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Sammanfattning 
 
Denna uppsats behandlar metoden med avidentifierade ansökningshandlingar som ett 
alternativ till traditionell rekrytering med målet att minska diskriminering vid rekrytering. I 
uppsatsen behandlas för och nackdelar med metoden utifrån upplevelser av dess användande 
bland förespråkare av metoden, rekryterare och kandidater. Frågor som ställs är: Vilken form 
av diskriminering försöker motverkas med hjälp av metoden samt är denna metod ett 
funktionsdugligt redskap i denna strävan? 
 
Kritik har riktats mot metoden som delvis handlar om att metoden snarare fokuserar på 
symptomen i stället för på orsakerna och därför gör den till en kortsiktig lösning. De som är 
kritiska mot metoden menar även att det nästintill är omöjligt att avidentifiera en ansökning 
utan att tappa information som har med kompetens att göra. Dessutom anser kritikerna att det 
är kränkande för en individ att inte få synas med namn, utbildning med mera. En annan 
negativ aspekt är att metoden är tidskrävande då dess tillämpning innebär administrativt 
merarbete. 
 
Vår empiriska studie bygger på den kvalitativa metoden med hermeneutiken som 
tolkningsgrund. En intervju har gjorts med kommun- och finansmarknadsministern som är 
förespråkare för metodens tillämpning. Fyra intervjuer med rekryterare som på ett eller annat 
sätt arbetar med metoden samt två intervjuer med kandidater som blivit rekryterade med hjälp 
av metoden har gjorts. Syftet har varit att inhämta information om hur metoden med 
avidentifierade ansökningshandlingar som ”problemlösare” upplevs bland förespråkare, 
rekryterare samt kandidater. Då det varit viktigt att förstå vilken form av diskriminering som 
försöker motverkas med hjälp av metoden med avidentifierade ansökningshandlingar har 
uppsatsens mål även varit att få en ökad förståelse för vad som enligt de ovan nämnda 
grupperna upplevs som diskrimineringens orsaker. 
 
I vår avslutande analys tar vi upp de anledningar, både uttalade och outtalade, till vad som 
enligt respondenterna utgör diskrimineringens grunder. Vidare behandlar uppsatsen metodens 
funktionsduglighet samt upplevelser kring dess användande som ”problemlösare” utifrån 
respondenternas erfarenheter. Även försvar mot den kritik som riktas behandlas i denna del av 
uppsatsen. 
 
Uppsatsens empiri visar bland annat att även användarna av metoden upplever tillämpningen 
av den som tidskrävande då metodens tillämpning innebär administrativt merarbete. Flera 
ställer sig frågande till om den egentligen uppfyller sitt syfte då den bidrar till att kandidater, 
som tillhör någon minoritetsgrupp och därför riskerar att utsättas för diskriminering, endast 
kommer förbi det första steget i en rekryteringsprocess med hjälp av metoden. Risk föreligger 
dock att kandidaten utsätts för diskriminering i ett senare steg av processen. De flesta av 
uppsatsens respondenter är emellertid positiva till användandet av metoden, trots dess 
svagheter, då den bidrar till en medvetenhet om problemets existens samt inspirerar till en 
strävan mot förbättring. I vår slutsats tar vi även upp tankar kring metoden som ett modernt 
managementkoncept då vi tror att tillämpandet av metoden för många organisationer känns 
som ”rätt i tiden”. 
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1. Inledning 
 

1.1 Problembakgrund 
 
Rätt man på rätt plats är en central problematik inom rekryteringsområdet. Då fler 
organisationer idag består av mänskliga resurser får ämnet allt större betydelse. Eftersom 
konkurrensen om kompetenta arbetare idag blir hårdare satsas inom många organisationer allt 
mer resurser på att ”lösa” problemet.1 En viktig uppgift för de personer som hanterar 
mänskliga resurser blir därför att fastställa och använda sig av bra metoder för att med hjälp 
av dessa kunna anställa kompetenta medarbetare.2 Vi kan idag finna många olika metoder 
som används för att uppnå målet med rätt man på rätt plats.3 Trots alla dessa ”redskap” som 
idag finns tillgängliga för rekryterare finns ett svårlöst problem som försvårar målet att ta 
tillvara på den kompetens som finns tillgänglig ute på arbetsmarknaden. 
 
