

  



 
 

Bilaga 4  

Kodningsschema 

Till grund för studiens databearbetning ligger de tidigare nämnda teorierna från Schölin (2007), 

Foucault (1979) samt diskrimineringslagen (SFS nr:2008:567). Dessa genererade studiens 

dataanalysteman. Därefter selekterades sju övergripande kategorier med ändamålet att kunna 

besvara studiens syfte och frågeställningar. Nedan visas dessa samt inom vilken intervju vi 

kunnat hämta detta resultat. Siffrorna talar om i vilken intervjuomgång samt vilken intervju 

materialet tagits (1:2 = intervjuomgång ett, intervju nummer två). 

Kategorier 

 

1. Definition mångfald 1:2 

 Schölin, praktiskt mångfaldsarbete & Diskrimineringslagen (Schölin, 2007) (SFS 

nr:2008:567). 

2. Säkerställa att diskriminering inte sker 1:5, 1:5, 2:10  

Schölin, praktiskt mångfaldsarbete & Diskrimineringslagen (Schölin, 2007) (SFS 

nr:2008:567). 

3. Värdesätta mångfald, rekrytera in mångfald 1:3, 1:5, 1:9, 1:11, 1:12, 2:2,  

Schölin, praktiskt mångfaldsarbete (Schölin, 2007) 

4. Hantera mångfalden i den organisatoriska vardagen 1:4, 2:7, 2:8, 2:9, 2:10  

Schölin, praktiskt mångfaldsarbete (Schölin, 2007) 

5. Maktbalanser inkluderar och exkluderar, samma möjligheter och villkor 1,5,1:6, 1,7, 

1:11, 2:5, 2:6, 2:11, 2:12  

Foucault (Foucault, 1979) 

6. Kompetensförsörjning 1:8, 1:10, 2:3, 2:4  

Foucault (Foucault, 1979) 

7. Förslag från medarbetare: 1:13, 2:14 Schölin, praktiskt mångfaldsarbete & 

Diskrimineringslagen (Schölin, 2007) (SFS nr:2008:567). 

 

  



 
 

 

 

Ett förtydligande exempel på studiens transkriberade material samt hur texten bearbetats 

presenteras nedan. Detta utdrag kategoriseras som ”Definition av mångfald”. Denna kategori 

innehåller därefter koderna ”tvekan”, gulmarkerad samt ”osäkerhet”, grönmarkerat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuren nedan visar hur studiens tre teman vidare kodats till kategorier som i sin tur lett 

analysen vidare till ytterligare underkategorier. Dessa teman innefattas i samtliga kategorier. 

 

Makt Normer/värderingar Praktiskt arbete 

 

 Figur 4. Kodningsprocessens olika delar som utgår från Boolsen riktlinjer (2009), s.90.  

 

 

 

Definition 

mångfald 

Säkerställa 

antidiskriminering  

Värdesätta 

mångfald  

Hantera 

mångfald  

Maktbalanser  Kompetens-

försörjning 

Förslag från 

medarbetare 

Tvekan Rekrytering Värderingar Ledarskap Språk, kultur Strategi Värderingar 

Osäkerhet Standardisering Ledarskap Delaktighet Underordning Rekrytering Ledarskap 

I – Intervjuare 
R – Respondent 

O – Observerare 

 
I - Det här med att definiera mångfald då, du var ju inne på det. 

R - Ja vi sa det att det är ju stort och där hade jag skrivit ett frågetecken på det. 
Om vi säger att om jag ska definiera mångfald så är ju det Ålder, etnicitet, kön 

funktionshinder, religion  

I – de sju grunderna? 

R - Ja 1 2 3 4 5 6,  vilken missade jag? 

O – sexuell läggning 

R - Ja just det och där var vi på en Klarspråk tror jag det hetta. Det handlade 

om att kunna skriva Hen som offentlig ag och där ser man ju att det passar 

väldigt bra in där man inte vill välja et kön utan man mer gör det allmänt för 
alla för att informera. Man jobbar ju också med att hitta andra befattningar o 

så som sjuksköterska det är ju både för man o kvinna men jag vet inte hur de på 

förhandling jobbar med det. Det är ju inget vi styr upp utan vi kollar ju bara 
om befattningen finns. Vi jobbar utifrån de här diskrimineringslagarna, vi har 

ju gått utbildning, men sen är det ju alltid, vi har ju alltid tidsmässigt väldigt 

tight men vi försöker ju alltid tänka till. Vi får ju en del korta texter i 
personalbehovet o då står det vilka kvalifikationer, vilka arbetsuppgifter. Vi tar 

texter från websidorna o tar information om enheterna. T ex om det gäller en 

annons på skola så tittar vi på skolans sida o tar texter därifrån, den skolan vad 
de jobbar med. 

 


