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Rekryterares metoder för att motverka diskriminering och betydelsen av egna 
värderingar

Michaela Folkeson & Dalila Sabaredzovic

Diskriminering  förekommer  inom  flera  olika  områden  i  samhället. 
Rekryterare  befinner  sig  dagligen  i  situationer  där  diskriminering  kan 
förekomma och har det huvudsakliga ansvaret för att motverka detta. Syftet 
med undersökningen var att få en förståelse över vilka metoder rekryterare 
använder sig av för att motverka diskriminering samt att få en inblick i hur 
rekryterare upplever att egna värderingar spelar in i rekryteringsarbetet.  I 
studien genomfördes åtta kvalitativa individuella intervjuer med rekryterare 
på åtta olika rekryteringsföretag. Intervjuerna var halvstrukturerade och det 
insamlade  materialet  bearbetades  med  hjälp  av  en  induktiv  tematisk 
analysmetod. Resultatet visade att rekryterare i stor utsträckning använder 
sig  av  graderingssystem  och  personlighetstester  för  att  motverka 
diskriminering.  En del  av  rekryterarna  använder  dock inga  metoder  alls. 
Resultatet  visade  också  att  ingen  av  deltagarna  i  studien  tror  att  det  är 
möjligt  att  vara  helt  värderings-  och  fördomsfri  i  arbetet  vilket  visar  att 
problematiken  med  diskriminering  i  rekryteringsprocesser  måste  belysas 
ytterligare. 

Keywords: discrimination,  recruitment,  personnel  selection,  differences,  job 
characteristics

Inledning

Enligt  diskrimineringslagen  som  råder  i  Sverige  får  det  inte  förekomma  diskriminering 
gällande  kön,  könsöverskridande  identiteter  eller  uttryck,  olika  etniska  tillhörigheter, 
religioner  eller  andra  trosuppfattningar,  personer  med  funktionshinder,  annorlunda  sexuell 
läggning  eller  ålder.  Denna  lag  gör  sig  gällande  inom  flera  olika  områden  i  samhället, 
däribland  i  arbetslivet.  Förbud mot  dessa  diskrimineringsgrunder  gäller  således  inom alla 
områden  med  ett  undantag  för  ålder.  Inom arbetslivet  gäller  nämligen  inte  förbudet  mot 
åldersdiskriminering  i  samma utsträckning som de andra  diskrimineringsgrunderna.  Enligt 
svensk lag ska arbetsgivare verka för att dessa grupper får samma möjlighet till att söka arbete 
(Regeringen, 2012). 

Trots att det finns en diskrimineringslag i Sverige samt i större delar av övriga världen 
förekommer  diskriminering.  Hagen  och  Hagen  (1995)  beskriver  diskriminering  som  en 
omständighet  som skadar  samhället  genom att  det  bidrar  till  en  dränering  av  värdefulla 
resurser samt ett förnekande av lika möjligheter för alla individer. De hävdar vidare att det 
även råder oenigheter om vilka medel som skall  vidtas för att  förebygga diskriminering i 
samhället.  Oavsett tillvägagångssätt att motverka diskriminering är det ett faktum att vissa 
människor  tenderar  att  behandlas  sämre  än  andra  enbart  på  grund av  vissa  demografiska 
etiketter. Arbetsrekryterare befinner sig i situationer som kan tänkas involvera diskriminering. 
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Då diskriminering vid rekrytering kan få rättsliga konsekvenser är  det  av yttersta vikt  för 
arbetsrekryteraren att vara förtrogen med rådande rättspraxis när det gäller diskriminering i 
arbetslivet men också med sociala, psykologiska och ekonomiska perspektiv och kunskaper 
om diskriminering. Denna kunskap kan hjälpa arbetsrekryterare att undvika diskriminering. 

Enligt Avery, McKay och Wilson (2008) kan upplevd arbetsrelaterad diskriminering vara 
ganska kostsamt för såväl arbetssökanden som för arbetsgivaren. För individer kan det leda 
till  arbetsrelaterad  stress,  påverka  individens  psykiska  och  fysiska  hälsa,  minska 
arbetstillfredsställelse  och  leda  till  stigmatisering.  För  organisationer  kan  upplevd 
diskriminering undergräva medarbetarnas engagemang och inskränka på det organisatoriska 
förhållningssättet.  Även moralen och arbetsprestandan är faktorer som påverkas. En annan 
kostsam konsekvens  är  anmälningar  som kan leda  till  stämningar  som då  resulterar  i  att 
företaget måste betala för advokatkostander samt hantera negativ publicitet som uppstår. 

Grunder för diskriminering

Äldre studier har tidigare visat att diskriminering i jobbsökarsammanhang bland annat berör 
könsaspekter där kvinnor allmänt och i större utsträckning under arbetsintervjuer bedöms vara 
sämre lämpade än män – trots att  kandidaterna har samma eller  likvärdiga kvalifikationer 
(Arvey, 1979). En studie som har utförts av Marlowe, Schneider & Nelson (1996) kom fram 
till  samma  slutsats  att  män  bedöms  som  mer  lämpade  än  kvinnor  trots  likvärdiga 
kvalifikationer.  Studien  visade  att  omfattningen  av  diskriminering  av  kvinnliga  sökande i 
allmänhet  skedde  i  något  mindre  utsträckning  när  det  gällde  rekrytering  till  höga 
chefspositioner.  Studien visade dock också att  mindre fysiskt  attraktiva kvinnliga sökande 
rutinmässigt hamnar i underläge oavsett chefserfarenhet. 

En studie gjord av Glick, Zion och Nelson (1988) visade att det inte enbart förekommer 
diskriminering gentemot kvinnor i arbetslivet utan att  även män utsätts för detta, om än i 
mindre  utsträckning  än kvinnor.  Diskriminering gentemot  män förekommer när  det  gäller 
arbeten  som är  stereotypt  kvinnliga.  Egenskaper  hos  de  sökande  i  kombination  med  de 
önskvärda egenskaperna för arbetet är således en primär orsak till diskriminering där båda 
könen tenderar att diskrimineras beroende på arbetstyp. Egenskaper som normalt sett anses 
önskvärda, t.ex. självsäkerhet, kan skapa ett negativt intryck om det paras ihop med en viss 
arbetsroll, t.ex. en bestämd sjuksköterska. Typiska feminina drag kan alltså vara positivt i en 
arbetsintervju för en tjänst som kräver dessa typer av egenskaper medan likartade drag kan 
vara negativa vid tjänster där mer maskulina drag eftersöks. Det är dock viktigt att poängtera 
att även om det förekommer diskriminering åt båda hållen så är det mer sannolikt att kvinnor 
är  mer  utsatta  för  detta.  Anledningen  till  det  är  att  de  mest  eftertraktade  och  välbetalda 
arbetena,  t.ex.  med  chefsposition,  ofta  beskrivs  som  att  de  kräver  stereotypa  manliga 
egenskaper och gynnar därför manliga sökanden (Glick et al., 1988).  

En  annan  central  grund  handlar  om  diskriminering  på  grund  av  ålder.  Fenomenet 
åldersdiskriminering uppdagades bland annat i en studie som Gordon, Rozelle och Baxter 
(2001) genomförde. I studien konstaterades det att åldersdiskriminering förekommer och att 
det är äldre kvinnliga arbetssökande som oftast drabbas av diskrimineringen. Undersökningen 
visade  att  rekryterare  var  mer  positiva  till  att  anställa  25-åriga  arbetssökanden  samt  mer 
negativt inställda till att anställa 55-åriga arbetssökanden.  Perry, Kulik och Bourhis (1996) 
har  även  de  konstaterat  att  fördomar  gentemot  äldre  arbetssökanden  förekommer  i  olika 
rekryteringssituationer.  I  denna  studie  har  man  kommit  fram till  att  åldern  har  en  viktig 
betydelse i förhållande till rekryterarens beslutsfattande som i sin tur resulterar i att de äldre i 
en  mycket  större  utsträckning  prioriteras  bort  efter  rekryterarens  utvärdering  av 
ansökningarna.
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Ytterligare en av diskrimineringsgrunderna som finns i arbetslivet är den vars orsaker kan 
härledas till de olika livsförhållandena som etniska och nationella minoriteter har inom den 
västeuropeiska arbetsmarknaden. Den största skillnaden mellan dessa grupper är arbetslöshet, 
vilket  är  två  till  tre  gånger  högre  för  personer  med  utländsk  härkomst än  för  inhemska 
medborgare  i  Västeuropa  (Krings  & Olivares,  2007).  Etnisk  diskriminering  är  ett  vanligt 
förekommande  fenomen  som  tämligen  ofta  associeras  med  anställningsintervjuer.  Lin, 
Dobbins  och  Farh  (1992)  har  undersökt  effekterna  som  uppstår  mellan  intervjuare  och 
intervjupersoner beroende på vilken etnicitet respektive person har. Det man bland annat kom 
fram till var att intervjuare har lätt att tro att individer som är demografiskt lika dem själva har 
fler positiva egenskaper och att dessa således kommer att utvecklas till bättre medarbetare. 
Författarna lyfter fram en tidigare hypotes som benämns "the similar-to-me hypothesis", som 
alltså Lin et al. (1992) resultat kunde bekräfta. En studie utförd av Krings och Olivares (2007) 
gick ut på att undersöka huruvida arbetssökandens etnicitet hade någon inverkan på vilken typ 
av arbete som söktes. Undersökningen syftade även till att testa hypotesen om att det är mer 
sannolikt  att  partiskhet  och  diskriminering  förekommer  då  utländska  sökande  som tillhör 
mindre  omtyckta  etniska  grupper  söker  arbeten  som  kräver  hög  social  kompetens  och 
bedömaren  samtidigt  har  fördomar  mot  invandrare.  De  utländska  sökande  som  deltog  i 
studien var alla andra generationens invandrare och alla hade samma förutsättningar gällande 
språk  och  skolgång  men  skildes  åt  i  avseende  på  etnicitet.  Som förutspåtts  observerades 
diskriminering endast för sökanden som tillhörde den mindre omtyckta etnicitetsgruppen och 
observerades inte för medlemmar av den väl accepterade etnicitetsgruppen. Diskrimineringen 
var dessutom bara uppenbar när det gällde arbeten som kräver hög social kompetens och inte 
när det gällde arbeten som kräver teknisk kompetens. Resultatet ifrån studien tyder således på 
att  diskriminering  i  större  utsträckning  förekommer  när  det  gäller  arbetssökande  med 
invandrarbakgrund som är förknippad med mindre omtyckta etniska grupper och att  även 
typen av arbete som söks har en betydande roll gällande diskriminering.