Flera färska undersökningar tyder på att problemet idag fortfarande är stort trots att många års 
arbete samt resurser lagts ned på att få en lösning på detta. Vad är det vi talar om? Problemet 
vi tar upp här är diskriminering. Diskriminering innebär inte bara för organisationerna att de 
går miste om kompetent personal, det skadar även individen som utsätts för den, samt orsakar 
enorma kostnader för samhället. Att problemet är stort visar exempelvis undersökningar som 
gjorts på uppdrag av Socialstyrelsen samt diskrimineringsombudsmannen. Exempelvis visar 
en sådan undersökning att personer med utländsk bakgrund i 38 procent av fallen känt sig 
diskriminerade av arbetsgivare när de sökt ett arbete samt att individer inom samma kategori i 
43 procent av fallen känt sig diskriminerade av arbetsförmedlingen i samma situation.4
 
Diskriminering är enligt lag förbjuden samt straffbar inom näringslivet.5 Trots detta visar 
undersökningen ovan samt många andra med den att diskriminering ofta är förekommande 
inom näringslivet bland annat vid rekrytering av personal. Problemet blir större och svårare 
att lösa då djupgående strukturella hinder i det svenska samhället hindrar ett arbetsliv i 
mångfald. I många fall handlar det om en diskriminering som de flesta inte är medvetna om 
att de är delaktiga i.6
 
Många försök har gjorts för att undvika diskriminering vid rekrytering. En sådan metod som 
fortfarande är under beprövning kallas för avidentifierade ansökningshandlingar. Flera 
kommuner i landet har av staten fått i uppdrag att pröva metoden. Metoden innebär att 
uppgifter så som ålder, kön samt nationellt ursprung inte syns i ansökningshandlingarna i ett 
första skede av rekryteringsprocessen. Detta för att undvika att personer från nämnda 
kategorier inte ska diskrimineras i rekryteringsprocessen. Ambitionen är att personalen inom 
organisationerna skall återspegla sammansättningen av befolkningen i samhället i fråga om 

                                                 
1 Mabon Hunter, Arbetspsykologisk testning, Psykologiförlaget 2004, s. 15 
2 Mabon Hunter, Arbetspsykologisk testning, Psykologiförlaget 2004, s. 15 
3 Mabon Hunter, Arbetspsykologisk testning, Psykologiförlaget 2004, s. 33 
4 Lange Anders, Diskriminering, integration och etniska relationer, Berlings Skogs AB 2000, s. 61 
5 SOU 2001:39, Ett effektivt diskrimineringsförbud – Om olaga diskriminering och begreppen ras och sexuell 
läggning, Elanders Gotab AB, Stockholm 2001, s. 20 
6 Tidskrift Invandrare och Minoriteter, Mänskligt möte saknas, 2/04 s. 5 
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kön, etnisk grupptillhörighet, ålder och så vidare.7 Ännu så länge finns dock få erfarenheter av 
metoden.8
 
Flera färska artiklar är skrivna i ämnet där röster höjs för samt emot metoden. Problemet 
ligger i att, menar många, organisationskultur och arbetsklimat favoriserar likhet och att det 
ofta finns en synlig eller osynlig norm som gör det svårt att se, värdesätta, erkänna, ta till vara 
samt utveckla kompetens som på ett eller annat sätt skiljer sig från majoritetsgruppen på 
arbetsplatsen.9
 
Ett annat faktum som bidrar till att vissa grupper hamnar utanför möjligheten till att 
inkluderas i en rekryteringsprocess är sättet på hur de lediga anställningarna ofta 
kommuniceras ut. Oftast sker detta genom informella rekryteringskanaler både inom den 
privata samt offentliga sektorn vilket resulterar i att grupper som står utanför aktuella nätverk 
inte har en möjlighet att bli en del av processen.10

 
Då det visat sig att många chefer saknar utbildning och kunskap om strukturerad 
intervjumetodik resulterar det i att de sökande inte får ett likvärdigt bemötande och 
intervjupersonen utvärderar inte de kompetenser som efterfrågas i kravprofilen. Rekryteraren 
påverkas, ofta omedvetet, av den sökandes utseende, klädsel samt annat direkt synligt.11

 
Förespråkarna menar att denna typ av urvalsmetod, det vill säga avidentifierade 
ansökningshandlingar, möjliggör att kompetens garanterat får väga tyngst när en befattning 
skall tillsättas. Arbetsgivaren kan med denna metod alltså inte snegla på andra egenskaper.12

 
Kritikerna menar å andra sidan att denna metod snarare fokuserar på symptomen i stället för 
på orsakerna och därför gör den till en kortsiktig lösning. De som är kritiska mot metoden 
menar att det nästintill är omöjligt att avidentifiera en ansökning utan att tappa information 
som har med kompetens att göra. Dessutom anser de att det är kränkande för en individ att 
inte få synas med namn, utbildning med mera.13

 
Då diskriminering vid rekrytering många gånger är ett faktum som flera undersökningar 
påvisat och en sådan diskriminering, vare sig den är omedveten eller medveten, är oacceptabel 
samt de facto missgynnar själva organisationerna uppstår frågan: Är detta, det vill säga 
avidentifierade ansökningar, ett sätt att lösa problemet. Vi frågar oss även vad som enligt 
rekryterare och kandidater upplevs som det egentliga orsakerna till att diskriminering 
förekommer vid rekrytering. Detta frågar vi oss för att få en ökad förståelse för vad som med 
avidentifierade ansökningshandlingar försöker ”lösas”.  
 
 
 

                                                 
7 Göteborgs Posten, Rättvisare chans till jobb, 06-01-12 s. 2 
8 SOU 2005: 115, Avidentifiera jobbansökningar – en metod för mångfald, Elanders Gotab AB, Stockholm 
2005, s. 41ff 
9 Tidskrift Invandrare och Minoriteter, Utan att diskriminera, 5-6/05 s. 9 
10 Tidskrift Invandrare och Minoriteter, Utan att diskriminera, 5-6/05 s. 9 
11 Tidskrift Invandrare och Minoriteter, Utan att diskriminera, 5-6/05 s. 9 
12 Göteborgs Posten, Rättvisare chans till jobb, 06-01-12 s. 2 
13 Tidskrift Invandrare och Minoriteter, Utan att diskriminera, 5-6/05 s. 8 
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1.2 Problemfrågeställning 
 
Med utgångspunkt från den beskrivna problembakgrunden är uppsatsen huvudfråga: Vad kan 
enligt rekryterare och kandidater vara de bakomliggande faktorerna till att diskriminering 
uppkommer samt är metoden med avidentifierade ansökningshandlingar ett sätt att ”lösa” 
problemet. Denna huvudfråga resulterar i följande delfrågor: 
 

• Hur bemöter förespråkarna för metoden med avidentifierade ansökningshandlingar 
kritiken som riktats mot den? 

 
• Vilka är enligt rekryterare samt kandidater orsakerna till diskriminering vid 

rekrytering samt anser rekryterarna metoden vara ett funktionsdugligt redskap i 
rekryteringsprocessen, det vill säga tror de att diskriminering kan undvikas genom att 
använda denna metod? 

 
• Hur upplever kandidaterna metoden med avidentifierade ansökningshandlingar? 

 

1.3 Syfte 
 
Syftet med vår uppsats är att få ökad förståelse för vad som är orsakerna till diskriminering 
vid rekrytering samt hur avidentifierade ansökningshandlingar upplevs som ett alternativ till, 
eller som en kompletterande del i den traditionella rekryteringsprocessen av rekryterare samt 
kandidater.  
 

1.4 Målgrupp 
 
Uppsatsens målgrupp är personer som intresserar sig för rekrytering i allmänhet och 
diskriminering vid rekrytering i synnerhet, samt personer som söker arbete och därför kan ha 
nytta av informationen i uppsatsen. 
 

1.5 Disposition 
 
• Kapitel 1 – Det första kapitlet börjar med en inledning och följs därefter av en 

problembakgrund som leder till en problemfrågeställning. Vidare presenteras uppsatsens 
syfte, målgrupp samt disposition. 

 
• Kapitel 2 – I detta kapitel presenteras metoden för uppsatsen. Här presenteras den metod 

som valts för uppsatsen samt relevanta alternativ till denna metod.  
 
• Kapitel 3 – Här behandlas teorier som från olika infallsvinklar behandlar ämnet 

diskriminering. Vi skriver även om rekrytering generellt för att hjälpa läsaren att få en 
djupare förståelse kring ämnet. Därefter presenteras metoden med avidentifierade 
ansökningshandlingar. 