En annan typ av diskrimineringsgrund som existerar i anställningsrelaterade sammanhang 
handlar  om  olika  faktorer  som  rör  individens  uteseende,  till  exempel  övervikt  eller 
funktionshinder. Pingitore, Dugoni, Tindale och Spring (1994) menar att övervikt, i synnerhet 
bland kvinnor,  har en nära association till  anställningsrelaterade fördomar.  Pingitore et  al. 
(1994) framlägger också att individen då denne utvärderar andra fokuserar på bland annat 
kroppens mått. Detta kan i sin tur härledas till en annan form av utseendediskriminering som 
kan äga rum vid en anställningsintervju och som också anspelar på personers utseende. En 
studie  av  Gouvier,  Sytsma-Jordan  och  Mayville  (2003)  hade  som syfte  att  jämföra  olika 
former  av  funktionshinder  i  jobbsökarsammanhang  och  studien  visade  att  det  sker 
diskriminering  vid  anställningsintervjuer  även  gällande  vilken  typ av  funktionshinder  det 
handlar om och hur pass synligt funktionshindret är. Studien visade att det finns en interaktion 
mellan funktionshindrets synlighet och hur stor kontakten utåt sett skulle vara mellan den 
blivande anställde och aktuella  företagskunder.  Interaktionen visade att  personer med mer 
synliga  funktionshinder  var  mindre  benägna  att  bli  valda  till  anställning  med  mycket 
kundkontakt än de som hade mer dolda funktionshinder.



5

Bemanning och rekrytering

Bemannings  och  rekryteringsföretag  har  som uppgift  att  hjälpa  företag  att  hitta  lämpliga 
kandidater med rätt kompetens till företagens arbetsplatser när ett sådant behov uppstår. Ofta 
är bemannings- och rekryteringsföretagen specialiserade inom ett visst yrkesområde men kan 
också ha flera olika inriktningar och branscher. Det finns dock en skillnad mellan rekrytering 
och bemanning. Ett rekryteringsuppdrag innebär att ett företag söker en person som skall bli 
anställd  direkt  av  uppdragsgivaren  men att  det  är  rekryteringsföretaget  som sköter  själva 
rekryteringsprocessen.  Ett  bemanningsuppdrag  innebär  att  bemanningsföretaget  hyr  ut 
personer med rätt kompetens till uppdragsgivarna och att bemanningsföretaget samtidigt står 
som arbetsgivare. Det finns alltså företag som enbart arbetar med rekrytering och företag som 
enbart  arbetar  med  bemanning.  Vanligt  är  dock  att  bemannings-  och  rekryteringsföretag 
arbetar med båda delar av dessa två inriktningar (Arbetsförmedlingen, 2012).

För  att  öka  chanserna  att  få  komma  på  en  intervju  brukar  arbetssökanden  vanligtvis 
tillhandahålla information om sig själva i sina ansökningshandlingar. Sådan information har 
dock  visat  sig  kunna  skapa  diskriminerande  utvärderingar  i  bedömningen  av 
ansökningshandlingarna.  Med  detta  menas  att  arbetssökanden  som  lämnar  ut  personliga 
uppgifter om sig själva också riskerar att inte få komma på en intervju, oavsett kvalifikationer. 
Enligt Bennington och Weil (2002) bör därför information om ålder, civilstånd, nationalitet, 
religio

n etc.  utelämnas ifrån ansökningshandlingarna för att  öka chanserna att  den sökandens 
bedömning baseras på den potentiella nyttan. Författarna menar att människor tenderar att 
anställa personer som liknar en själv. Sett ur den arbetssökandes perspektiv är det således 
avgörande för hur mycket personlig information som tas med i ansökningshandlingarna hur 
väl den arbetssökande kan beskriva sig själv som en avspegling av rekryteraren, vilket i sig 
kan förmedla en skev bild av vem den sökande faktiskt är. Vidare kan arbetssökanden med en 
viss taktik påverka rekryterarens intryck redan under urvalsprocessen genom att bara lämna ut 
relevant information i förhållande till arbetet som söks. Bennington och Weil (2002) har visat 
att rekryterare lägger mellan trettio sekunder till fem minuter på varje ansökningshandling, 
vilket innebär att arbetssökanden i sina ansökningshandlingar måste försöka undvika att ge 
negativa intryck för att inte sållas bort i mängden. Vad som räknas som ett negativt intryck 
kan  dock  härröras  till  olika  diskrimineringsgrunder  och  till  vem  som  faktiskt  läser 
ansökningshandlingarna.

Det  som är  det  övergripande  syftet  med  anställningsintervjuer  är  att  rekryteraren  efter 
intervjuer väljer den sökande som bäst uppfyller kraven för den specifika tjänsten. Primärt är 
att rekryteraren bedömer de kvalifikationer som den sökande har, fastställer huruvida dessa 
kvalifikationer motsvarar de krav som tjänsten kräver och tar sedan ett lämpligt beslut utefter 
det.  Många  validitetsstudier  som  har  gjorts  beträffande  detta  har  dock  indikerat  att  den 
objektiva  bedömningen  är  långt  ifrån  hur  det  i  praktiken  faktiskt  går  till  i  arbetslivet 
(Siegfried, 1982). Rekryterare intervjuar kandidater och gör en bedömning av dessa baserat på 
olika  förutsägelser.  Med  detta  menas  förutsägelser  angående  kandidaternas  framtida 
arbetsprestation,  deras  förmåga  att  främja  den  aktuella  organisationens  mål  samt  hur  väl 
kandidaterna  generellt  kommer  att  passa  in  i  organisationen.  Denna  beslutsprocess  har 
påvisats  påverkas  av  rekryterarens  egna  fördomar  och  av  personliga  förkunskaper  som 
egentligen skall vara irrelevanta i relation till  de arbetssökandes möjliga arbetsprestationer 
(Miceli, Harvey & Buckley, 2001). Då dagens rekryteringsprocedurer utförs av människor ter 
det sig naturligt att inte åsidosätta utrymmet för den mänskliga faktorn. Pingitore et al., (1994) 
lyfter  fram  att  det  har  konstaterats  att  forskning  alltmer  tyder  på  att  emotioner  har  en 



6

avgörande roll för intrycket som skapas hos individen. Pingitore et al. (1994) menar vidare att 
emotionerna ibland även kan komplettera eller till och med åsidosätta andra inflytande tankar.

Fördomar

Sears och Rowe (2003) framlägger i sin studie att det är bevisat att en intervjuares partiskhet 
styrs av ”similar-to-me-effect” i intervjusituationer. De menar vidare att det i praktiken ter sig 
på  så  vis  att  en  intervjuare  favoriserar  kandidater  som uppvisar  liknande egenskaper  och 
attityder som bedömmaren i fråga alltså själv besitter. Sears och Rowe (2003) beskriver att 
giltigheten  i  intervjuer  i  jämförelse  med  andra  urvalstekniker  skall  betraktas  som  en 
”mjukare”  dimension.  De  menar  vidare  att  en  mer  systematisk  utforskning  av 
personlighetsdynamik i arbetsintervjuer i hög grad behövs. Författarna framhåller vidare att 
det  bör  läggas  större  vikt  i  de  personlighetsförutsägelser  som  görs  i  samband  med 
urvalsbeslut. De menar att det krävs en mer berikad förståelse av fördomar, i synnerhet måste 
alla interaktiva och potentiellt förvirrande effekter uppenbaras när det kommer till beslut om 
anställning i förhållande till personlighetsvärderingen man gjort om respektive arbetssökande. 
     Som det också inledningsvis nämndes kan diskriminering i en rekryteringsprocess grundas 
på en arbetssökares vikt, närmare bestämt övervikt. I många fall kan det handla om fördomar 
som en rekryterare besitter, som i sin tur påverkar rekryterarens agerande och de beslut som 
denne fattar i en rekryteringsprocess. Agerström och Rooth (2011) har i sin studie undersökt 
huruvida  automatiska  stereotypiska  fördomar  om  övervikt  har  en  inverkan  i 
anställningsdiskriminering  gentemot  överviktiga  sökanden.  Studiens  slutsats  blev  att 
rekryterare som hade automatiskt negativa stereotypa fördomar gentemot övervikt också var 
mindre villiga att bjuda in en överviktig arbetssökande till en intervju. Författarna framlägger 
vidare att den nuvarande forskningen är den första som presenterar att automatiska fördomar 
kan  förutspå  diskriminering  gentemot  överviktiga  individer.  Studien  illusterar  därmed  att 
rekryterarnas fördomar kan leda till  diskriminering innan de ens träffat kandidaten i fråga, 
som således enbart grundar sig i negativa fördomar om övervikt. 