 
• Kapitel 4 – Detta kapitel behandlar vår empiri och återger det empiriska material som är 

ett resultat av vår empiriska studie.  
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• Kapitel 5 – Här presenterar vi vår analys. Kopplingar mellan empiri och teori redovisas. 
 
• Kapitel 6. I detta avslutande kapitel redovisar vi den slutsats som grundas på uppsatsens 

teori och empiri. 
 
• Källförteckning 
 
• Bilagor 

 

2. Metod 
 
Då uppsatsen, och då främst empirin, är förståelseinriktad, och innebär en tolkning av 
sociala fenomen anser vi hermeneutiken vara en adekvat grund som vetenskapsteori. Därför 
har vi i detta stycke valt att först presentera hermeneutiken som tolkningsgrund. 
 
Därefter presenteras olika alternativ till datainsamlingsmetoder som vi anser vara relevanta 
för att kunna uppnå målet med vår uppsats. Vi har valt att först beskriva kvalitativ samt 
kvantitativ metod övergripande då metoder från båda dessa kategorier skulle kunna vara 
aktuella för vår uppsats. Vi beskriver därefter följande metoder: semistrukturerade intervjuer, 
telefonintervjuer, enkäter samt strukturerade intervjuer mer utförligt då dessa för oss känns 
som tillämpliga metodalternativ för syftet med uppsatsen. Därefter presenterar vi den metod 
vi valt samt argumenterar för valet av metod. Stycket omfattar även kritik riktad mot 
kvalitativa samt kvantitativa metodval i allmänhet samt själva metodvalet i synnerhet. 
 

2.1 Hermeneutiken 
 
En av hermeneutikens grundtankar är att vi alltid förstår något mot bakgrund av vissa 
förutsättningar. Förutsättningarna bestämmer vad som är förståeligt och vad som är 
oförståeligt. Vi möter alltså inte världen som ”oskrivna blad” det vill säga förutsättningslöst. 
Dessa förutsättningar kallas för förförståelse eller fördomar och är ett socialt fenomen som 
finns hos alla individer. För att förståelse överhuvudtaget ska vara möjligt är förförståelse ett 
nödvändigt villkor och anledningen till detta är att för att vi ska kunna tolka en text eller ett 
meningsfullt fenomen måste vi börja med vissa idéer om vad vi ska söka efter. Vår 
undersökning skulle sakna riktning utan sådana idéer. Vid studier där individer är delaktiga 
sker alltid tolkningar i flera steg. Flera olika komponenter så som språk, begrepp, 
trosuppfattningar och individuella personliga erfarenheter ingår i förförståelsen.14

 
Hermeneutiken består både av försök att skapa en metodlära för tolkning och meningsfulla 
fenomen samt att beskriva de villkor som gör det möjligt att förstå meningen. Det 
meningsfulla fenomenen måste tolkas för att kunna förstås och att tolka dessa fenomen är 
något som vi som sociala aktörer gör konstant. Detta görs för att kunna interagera med andra 
sociala aktörer.15 Samhällsforskare måste ofta tolka och försöka förstå något som redan är 
tolkningar, det vill säga de sociala aktörernas tolkningar och förståelse av sig själva. Detta 

                                                 
14 Gilje N, Grimen H Samhällsvetenskapernas förutsättningar Daidalos 2004 s. 183ff 
15 Gilje N, Grimen H Samhällsvetenskapernas förutsättningar Daidalos 2004 s. 175f 
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innebär med andra ord att samhällsforskare måste förhålla sig till en värld som redan är tolkad 
av de sociala aktörerna själva. Felaktiga tolkningar av världen, från de sociala aktörernas sida, 
kan för en samhällsforslare vara lika informativa som ”riktiga” tolkningar.16

 
Det kanske viktigaste begreppet inom hermeneutiken är det som kallas för den hermeneutiska 
cirkeln vilken pekar på sambanden mellan det vi ska tolka, förförståelsen och det 
sammanhang som det måste tolkas i. Eftersom tolkningar alltid motiveras genom hänvisning 
till andra tolkningar finns det ingen väg ut ur denna cirkel. Vi kan alltså i våra tolkningar inte 
”gå bakom” den hermeneutiska cirkeln.17 Ett annat sätt att se på hermeneutiken är genom den 
så kallade hermeneutiska spiralen. Att göra tolkningar är en mental process och dessa olika 
faser påverkar och hänger samman med varandra. Del och helhet kommer ständigt att 
integrera med varandra och förståelse utvecklas i det som ibland kallas för just den 
hermeneutiska spiralen.18

 
Hermeneutiken är för samhällsvetenskaperna relevant då en hel del av dessa ämnens 
datamaterial består av meningsfulla fenomen, som till exempel handlingar, muntliga yttranden 
samt texter.19 Det beror till stor del på ämnet vilken datatyp som är viktigast. Exempelvis 
spelar texter en viktig roll för historiker eftersom de oftast inte har direkt tillgång till 
aktörernas handlingar och muntliga yttranden. Därför blir det snarare en tolkning av spår som 
tidigare epokers aktörer lämnat efter sig.20 Det som mäts med hjälp av hermeneutik är alltid 
produkter av mänskligt samhällsliv, så som lidande, ångest, glädje och inre frid, alltså 
omätbara variabler. Med detta vetenskapliga förhållningssätt kan man få fram existentiella 
förhållningssätt. Det är möjligt att få fram hur det är att vara människa i en given situation i ett 
givet sammanhang. Centralt inom hermeneutiken är att vi ofta stjäl andra människors tankar 
genom att tolka dem. Det är viktigt att se detta ur ett etiskt perspektiv, att man inte vantolkar, 
övertolkar eller skadar personen med den tolkning man gör. Den som tolkas bör få möjlighet 
att ta del av och diskutera tolkningen med forskaren.21

 

2.2 Kvalitativ metod 
 

Kvalitativ forskning skiljer sig från kvantitativ på flera olika sätt. Den mest uppenbara 
skillnaden är att kvalitativ forskning är mer inriktad på ord än på siffror, men det finns fler 
skillnader som är av vikt. Den kvalitativa metoden innebär en kunskapsteoretisk ståndpunkt 
som till skillnad från den kvantitativa forskningen brukar beskrivas som tolkningsinriktad 
eller interpretativ, vilket betyder att tyngden sätts på en förståelse av den sociala verkligheten 
som i sin tur grundas på hur deltagarna i en viss miljö tolkar denna verklighet.22 Kvalitativa 
metoder syftar till att ge förståelse av ett problem med hjälp av mycket information och få 
undersökningsobjekt.23 Denna metod möjliggör stor grad av frihet. Urvalsprincipen innebär 

                                                 
16 Gilje N, Grimen H Samhällsvetenskapernas förutsättningar Daidalos 2004 s. 179  
17 Gilje N, Grimen H Samhällsvetenskapernas förutsättningar Daidalos 2004 s. 190ff 
18 Ödman, Per-Johan, Hermeneutik och forskningspraktik i (red) Gustavsson Bengt, Kunskapande metoder inom 
samhällsvetenskapen, Studentlitteratur 2003, 2004 s. 77ff 
19 Gilje N, Grimen H Samhällsvetenskapernas förutsättningar Daidalos 2004 s. 177 
20 Gilje N, Grimen H Samhällsvetenskapernas förutsättningar Daidalos 2004 s. 178 
21 Ödman, Per-Johan, Hermeneutik och forskningspraktik i (red) Gustavsson Bengt, Kunskapande metoder inom 
samhällsvetenskapen, Studentlitteratur 2003, 2004 s. 71 
22 Bryman , A. Samhällsvetenskapliga metoder. Liber AB 2002, s 149f 
23 Holme, I.M. & Solvang, B.K. Forskningsmetodik. Om kvalitativa och kvantitativa metoder. Studentlitteratur 
1997  
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tillförande av nya kvalitativa poäng till det som tolkas och bevisning genom representativa 
och stora urval behövs inte. Datainsamlingskällorna kan exempelvis vara intervjuer, 
observationer, föremål och symboler. Dessa kan antingen användas som en helhet eller som 
enskilda datainsamlingskälla.24  
 
Metoden möjliggör en friare spekulation, och därmed kan tolkningen bli djärv för att skapa 
poänger. Detta kan medföra att luckor som finns mellan enskilda data kan fyllas i och att 
helhetsbedömningar som går bortom insamlade data kan göras.25  
 
De viktigaste stegen inom den kvalitativa forskningen är enligt Bryman följande: 
 

• Generella frågeställningar  
• Val av relevanta platser och undersökningspersoner 
• Insamling av data 
• Tolkning av data 
• Begreppsligt och teoretiskt arbete 