Mueller-Hanson,  Heggestad  och  Thornton  (2003)  belyser  en  viktig  aspekt  som  rör 
användningen av personlighetstester för urval av personal. De menar att det råder allmän oro 
över förekomsten samt effekterna av olika personlighetstest som kan göras i samband med en 
arbetsrekrytering. Oron handlar främst om personlighetstesternas validitet. Studiens resultat 
tyder på att ”fejkning” i personlighetstester är ett problem som i sin tur påverkar validiteten i 
hög grad.  I  praktiken  påverkar  det  bedömmarens  val  som i  sin  tur  kan  leda  till  att  man 
anställer  arbetssökande vars  arbetsprestationer  i  själva  verket  är  lägre  än  vad  man skulle 
förvänta  sig  utifrån  deras  provresultat.  Men eftersom urvalet  sällan,  om någonsin,  enbart 
baseras på ett personlighetstest bör man beakta andra viktiga aspekter såsom intervjuer och 
arbetskompetenstester i rekryteringsprocessen.

Syftet med studien

Diskriminering i arbetslivet och under arbetsintervjuer är som visats av komplex natur. I de 
flesta länder har diskrimineringslagstiftningen nästan uteslutande placerat ansvaret på den ena 
parten, arbetsgivaren, då det är arbetsgivaren som kan basera anställningsbesluten på grunder 
som är olagliga. Detta genom att använda och basera bedömningen på personlig information 
så  som  ålder,  etnicitet,  kön,  civilstånd  etc.  som  kan  utläsas  av  den  arbetsökandes 
ansökningshandlingar. Studier som har genomförts har visat att diskriminering således kan 
ske redan så tidigt som vid urvalsprocessen (Bennington & Wein, 2002). Att vara rekryterare i 
dagens arbetsliv skulle kunna liknas vid att arbeta som en form av ”dörrvakt” – detta eftersom 
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att det i stor utsträckning är just rekryterare som bestämmer vem som släpps in i arbetslivet 
och vem som inte gör det. En rekryterares arbetsuppgifter innebär i stora drag att bland annat 
gå igenom kandidaturval och intervjua kandidater. Det finns en uppenbar problematik i detta 
arbetsförfarande  gällande  hur  pass  säkert  det  är  att  diskriminering  inte  förekommer  i 
rekryteringsprocessen. Vad är det som motverkar att rekryterare inte enbart anställer personer 
med t.ex. samma etniska bakgrund? Eller att en del rekryterare tenderar att mestadels anställa 
män?  Vi  vill  med  denna  studie  få  en  djupare  förståelse  över  vilka  metoder  rekryterare 
använder  sig  av för  att  undvika  diskriminering  samt  även få  en  inblick  i  hur  rekryterare 
upplever att deras egna värderingar och fördomar spelar in i deras rekryteringsarbete. Studiens 
syfte kan konkretiseras i följande frågeställningar:

1. Vilka metoder använder rekryterare för att motverka diskriminering i sitt arbete?
2. Hur uppfattar rekryterarna att egna värderingar och fördomar påverkar 
rekryteringsprocessen?

Metod

Det som är centralt vid val av metod är att se till alla potentiella tillvägagångssätt och att se 
till  att göra en avvägning mellan olika metoders för och nackdelar.  Att välja en kvalitativ 
metod kopplas ofta samman med att studien är av mer djupgående karaktär där förståelse, 
upplevelser och förklaringar är relevanta nyckelord (Langemar, 2008). Då studien handlar om 
att undersöka rekryterares subjektiva erfarenheter och upplevelser valdes en kvalitativ metod 
med halvstrukturerade individuella intervjuer som datainsamlingsmetod.

Deltagare

Deltagarna  som  valdes  ut  för  denna  studie  var  rekryterare  på  olika  bemannings-  och 
rekryteringsföretag.  Av  femton  företag  som tillfrågades  var  det  åtta  rekryterare  från  åtta 
företag som tackade ja till att delta i studien. De sju företag som inte tackade ja till medverkan 
i studien gjorde detta på grund av tidsbrist. Sex av rekryterarna var män och två var kvinnor, 
varvid majoriteten av rekryterarna var av svensk härkomst. Åldern var mellan 29 och 50 år. 
Rekryterarnas erfarenhet i yrket varierade mellan 1 och 10 år. I denna studie eftersträvades ett 
så kallat heterogent urval. Enligt Jakobsson (2011) lämpar sig detta urval när målet är att hitta 
de  personer  som antas  sitta  inne  med  den bästa  kunskapen  eller  där  erfarenheten  är  den 
styrande. Langemar (2008) menar att ett heterogent urval är något som man eftersträvar för att 
täcka in så mycket av ämnet så allsidigt som möjligt. Ett heterogent urval är vidare lämpligt 
då populationen är liten samt när man vill få ut tillräckligt med information om ämnet i fråga. 
Urvalet till denna studie är heterogent i den bemärkelsen att vi har eftersträvat att både ha 
manliga och kvinnliga rekryterare med i  studien.  Vidare eftersträvades också rekryterare i 
olika åldersgrupper och från olika företag. Rekryterarnas etnicitet var inget vi tog i beaktning 
när vi bokade in intervjuerna men deltagarna kom att vara både av inhemsk och av utländsk 
härkomst.  Kriterierna  för  urvalsgruppen  var  således  att  deltagarna  skulle  arbeta  med  att 
rekrytera kandidater till olika tjänster men att det inte gjorde något om tillvägagångssättet vid 
rekryteringen skilde sig åt. Rekryterarna i studien rekryterade mot olika yrkesgrupper, t.ex. 
ekonomitjänster eller mot industrin. Detta var dock inget som togs i beaktning vid val av 
deltagare. 
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Material

I studien genomfördes åtta individuella intervjuer. Intervjuerna genomfördes med hjälp av en 
semistrukturerad intervjuguide med tjugotvå övergripande frågor  som kompletterades  med 
följdfrågor  anpassade  till  varje  enskilt  svar.  Intervjuerna  inleddes  med  frågor  om 
rekryteringsprocessens  tillvägagångssätt  för  att  sedan  fokusera  på  olika  aspekter  av 
diskriminering i rekryteringsarbetet. Exempel på frågor i intervjuguiden var: ”på vilket sätt är 
begreppet diskriminering något som du som rekryterare måste beakta i ditt arbete?”, ”vilka 
metoder eller verktyg använder ni för att motverka diskriminering i rekryteringsprocessen?”, 
”upplever du att du är fri från fördomar vid rekryteringar?” samt ” på vilket sätt skulle man 
kunna förbättra diskrimineringsarbetet i ditt arbete?”. Varje intervju varade mellan trettio och 
fyrtiofem  minuter  Samtliga  intervjuerna  spelades  in  via  diktafon  och  fullständiga 
transkriberingar gjordes av de inspelade intervjuerna.  Det utskrivna materialet omfattar  49 
sidor text. 

Procedur 

För att  få tag på rätt  deltagare till  studien var det aktuellt  att  söka på internet efter  olika 
bemannings- och rekryteringsföretag som kunde vara möjliga för studien. Efter att ha gjort en 
lista  på  femton  olika  företag  kontaktades  dessa  utan  inbördes  ordning.  Efter  att  ha  fått 
kontaktuppgifter  till  de  rekryteringsansvariga  på  de  olika  företagen  kontaktades  femton 
kontaktpersoner via telefon. Syftet med studien presenterades, och åtta personer tackade ja till 
att  ställa upp för intervju. Omkring en vecka innan intervjuerna skulle äga rum skickades 
information ut via mail till deltagarna. Informationen innehöll de etiska aspekterna gällande 
deras deltagande som innefattade informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet  
och nyttjandekravet.  De  fick  således  information  om  studiens  syfte,  att  de  har  rätt  att 
bestämma  över  sin  medverkan  och  att  de  således  också  när  som  helst  kan  avbryta  sin 
medverkan.  De  fick  vidare  information  om  att  alla  uppgifter  som  inhämtas  behandlas 
konfidentiellt, att det inte kommer att gå att koppla samman ett visst företag eller person med 
ett visst svar och att obehöriga inte kommer att kunna få tag i deras personuppgifter. Slutligen 
informerades  det  om att  uppgifterna  som inhämtas  enbart  kommer  att  användas  för  den 
aktuella  studien  och  inte  lämnas  ut  för  kommersiellt  bruk  eller  annan  icke-forskning 
(Vetenskapsrådet, 2002). I mailet fick deltagarna också information om att intervjuerna skulle 
komma  att  handla  om  hur  rekryterare  arbetar  för  att  motverka  diskriminering  i 
rekryteringsprocessen samt deras egna upplevelser av värderingsfrågor rörande detta. Enligt 
överenskommelse  med  de  olika  deltagarna  bestämdes  att  intervjuerna  skulle  äga  rum på 
respektive  deltagares  arbetsplats  varvid  mötestiderna  anpassades  efter  deltagarnas 
tillgängliget.  Innan varje intervju presenterades återigen information angående deras etiska 
rättigheter,  denna  gång  muntligt,  samt  ett  inhämtande  av  samtycke  till  att  intervjuerna 
spelades in på ljudband. Efter transkription förstördes ljudinspelningarna. Deltagarna erbjöds 
ingen  ersättning  för  att  delta  i  studien  men  erbjöds  att  i  efterhand  få  ta  del  av  studien.

Databearbetning

I  studien  valdes  ett  tematiskt  analysförfarande  där  det  primära  var  att  strukturera  den 
insamlade datan utifrån olika teman och sammanfatta materialet utifrån dessa. Antingen kan 
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dessa teman vara förutbestämda sedan innan, en så kallad deduktiv tematisk analys, eller bli 
framarbetade  utifrån  det  insamlade  materialet,  vilket  benämns  som  en  induktiv  tematisk 
analys  (Langemar,  2008). Det sistnämnda alternativet valdes med anledning att  vi  inte på 
förhand hade en bestämd teori att utgå ifrån för analysen, utan teman arbetades fram utifrån 
det transkriberade intervjumaterialet. Det första steget i analysen innebar att läsa igenom varje 
enskild intervju flera  gånger.  Syftet  med detta  var att  få en helhetsbild av sammanhanget 
utifrån varje enskild berättelse. Nästa steg var att markera viktiga meningsbärande enheter, 
citat, som sedan sorterades ut ifrån texterna, det vill säga de meningar som omfattade relevant 
information för studiens frågeställningar.  Därefter grupperades dessa under tre övergripande 
teman.  Dessa  var:  Metoder  för  att  motverka  diskriminering,  Rekryterarnas  fördomar  och 
värderingar  samt  Hur  kan  diskriminering  minskas.  Under  varje  huvudtema  sorterades 
materialet vidare i ett antal underteman som presenteras närmare i resultatdelen nedan.  För att 
illustrera  olika  utsagor  kommer  ett  urval  av  citat  att  presenteras.  Citaten  har  i  vissa  fall 
redigerats med syftet att dels bevara intervjupersonernas anonymitet men också för att öka 
läsbarheten. Redigeringen har dock genomförts på ett sådant sätt att meningen i det sagda inte 
ska ändras. 

Resultat

Metoder för att motverka diskriminering

Under detta tema beskrivs vilka åtgärder i form av metoder som rekryterare i studien vidtar 
för att  motverka diskriminering i  sitt  arbete.  De tillhörande underteman som framkommit 
utifrån  analysarbetet  är  graderingssystem,  personlighetstest och  tydlighet  mot  
uppdragsgivare.

Graderingssystem. Vid genomgången av de olika rekryterarnas svar om vilka metoder de 
använder för att undvika diskriminering framkom det att många av de aktuella bemannings- 
och rekryteringsföretagen i fråga använder olika former av graderingssystem för att göra en så 
rättvis och förutsättningslös bedömning av de sökande som möjligt. Dessa graderingssystem 
varierar något i utförande mellan de olika rekryterarna men har i grund och botten samma 
grundläggande  syfte.  Graderingssystemet  innebär  att  rekryterarnas  redan  på  CV-
granskningsnivå utgår ifrån den kravprofil som tjänsten kräver. Med detta menar de att det 
redan innan annonsering har tagits fram vissa kriterier för tjänsten, t.ex. krav på körkort eller 
en viss typ av utbildning, som sedan är det primära som de utgår ifrån vid CVgranskningarna. 
På detta stadie beskriver rekryterarna att de använder olika poängskalor eller indelningar av 
de sökande. 

Vi har ett graderingssystem som vi har på vårt intranät så när vi får in en ansökan så 
graderas den här kandidaten utifrån kravspecifikationen, om han uppfyller de här kraven 
eller  inte,  så  vi  brukar  alltid  gradera  om man är  ej  intressant,  eventuellt  intressant, 
intressant eller mycket intressant.

Det blir ju en gradering där… så säg att fem är bäst och då plockar man ut dem man 
läser sig till, så får man då femtio ansökningar så kanske de är tio som får en femma, 
resten hamnar på fyra tre två ett, och då när man har gått igenom alla de här då går man 
tillbaka till de här femmorna…
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Graderingssystemet  syftar  till  att  finna  de  sökande  som  kompetensmässigt  uppfyller  de 
grundläggande kraven. De som inte uppfyller dessa krav sorteras bort.  Rekryterarna lyfter 
fram att detta är ett system som har som syfte att utgå ifrån kompetens och inte något som 
skulle kunna anses vara diskriminerande. Några framlägger dock att de inte använder sig utav 
ett formaliserat graderingssystem utan får grundläggande utbildning i diskrimineringsfrågor 
som på så vis ska fungera som en motverkande åtgärd. 

Alla våra processer som vi gör utför vi utifrån våra kravprofiler som vi tar in, det mesta 
kan se väldigt olika ut då vi får olika uppdragsförfrågningar som kan förändras precis så 
därför har vi inget direkt graderingssystem utan det är en bedömning som vi får göra 
utifrån den utbildning som vi har. Då vi får göra en egen gradering men vi har inga 
liksom faktorer sådär som vi tittar på.

Personlighetstest.  Många av  rekryterarna  beskriver  också  att  det  i  ett  senare  skede  av 
urvalet, så som vid intervjuer, utförs så kallade personlighetstester på de sökande med syftet 
att  försöka vara så objektiv som möjligt  i  bedömningen.  Ett  personlighetstest  görs för att 
rekryterarna ska få en inblick i  vem personen är och om personligheten matchar det som 
eftersöks till den aktuella tjänsten. Rekryterarna beskriver det bland annat såhär:

… dels så finns det inget rätt och fel i  svaren […] det är ju egenskaper de mäter, i 
princip trettiotvå stycken egenskaper förknippat med roller man söker till.

Ja vi gör alltså ett personlighetstest på en person och då får vi fram om den profilen 
stämmer överens med det som vi hade beskrivit och då försöker vi säga såhär måste den 
personlighetsprofilen se ut för att det ska passa bra och så gör vi den.

Gemensamt mellan de rekryterare som använder personlighetstest är att kandidaterna efter 
genomförandet av ett personlighetstest också i efterhand ombeds utvärdera testet tillsammans 
med  rekryteraren.  Detta  för  att  varje  kandidat  själv  skall  få  möjlighet  att  godkänna  att 
personlighetstestet  faktiskt har visat  en korrekt bild av den sökande.  På detta vis minskar 
felvariansen i bedömningarna, menar de intervjuade rekryterarna. Personlighetstesterna utförs 
med  syfte  att  para  ihop  de  efterfrågade  egenskaperna  ifrån  uppdragsgivarna  med  rätt 
personlighetstyp  hos  de sökande utan  att  rekryterarens  egna  känslor  eller  åsikter  skall  ha 
någon inverkan.  

Tydlighet mot uppdragsgivare. Under temat för vilka metoder rekryterarna använder för att 
motverka  diskriminering  beskriver  några  rekryterare  att  de  upplever  problematik  med  att 
diskriminerande  förfrågningar  uppträder  redan  i  samband  med  den  första  kontakten  med 
uppdragsgivarna.  I  rekryterarnas  berättelser  framkommer  det  att  de  redan  på 
beställningsstadiet kan få diskriminerande önskemål av uppdragsgivarna. En sådan önskan 
kan t.ex. vara en manlig kandidat eller en kandidat med en viss ålder. En av rekryterarna 
berättar att de tar emot önskemålen men att de har som regel att presentera kandidaterna utan 
huvud och namn för att därmed eliminera diskrimineringsriskerna. 

Det förekommer kunder som säger att de vill ha en viss sort av människa och det bästa 
med det vi gör är att vi tar bort huvuden när vi presenterar folk, utan de får ju läsa om 
personen och bilda sig en uppfattning utan att kanske se det huvudsakliga, alltså foton 
och namn och sen när de känner att det här är rätt, när de väl träffar en så känner dem 
’Ah,  men  det  här  verkar  ju  vara  rätt’ och  det  är  ju  olika  med  kanske  någon  med 
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handikapp eller någon med utländsk härkomst också. Så det förekommer att det finns 
diskriminering, det gör det.

Samtliga  av  rekryterarna  uppfattar  tydligast  problematiken  med  åldersdiskriminering. 
Uppdragsgivarna tenderar generellt  att  sällan uttrycka diskriminerande önskningar  i  övrigt 
utan  det  är  när  det  kommer  till  åldersfrågor  som  detta  faktiskt  är  problematiskt  för 
rekryterarna att behöva möta. Det finns i det här stadiet ingen metod eller mall som de kan 
utgå ifrån för att motverka att uppdragsgivarna kommer med oetiska önskemål utan sådana 
diskriminerande  önskemål  hanteras  genom  att  rekryterarna  tydligt  hänvisar  till 
diskrimineringslagen och tackar nej till uppdraget. Några av rekryterarna uttrycker dock att 
det  är  ett  etiskt  lättsammare  val  att  släppa  igenom  åldersdiskriminering  än  andra 
diskrimineringsformer. 

Ah om jag var ärlig så tror jag att för beställarna så är det nog mest åldern som är nog 
det största… om man räknar bort alla andra diskrimineringstermer som finns så tror jag 
faktiskt åldern är det som jag kan… jag hör att det lyser igenom.

I vissa fall så spelar ålder roll.  Ska de ersätta en inköpare så vill  man inte ta in en 
inköpare som är 67 år också för då blir det bara jaha nästa år då? Då kan man tycka att 
det är diskriminerande men å andra sidan så blir det… För det företaget betalar mig X 
antal tusen och den personen X antal tusen för att göra ett jobb och så ett år senare så 
ska den ändå gå i pension. I systemet får han här en låg poäng för det är inte det vi 
söker.

Metodmässigt berättar rekryterarna att det gäller att vara tydlig med uppdragsgivarna redan 
från början om vad som gäller när det kommer till diskriminerande beställningar. Alla som 
arbetar  med rekrytering  i  olika  former  borde  tacka  nej  till  uppdrag  med  diskriminerande 
önskemål framlägger rekryterarna. 

… om de är trångsynta eller av någon anledning inte väljer den personen då är det deras 
förlust, så är det ju, och skulle det vara en som är helt omöjlig att prata med och väldigt 
rabiat då skulle jag välja att inte arbeta med den kunden istället… och det har hänt när 
det har känts surt och man har valt att nej tyvärr det blir inget samarbete.

Undantag mot sådana beslut kan dock övervägas om önskemålet grundar sig i en vilja att 
främja jämnställdheten på den aktuella arbetsplatsen, vilket då i sig är ett aktivt försök att 
motverka diskriminering. Trots detta, att ha en vilja att främja jämställdhet på arbetsplatserna, 
får  bemannings-  och  rekryteringsföretagen  inte  formulera  detta  i  en  annons  då  detta 
fortfarande skulle anses vara diskriminerande.

Det kanske krävs i tjänsten att man måste kunna svenska i tal och skrift och då är det det 
som vi får hänvisa till men man får absolut inte diskriminera på grund av andra skäl, på 
grund av etnicitet och sådana saker, så ett sådant uppdrag skulle jag själv aldrig tacka ja 
till.

Det händer ibland, till exempel ifall någon säger så här vi vill ha en man så kan man 
alltid fråga sig skälet till att de vill ha det, om det är så att de tror att en kvinna inte kan 
utföra samma typ av arbetsuppgifter då blir det ju direkt diskriminerande. Sen är det väl 
en skillnad på om man gör det i syfte att faktiskt främja jämställdhet och att man vill 
utjämna könsfördelningen på arbetsplatsen.
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Rekryterarnas fördomar och värderingar
 
Under  detta  tema  beskrivs  rekryterarnas  upplevelser  av  värderings-  och  fördomsfrihet  i 
rekryteringsarbetet. De underteman som har framkommit under detta tema är total objektivitet 
och ansvar gentemot kund.

Total objektivitet? Alla intervjuade syntes vara av samma åsikt om att det inte går att vara 
helt värderings- och fördomsfri i rekryteringsarbetet. De intervjuade menade att det inte går 
att undkomma sin egen förförståelse, hur objektiv man än i teorin borde vara för att göra en 
rättvis bedömning. Rekryterarna berättar vidare att deras egen förförståelse är något som de 
aldrig  får  sluta  ta  med  i  beaktning  i  deras  arbete  då  det  inte  går  att  helt  ta  bort  vilka 
värderingar eller fördomar man har med sig sedan innan.

Fördomar finns ju på ett konstigt sätt och man får passa sig ibland för det är ju allt från 
CV och bilder på kandidater, bra eller dåligt, man kan tycka att men det är jättebra att 
man ser hur personer ser ut men varför bör jag egentligen veta hur- om det är en ljus 
eller mörkhårig tjock eller smal, det har egentligen ingen betydelse men omedvetet så 
sätter man ju värderingar.

Så  fort  man  möter  en  människa  så  har  man  med  sig  alltså  olika  värderingar  och 
fördomar också för den delen som gör att man hela tiden måste utvärdera sig själv.

Rekryterarna menar att alla människor upplever olika saker på olika sätt och då är det också 
naturligt att man som rekryterare har olika upplevelser av de som söker ett arbete beroende på 
vem  det  är  som  sköter  rekryteringsarbetet.  Detta  är,  enligt  rekryterarna,  ett  av  de 
grundläggande  skälen  till  att  rekryterare  skall  utgå  ifrån  och  basera  sin  bedömning  på 
kompetenser och för tjänsten önskade personlighetdrag istället för att basera bedömningen på 
egna värderingar.

Ansvar gentemot kund.  I intervjuerna framkom också att rekryterarna känner ett  ansvar 
gentemot deras uppdragsgivare på så sätt att de bär ansvaret över att kunden får rätt person till 
kundens  arbetsplats.  Rekryterarna  menar  vidare  att  de  inte  behöver  vara  helt  fria  från 
värderingar  i  sitt  arbete  bara  de  följer  ett  system  eller  någon  form  av  struktur  så  att 
kundföretagen som beställer kandidaterna upplever att rekryteringen har skett på rätt sätt och 
utifrån  rätt  grunder.  Rekryterarna  berättar  att  motverkandet  av  diskriminering  är  ett 
tvåvägsarbete i den bemärkelse att rekryterarna måste vara sanna mot uppdragsgivarna och 
vice versa, att de verkligen har gjort en korrekt bedömning av dem som söker arbetet.  

Det gäller ju att hela tiden på nått sätt ifrågasätta sina egna värderingar och vad det är 
som gör till exempel att man reagerar på ett visst sätt med vissa kandidater, så att man 
inte färgas av det när man möter kandidaten.

Vi på vårt företag vi anser ju att rätt person på rätt arbetsplats ska det vara och får man 
fel person så kommer man ju mista sin kund för det kommer visa sig ganska snabbt att 
man har tittat efter fel grejer och då är det en missnöjd kund som inte kommer komma 
tillbaka nästa gång dem behöver hjälp med en rekrytering.
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En del rekryterare framhäver också en annan aspekt i ansvaret gentemot kund som gör det 
enklare att åsidosätta sina egna värderingar i rekryteringsarbetet. Detta är att bemannings- och 
rekryteringsföretag handlar om att hitta lämpliga kandidater till någon annans arbetsplats. Det 
är  med uppdragsgivarna som kandidaterna skall  passa in,  inte  med det  bemannings- eller 
rekryteringsföretag som rekryterarna själva arbetar på.  

… sen är det ju många gånger personkemi som också stämmer överens men oftast är det 
ju inte upp till mig att avgöra det utan det är ju kunden som den här kandidaten kommer 
att bli knuten till då så att det gäller ju att dem kommer bra överens och det är ju oftast 
kunden som har det slutgiltiga beslutet.

När jag har bra bedömning om kandidaten så kan jag sen titta mer på vad kunden har för 
önskemål och jag har ju gjort en del rekryteringar där det verkligen har känts konstigt 
för mig, personer som jag inte skulle vilja jobba med, men som kunden varit jättenöjd 
med.

Hur kan diskriminering minskas

Här redogörs för vilka förbättringsåtgärder som rekryterarna anser bör eller kan vidtas för att 
motverka diskriminering i rekryteringsarbeten. Samtliga rekryterare i studien är samstämmiga 
om att det finns utrymme för förbättringsarbete för att motverka diskriminering. Hur detta 
förbättringsarbete kan utföras varierar dock mellan de intervjuade. De underteman som har 
identifierats är dokumentation, utbildning och öppen kommunikation. 

Dokumentation.  I intervjuerna framgår att rekryterarna inte vet om det går att förbättra 
något enstaka verktyg för att motverka diskriminering i dagsläget. Vad flera dock lyfter fram 
är att det är viktigt med dokumentering i allt man gör, i allt ifrån skriftliga kommentarer redan 
vid  CV-granskning  om  varför  sökande  sorteras  bort,  till  dokumentation  om  vad 
bedömningarna i slutändan har baserats på. Dokumentationen skall förebygga diskriminering 
genom att avskräcka rekryterarna med att alla urval och beslut måste motiveras i skrift. Detta 
eliminerar förhoppningsvis bedömningar som grundar sig på utseende, kön eller liknande, då 
kommentarer  om  detta  görs  synligt  för  andra.  En  annan  grund  för  dokumentation  är 
tryggheten  i  att  rekryterarna  kan  påvisa  för  externa  aktörer  som  blickar  in  att 
rekryteringsprocessen faktiskt har gått rätt till.  

… dokumentation för att man inte ska kunna slå ifrån sig någonting, man måste lämna 
ryggen fri helt enkelt.

… om man inte strukturerar sitt jobb då är det nog lätt hänt att man faller in där i det här 
att utseende, namn, kön eller bakgrund blir avgörande men strukturerar du jobbet så 
måste du värdera för då kan du inte helt plötsligt värdera på utseendet, det kan du aldrig 
skriva att hon är snygg, det går ju inte för då ser ju- alla ser ju det dokumentet. Så du 
skriver de kriterier som du ska bedöma på, då kommer du långt, då kommer du bort 
ifrån det, om man inte har sådana kriterier med då är det lätt hänt att man tar utseende 
eller någonting.

Utbildning.  Undertemat  utbildning  har  framkommit  i  de flesta  rekryterarnas  uttalanden 
som ett möjligt förbättringsarbete. Många talar om att de redan har fått utbildning till viss del 
men att utbildning i dessa frågor borde vara ett återkommande inslag under anställningen. 
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Utbildningarna skall syfta till att belysa diskriminering och medvetandegöra vad som är rätt 
och vad som är fel. Utbildning öppnar också upp för diskussioner om diskriminering vilket 
rekryterarna anser vara något positivt. 

En väldigt stor del i de här utbildningarna rör ju just diskrimineringsfrågor, hur man är 
socialt gentemot varandra, så därför tror jag att internutbildningar och dokumentation… 
så att man kanske har konkreta riktlinjer vad som är rätt och vad som inte är rätt. 

… att kunna föra en diskussion kring just diskriminering kan man ju få människor att få 
upp ögonen för de processer som faktiskt finns i vårt arbete och där är det en fråga om 
utbildning i grund och botten.

Vidare talar en rekryterare om att diskriminering är ett socialt fenomen och att viljan att lyfta 
en diskussion om detta kräver ett visst intresse ifrån rekryterarnas sida. Diskriminering är inte 
så enkelt att mäta och utbildningar som öppnar upp för diskussioner är således ett bättre sätt 
att förebygga detta än med ett mätverktyg. Rekryteraren beskriver sin ståndpunkt såhär: 

Det skulle nog absolut kunna diskuteras mer och det tror jag är en utbildningsfråga, 
utbildning  och  intresse…  Jag  personligen  tycker  att  det  är  väldigt  intressant  med 
diskriminering just  för  att  det  är  ett  socialt  fenomen vilket  gör  att  det  inte  alltid  är 
mätbart…

Öppen  kommunikation.  Bland  rekryterarna  framkommer  en  samstämmighet  i  att 
diskriminering  måste  lyftas  fram  genom  en  mer  öppen  kommunikation.  En  mer  öppen 
kommunikation berör egentligen alla områden där rekryteringsprocessen äger rum, det vill 
säga en öppnare kommunikation mellan rekryteringspersonal och uppdragsgivare, mellan den 
interna  personalen  på  rekryteringsföretag  samt  mellan  rekryteringspersonal  och 
arbetssökande. En rekryterare betonar att ärlighet och ett mer öppet samtal mellan rekryterare 
och uppdragsgivare skulle vara upplyftande och kunna bidra till att diskriminering som sker 
”under lugg” minskar. 

Jag tror nog att man måste vara mer ärlig mot sin uppdragsgivare, att föra det här på tal, 
våga ställa frågan har du något problem med att det kommer en muslimsk tjej hit på 
ekonomiavdelningen? Jag tycker det är ganska skönt att få ställa en sådan rak fråga.

En annan rekryterare talar om att den diskrimineringsform som kanske är i mest behov av en 
öppnare kommunikation är åldersdiskrimineringen. Rekryteraren framlägger att ju längre upp 
i ålder personer stannar i arbete desto mer problematik med detta. Att ha öppnare diskussioner 
angående denna diskrimineringsform kan vara en förebyggande hjälpfaktor.   

… alltså rent allmänt att det blir en öppnare diskussion kring just ålder, det tror jag nog 
är det kanske… det är inget problem men det kanske är den frågan som är mest vanlig 
som alla fall i grupp- som kan vara som blir mer och mer frekvent eftersom det blir mer 
och mer äldre sökande.

Av intervjuerna  framgår  att  samtliga  rekryterare  till  stor  del  är  överens  om att  en  öppen 
kommunikation är en av nycklarna till att motverka diskriminering i rekryteringsprocessen. 
Att  ha  ett  öppet  klimat  där  frågor  rörande  diskriminering  lyfts  fram  uppfattas  av  de 
intervjuade vara en mer effektiv förebyggande åtgärd än att använda sig av olika system.  
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… jag tror att det är svårt att ha program just utan det är mera att man lär andra hur- 
alltså i vår roll är det viktigt att tala om för kunderna hur man ska vara.

Diskussion

Resultatdiskussion

Syftet  med studien var att  undersöka vilka metoder rekryterare använder för att  motverka 
diskriminering i rekryteringsprocessen samt att få en inblick  i hur rekryterare upplever att 
deras egna värderingar och fördomar spelar in i deras rekryteringsarbete. Resultatet visade att 
de metoder som rekryterare använder för att motverka diskriminering varierade i beskrivning 
mellan de olika intervjupersonerna. Vanligt bland berättelserna var att rekryterarna använder 
sig av ett så kallat graderingssystem. Detta system gör det möjligt för rekryterarna att gradera 
de  ansökningshandlingar  som  kommer  in  utifrån  vilka  kompetenser  som  de  sökande 
framlägger i dessa. Att använda ett graderingssystem innebär att rekryterarna lättare kan rikta 
fokus  på  de  kompetenser  som kravspecifikationen  har  efterfrågat  och  på  så  sätt  undvika 
personliga värderingar i bedömningarna. Rekryterarna som använder dessa system använder 
bland annat poängskalor i graderingen, vilket innebär att en sökande kan få låg poäng för t.ex. 
ålder men få hög poäng för arbetserfarenhet, vilket således inte utesluter några sökande. De 
rekryterare som i intervjuerna framhöll att de inte använder några formella metoder för att 
motverka  diskriminering  utgick  istället  ifrån  den  egna  bedömningsförmågan  samt  den 
utbildning i arbetet  de har fått om diskriminering. Samtidigt berättar samma rekryterare, i 
samstämmighet med resten av studiens deltagare, att det inte går att vara helt fördomsfri i 
rekryteringsarbetet.  Detta  skulle  kunna sägas vara något  paradoxalt  i  den bemärkelsen att 
avsaknad av någon form av motverkande metod i kombination med ett synsätt att det inte går 
att helt åsidosätta egna fördomar gör det svårt att argumentera för att rekryteraren alltid fattar 
diskrimineringsfria beslut. Som tidigare har nämnts lyfte Miceli et al. (2001) fram i sin studie 
att  en  rekryterares  arbetsuppgifter  innefattar  att  göra  bedömningar  baserat  på  vissa 
förutsägelser,  t.ex.  hur  en  sökande  skulle  passa  in  och  prestera  på  en  arbetsplats.  Enligt 
författarna har  det  kunnat  påvisas att  sådana förutsägelser  påverkas  av rekryterarnas  egna 
värderingar och fördomar, som i rekryteringsprocessen egentligen skall vara irrelevanta. En 
rekryterares bedömning är således färgad av den egna förförståelsen och utan några verktyg 
för att skala bort detta torde det också vara svårt att argumentera för korrekta bedömningar.  

En  annan  metod  som  lyfts  fram  över  vilka  metoder  som  används  för  att  motverka 
diskriminering  är  personlighetstest.  Testen  har  som  syfte  att  objektivt  mäta  vilken 
personlighetstyp  varje  sökande tillhör  och  rekryterarna får  på så  vis  ett  objektivt  svar  på 
vilken  sökande  som  besitter  de  personliga  egenskaper  som  tjänsten  har  efterfrågat.  De 
sökande  som  utför  personlighetstesten  gör  detta  hemifrån  för  att  sedan  få  möjlighet  att 
diskutera resultatet med rekryterarna. Detta för att få chansen att antingen bekräfta eller neka 
resultatets utfall. Något som dock inte berördes under intervjuerna är risken för ”fejkning” 
som personlighetstesterna medför. Enligt  Mueller-Hanson et al. (2003) innebär fejkning att 
validiteten i  personlighetstest  kan ifrågasättas på så sätt att det  är svårt att urskilja om de 
sökande  har  svarat  sanningsenligt  på  frågorna  i  testet  eller  sökt  att  svara  utefter  vilka 
egenskaper som de tror är önskvärda för den specifika tjänsten. Validiteten i dessa instrument 
är givetvis en viktig aspekt ur ett diskrimineringsperspektiv men validiteten i dessa instrument 
var  inget  som  de  intervjuade  rekryterarna  problematiserade.  Utan  det  framkom  att  de 
intervjuade  uppfattade  personlighetstesten  som  en  bra  metod  i  strävan  efter  att  göra  så 
objektiva bedömningar som möjligt.

 I  intervjuerna framkommer att  samtliga rekryterare  anser  att  det  finns en problematik 
redan  på  beställningsstadiet  gällande  diskriminering.  Problematiken  ligger  i  att 
uppdragsgivarna vid beställning av kandidater kommer med diskriminerande önskemål och 
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att rekryterarna i detta stadie inte har någon formell metod för att motverka detta. Resultatet 
visar på att  rekryterarna i  sådana situationer  tydligt  hänvisar  till  diskrimineringslagen och 
tackar nej till uppdraget om diskriminerande önskemål skulle förekomma. En del rekryterare 
menar  dock  att  de  ibland  får  önskningar  av  kundföretag  som  kan  anses  vara  av 
diskriminerande art men som i själva verket har ett positivt syfte och som därmed inte till 
fullo tillfaller inom kategorin diskriminering. Rekryterarna i fråga nämnde t.ex. att kunder kan 
önska öka mångfalden i organisationen och att det därmed hamnar på rekryterarnas ansvar att 
utforma annonser och dylikt där detta önskvärda framgår. De berörda rekryterarna betonar 
dock att de enbart får presentera önskemålet som just önskvärt men att ingen får uteslutas. 
Enligt Newman och Lyon (2009) kan mångfald behövas av praktiska, juridiska eller etiska 
skäl i ett företag. De menar vidare att många rekryteringsinsatser fokuserar på att få ett stort 
antal minoriteter att söka de vakanta tjänsterna i fråga. Även om denna strategi ökar antalet 
minoriteter bland de sökande genererar det ofta ansökningar från kandidater som antingen är 
okvalificerade eller ointresserade av de tillgängliga arbetstjänsterna. Författarna framlägger 
vidare att rekrytering som enbart baseras på till exempel befolkningsstatistik i själva verket 
kan  leda  till  negativa  konsekvenser  för  företaget  då  rekryteringarna  kan  betraktas  som 
oproportionella och okvalificerade för de tillgängliga tjänsterna. För att återkoppla till några 
av rekryterarnas berättelser kan det konstateras att det förefaller att existera en komplexitet i 
samband med att vilja utjämna minoritetsgrupper och samtidigt motverka diskriminering och 
detta är något som rekryterarna får tampas med dagligen. Under intervjuerna uppdagades även 
samstämmiga svar som påvisar att rekryterarna många gånger får in ett stort antal sökande på 
grund av  att  den  sökandes  profil  matchar  den  önskvärda  minoritetsgruppen men  där  den 
sökande i själva verket saknar de kvalifikationer som är nödvändiga för tjänsten i fråga, till 
exempel språklig kunskap eller relevant utbildning.  

Enligt  Bennington  och  Weil  (2002)  bör  information  om  ålder,  civilstånd,  nationalitet, 
religion  och  liknande  utelämnas  ifrån  ansökningshandlingarna  för  att  öka  chanserna  att 
rekryterarnas  bedömningar  baseras  på  den  sökandes  faktiska  potentiella  nytta.  Detta 
förhållningssätt kan kopplas till en av rekryterarnas rutiner för att motverka diskriminering, 
nämligen att denne utelämnar bild och namn på de sökande vid presentation för kund. Att 
utelämna sådan information kan argumenteras vara av godo i och med att både bild och namn 
som  grund  för  anställningsbeslut  är  olagligt  enligt  diskrimineringslagen.  Några  av 
rekryterarna berättade att även de har liknande metoder när de presenterar de sökande för 
kunden, t.ex. att de inte berättar vilken etnicitet den sökande har. Intressant med detta är att 
diskrimineringsaspekten ur rekryterarnas synvinkel förefaller att relateras till kunden, att det 
med andra ord är  kunden som inte får  fullständig information om den sökande.  Ingen av 
rekryterarna nämnde att det torde vara av godo att de sökande utelämnar sådan information 
redan i sina ansökningshandlingar vilket på så sätt minskar risken för att rekryterarna själva 
baserar sina bedömningar på diskriminerande aspekter. 

Att samtliga rekryterare i studien är eniga om att egna värderingar och fördomar är något 
som  inte  helt  kan  skalas  bort  tydliggör  problematiken  med  diskriminering  i 
rekryteringsprocessen. Som tidigare presenterades beskriver Sears och Rowe (2003) att just 
intervjuer  i  jämförelse  med  andra  urvalstekniker  har  en  lägre  giltighet  på  grund  av  att 
rekryterares fördomar kan blandas in vid ett personligt möte med en annan människa. För att 
undvika beslut baserat på fel grunder är det således av stor vikt att en rekryterares beslut om 
presentation för kund hela tiden jämförs med personutvärderingen ifrån intervjun för varje 
respektive arbetssökande. Detta kan också kopplas till en av de möjliga förbättringsåtgärder 
som en del av rekryterarna i studien lyfte fram, nämligen ökad dokumentation på de beslut 
som rekryterarna tar. Rekryterarna beskriver att denna förbättringsåtgärd är av godo på så vis 
att rekryterarna hela tiden måste utvärdera sig själva innan de dokumenterar sina intryck och 
avgöranden. Trots att detta antagligen inte blockerar fördomar hos rekryterarna så är det ett 
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sätt att hålla fördomarna i schack, att hjälpa rekryterarna tänka ”utanför boxen”. Här kommer 
också begreppet  social  önskvärdhet  in.  Detta  eftersom att  offentlig  dokumentation  just  är 
offentlig, något andra kan ta del av. Att dokumentera bedömningar som på något sätt kan 
tolkas diskriminerande bör vara något som rekryterarna vill undvika för att inte uppfattas på 
ett negativt sätt utav andra. 

Utifrån temat öppen kommunikation kunde det konstateras att det råder en samstämmighet 
bland studiens deltagare om att det behövs en mer öppen kommunikation med utrymme för 
diskrimineringsfrågor i respektive företag. Hur kan rekryterarna komma till stånd med en mer 
öppen kommunikation inom dagens rekryterings- och bemanningsföretag? Det finns inget på 
förhand givet svar men möjligtvis handlar det om att hitta ett kollektivt system som fungerar 
gynnande för samtliga berörda parter, för uppdragsgivare, arbetssökande och mellanhanden; 
rekryterings-  och  bemanningsföretagen.  Dock  är  det  sistnämnda  resonemanget  enbart  en 
framtidsvision. Hagen och Hagen (1995) menade i sin studie att det rådde oenigheter om vilka 
medel som skall vidtas för att förebygga diskriminering i samhället och de menade att det går 
att  hävda  att  så  länge  oenigheter  finns  i  samhället  kommer  diskriminering  med  största 
sannolikhet  fortsätta  manifestera  sig  i  rekryteringsprocesserna  och  därmed  i  arbetslivet. 
Oavsett metoder och förebyggande åtgärder kommer diskriminering i rekryteringsprocessen 
alltså enligt detta synsätt inte kunna upphöra helt. Det kan dock sägas vara viktigt med just 
utbildning om diskriminering och kanske framförallt fortsatt vidareutbildning inom ämnet för 
rekryterare. Rekryterarna i studien lyfter fram utbildning som en viktig aspekt för att minska 
diskriminering. Varför det inte redan är ett givet inslag i en rekryterares arbete framgår inte 
och kunde ha utforskats mer under intervjuerna. 

Metoddiskussion

När  deltagare  väljs  ut  till  en  kvalitativ  studie  strävas  det  efter  att  finna  ett  kvalitativt 
representativt  urval.  Mängden deltagare är inte avgörande utan kvaliteterna av deltagarnas 
upplevelser är det som är relevant. Eftersom kvalitetens proportion i populationen inte är det 
centrala  i  kvalitativa  studier  görs  ofta  ett  handplockat  urval  vilket  innebär  att  deltagarna 
handplockas efter vilka som kan ge den bästa informationen i förhållande till frågeställningen 
(Langemar,  2008).  Syftet  med studien  var  inte  att  generalisera  resultatet  till  rekryterare  i 
allmänhet utan syftet var att undersöka individuella rekryterares motverkande metoder och 
upplevelser av diskriminering i rekryteringsprocessen. Vi kan alltså inte dra några slutsatser 
om huruvida studiens resultat är giltiga för rekryterare i allmänhet. Studiens urval med åtta 
rekryterare  från  åtta  olika  företag  ger  bara  underlag  för  att  undersöka hur  diskriminering 
upplevs och motverkas på de aktuella företagen.  Icke desto mindre visar studiens resultat 
exempel  på  hur  rekryterare  upplever  diskriminering  och  hur  de  resonerar  och  eventuellt 
använder diskrimineringsmotverkande metoder i rekryteringsarbetet.

Att en induktiv tematisk analys valdes beror på att denna analysform minskar risken för 
feltolkningar genom att allt intervjumaterial okonstlat presenteras under olika sammanhang 
och teman. Detta analysförfarande kräver också att intervjumaterialet i sin helhet läses igenom 
ett flertal gånger vilket ökar möjligheten att tolka innehållet rätt. Att vi var två som utförde 
samtliga intervjuer, transkriberade samt analyserade materialet ökar också validiteten då båda 
har tolkat materialet på samma sätt oberoende av varandra. 

Under intervjuernas gång uppnåddes till stor del en så kallad mättnad, det vill säga att de 
deltagare som intervjuades bland de sista inte presenterade något nytt utan svaren var i det 
stora hela samstämmiga med de tidigare intervjuade (Kvale & Brinkmann, 2009). Detta gällde 
främst undersökningsområdet angående rekryterarnas egna värderingar och fördomar. Att det 
uppstår  mättnad  kan  ha  flera  olika  förklaringar.  En  första  förklaring  kan  vara  att 
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undersökningsområdets resultat är allmängiltigt bland rekryterare. För att en sådan förklaring 
ska vara giltig skulle det krävas en mer omfattande undersökning med samstämmiga svar. En 
annan förklaring  till  att  mättnad  uppstod  i  den  här  studien  kan  vara  att  intervjuerna  inte 
genomfördes tillräckligt nyanserat och att andra eller fler intervjufrågor hade gett djupare och 
mer uttömmande svar. 

Begreppet validitet handlar om huruvida man verkligen undersökt det som var ämnat att 
undersöka.   God  validitet  i  kvalitativa  studier  kan  beskrivas  uppnås  genom  att  urval, 
tillvägagångssätt och analys har varit väl genomförda (Langemar, 2008). Syftet med denna 
studie kan påstås ha uppfyllts i och med att det framkommit relevanta beskrivningar i relation 
till  studiens  frågeställningar.  Urvalet  var  relevant  i  relation  till  studiens  syfte  och 
tillvägagångssättet  som tillämpades var  även det  relevant  för  att  få  nyanserade och djupa 
beskrivningar. Detta ökar således validiteten på studien. 

Rekryterarna bekräftade oberoende av varandra att diskriminering är något som de på ett 
eller ett annat sätt beaktar och som i sin tur även präglar deras yrkesroll och arbetsförfarande. 
Vilka metoder rekryterarna använder för att motverka diskriminering har även belysts med 
varierande resultat. Vidare har rekryterarna beskrivit sina upplevelser av egna värderingar och 
fördomar vilket också var ett av syftena med studien. Sammanställningen av resultatet anses 
därmed utgå ifrån att studien lyckats få den beskrivning som studien eftertraktade, det vill 
säga rekryterarnas beskrivningar om vilka metoder som används i förebyggande syfte mot 
diskriminering samt rekryterarnas personliga upplevelser i relation till fenomenet i fråga. 

Vilka tänkbara faktorer kan påverka resultatets validitet och trovärdighet? Det är först och 
främst av stor vikt att påpeka att social önskvärdhet kan ha haft en inverkan i de svar som 
rekryterarna angivit.  Det  skulle  inte  te  sig konstigt  i  praktiken att  en rekryterare  inte  vill 
avslöja  att  denne  har  tillämpat  diskriminering  aktivt  eller  medvetet.  Även  om  samtliga 
deltagare har gett ett sanningsenligt intryck måste den ovan nämnda faktorn beaktas. Ett annat 
tänkbart  validitetshot  handlar  om  den  interna  validitetens  ena  komponent:  systematisk 
felkälla. Enligt McBurney & White (2010) handlar felkällan om att människor, i detta fall 
undersökningsdeltagarna,  i  vissa  fall  kan underskatta  eller  underrapportera  sina  förmågor, 
känslor  etc.  I  denna  studie  finns  en  risk  att  rekryterarna  till  exempel  underskattat  sina 
upplevelser  i  förhållande  till  diskriminering  för  att  personen  inte  vill  framstå  som  en 
fördomsfull  individ eller  oprofessionell  rekryterare.  Detta  kan alltså  kopplas  till  en social 
önskvärdhet i förhållande till yrkesrollen.

Slutsatser och fortsatt forskning

Studiens resultat kan sammanfattas i ett antal slutsatser.  Rekryterarna på bemannings- och 
rekryteringsföretagen  i  studien  har  varierande  metoder  för  att  motverka  diskriminering  i 
rekryteringsprocessen.  En del  har  inga metoder  alls.  Av de som använder  någon form av 
motverkande metod var graderingssystem och personlighetstest de metoder som lyftes fram. 
Samtliga  rekryterare  var  dock  överens  om  att  fler  metoder  i  form  av  dokumentation, 
utbildning  och  öppen  kommunikation  är  något  som  är  angeläget  att  använda  i 
rekryteringsbranschen för att diskriminering skall minska och motverkas. Vidare har det också 
framkommit att det råder en samstämmighet hos rekryterarna att det inte går att vara helt 
värderings-  och  fördomsfri  i  rekryteringsarbetet.  Något  som  således  förstärker  den 
diskrimineringsproblematik som finns i en rekryteringsprocess. I och med att studiens resultat 
tyder på att rekryterare saknar säkra och beprövade metoder för att undvika diskriminering 
och att fördomar kan påverka både rekryterare och beställare av rekryteringstjänster är det ett 
viktigt  område  att  undersöka  närmare.  Denna  studie  fokuserade  på  diskriminering  i 
rekryteringsprocessen och belyste problematiken med att göra fördomsfria bedömningar vid 
bemannings- och rekryteringsuppdrag. Att fortsätta studera detta närmare är av godo för att 
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belysa och försöka minska diskriminering i arbetslivet. Det skulle således vara av värde att 
undersöka t.ex.  effekter av de skillnader som finns i  de motverkande metoderna eller  hur 
arbetssökande  upplever  de  olika  metoder  som  rekryterarna  använder  sig  av.  En  annan 
intressant  fortsättning  på  denna  studie  skulle  kunna  vara  att  jämföra  upplevelser  mellan 
rekryterare som arbetar med bemanningsuppdrag och rekryterare som arbetar på ”vanliga” 
företag. Skiljer sig metoderna och värderingsaspekten åt i ett sådant avseende?
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Bilaga 1. 

Missivbrev

Våra  namn  är  Dalila  Sabaredzovic  och  Michaela  Folkesson.  Vi  läser  sjätte  terminen  på 
beteendevetenskapliga programmet, på Mälardalens högskola. Vi har valt att i slutet av vår 
utbildning inrikta oss på arbetslivspsykologi och i vårt c-uppsatsarbete har vi valt att fördjupa 
oss i rekrytering. 

Syftet  med  denna  studie  är  att  få  en  djupare  förståelse  över  vilka  metoder  rekryterare 
använder sig av för att undvika diskriminering i rekryteringsprocessen och att försöka få en 
inblick i rekryterarnas egna upplevelser av att arbeta mot diskriminering. 

Det  är  helt  och  hållet  frivilligt  att  delta  i  studien.  Ni  har  rätt  att  avbryta  er  medverkan 
närsomhelst under intervjuns gång och det kommer inte att leda till några konsekvenser, om 
så blir fallet. 

Varje intervju beräknas ta mellan 30-45 minuter. Under intervjuerna kommer både Dalila och 
Michaela närvara.  

Materialet  som  samlas  in  kommer  enbart  att  användas  till  studiens  ändamål. 
Ljudinspelningarna kommer att transkriberas av Dalila och Michaela och därefter kommer en 
analys  av  intervjuutsagorna  användas  som  resultat  i  en  C-uppsats.  De  som  kommer  att 
tillhandahålla information ifrån transkriberingen är Dalila och Michaela, som så småningom 
även kommer att presentera detta för handledare och examinator i C-uppsatsen. Det är också 
av  vikt  att  nämna  att  inspelningarna  kommer  att  raderas  så  fort  vederbörande  ljudfil  är 
transkriberad. 

I denna studie garanterar vi fullständig konfidentialitet dvs. att ingen utomstående kan ta del 
av den enskildes uppgifter.  Det kommer inte att vara möjligt att lista ut vem som deltar i 
studien och det kommer heller inte vara möjligt att koppla ihop svaren med ett visst företag 
eller med den enskilda personen. 
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Bilaga 2.

Intervjuguide

Område 1: Vilka metoder de använder

• Hur länge har du arbetat som rekryterare?

• Vad är en rekryterares arbetsuppgifter? 

• Varför är det ett bra alternativ att använda sig av bemannings - och 
rekryteringsföretag? 

• Hur går en rekryteringsprocess till, från början till slut? 

• Vad baseras beslut om anställning generellt på? 
(Följdfråga) Fokuserar ni på kvalifikationer eller egenskaper i första hand?

• Hur går ni tillväga för att identifiera de kvalifikationer och egenskaper som krävs av 
era kandidater?

• Anser du att begreppet diskriminering är något som du som rekryterare ofta måste 
beakta i ditt arbete?  
(Följdfråga) Om ja, på vilket sätt då? Berätta mer om detta. Om nej, varför inte då? 
Vad kan det ha för konsekvenser? 

• Vilka metoder eller verktyg använder ni för att motverka diskriminering i 
rekryteringsprocessen? 
(Följdfråga) Är dessa metoder tillräckliga för att motverka diskriminering? Kan man 
förbättra dessa på något sätt och i sådana fall hur?

• Händer det att kundföretagen ber om en särskild profil som kan anses 
diskriminerande? T.ex. önskan om en manlig kandidat. 
(Följdfråga) Har ni möjlighet att påverka en eventuellt diskriminerande efterfrågan 
från arbetsgivaren? För ni sådana diskussioner med dem? Vad händer om ni vägrar 
detta?

Område 2: Rekryterare och egna värderingar

• Vilket ansvar har du som rekryterare att motarbeta diskriminering i arbetslivet?

• Upplever du att du måste vara helt fri från fördomar vid rekryteringar? (Följdfråga) 
Om ja, är det verkligen möjligt att vara helt värderingsfri? Om nej, hur kan man då ta 
ett diskrimineringsfritt beslut?

• Har du någon gång gjort en rekrytering som varit etiskt tveksam? 
(Följdfråga) Om ja: Berätta mer om det. Hade du gjort annorlunda idag och i så fall 
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vad? Om nej: Finns det några svårigheter i att rekrytera till tjänster som kan anses 
stereotypa, t.ex. kvinna och sjuksköterska? Vilka är svårigheterna?

• Tror du att en rekryterares personliga attityder kan ha en inverkan i 
rekryteringsprocessen t.ex. att man gärna väljer en kandidat som överensstämmer 
med de egna personliga värderingarna? 
(Följdfråga) Om ja: varför tror du att det är så? Vad kan det ha för konsekvenser? 
Om nej: har du upplevt att någon kollega låtit detta påverka rekryteringen? 

• På vilket sätt skulle man kunna förbättra diskrimineringsarbetet i ditt arbete? - kan 
du beskriva närmare hur du kommit underfund med det?