- specificering av frågeställningar 
- insamling av ytterligare data 

• Rapport om resultat och slutsatser26 
 
Inom den kvalitativa forskningen återfinns semistrukturerade intervjuer som 
undersökningsmetod. Metoden innebär att en intervjuguide med teman som ska beröras 
nyttjas. Vid en semistrukturerad intervju har forskaren en lista över förhållandevis specifika 
teman som ska beröras, det vill säga intervjuaren utgår ifrån en intervjuguide men 
respondenten ges stor frihet till att utforma svaren på sitt eget sätt. Frågorna behöver inte 
under intervjutillfället komma i den ordning som står i intervjuguiden. Intervjupersonen har 
stor frihet att utforma frågorna själv och man kan ställa följdfrågor på det intervjupersonen 
sagt, som inte finns med i intervjuguiden för att på så sätt anknyta till något respondenten 
sagt. I stort sätt kommer dock frågorna att ställas i den ursprungliga ordning som återfinns i 
intervjuguiden.27 Målet är att intervjun ska bli flexibel och att få fram den intervjuades 
världsbild. Inspelning av intervjun kan bidra till att förbättra vårt minne av vad 
intervjupersonen sagt och underlättar analysen.28

 
En annan form av intervjuer är telefonintervjuer. Metoden innebär att frågorna ställs per 
telefon istället för direkt, det vill säga ansikte mot ansikte. Telefonintervjuer är vanliga vid 
exempelvis marknadsundersökningar dock är det i samband med vetenskapliga 
undersökningar vanligare med direkta intervjuer. Fördelarna med telefonintervjuer, i 
jämförelse med direkta intervjuer, är till exempel att den som metod är mycket billigare och 
tar mindre tid i anspråk vid genomförandet. En annan fördel med telefonintervjuer är att detta 
metodval kan bidra till att minska felkällor i resultaten. Vid tillexempel en direkt intervju kan 
respondenterna i sina svar påverkas av olika faktorer hos intervjuaren, exempelvis ålder, kön 
etnisk bakgrund och så vidare. Dessa faktorer kan göra att respondenten svarar på ett sätt som 

                                                 
24 Gustavsson Bengt, Kunskapandets mångfald – från enhet till fragment i (red) Gustavsson Bengt, Kunskapande 
metoder inom samhällsvetenskapen, Studentlitteratur 2003, 2004 s. 13 
25 Gustavsson Bengt, Kunskapandets mångfald – från enhet till fragment i (red) Gustavsson Bengt, Kunskapande 
metoder inom samhällsvetenskapen, Studentlitteratur 2003, 2004 s. 13 
26 Bryman , A. Samhällsvetenskapliga metoder. Liber AB 2002, s 252 
27 Bryman Alan, Samhällsvetenskapliga metoder, Liber ekonomi, Trelleborg 2002, sid 301f. 
28 Bryman , A. Samhällsvetenskapliga metoder. Liber AB 2002 s. 301ff 
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den tror att intervjuaren uppskattar. Den distans som en telefonintervju innebär undanröjer 
eller minskar i alla fall kraftigt denna form av felkälla.29  
 

2.3 Kvantitativ metod 
 
En mycket generell betydelse av kvantitativa mätningar handlar om att sätta siffror på 
exempelvis händelser och objekt enligt vissa bestämda regler. Ett grundproblem vid 
mätningar är att på empirisk väg återge abstrakta teoretiska begrepp, exempelvis vad innebär 
egentligen envis och hur kan vi mäta det?30  
 
Med kvantitativ metod får man oftast fram mindre djupgående fakta, dock från många 
tillfrågade.31

 
Enkäter och test är inom kvantitativ metod en vanlig datainsamlingskälla. Även strukturerade 
intervjuer är vanligt inom kvantitativ metod. 32  
 
En strukturerad intervju är uppbyggd på sådant sätt att intervjuaren ställer frågor till en 
respondent utifrån ett i förväg fastsällt intervju- eller frågeschema. Meningen är att kontexten 
för samtliga intervjuer ska vara densamma, vilket betyder att varje respondent möter samma 
frågestruktur. Målet för en sådan intervju är att säkerställa att respondenternas svar kan 
sammanställas på ett jämförbart sätt. Den som intervjuar ska formulera sina frågor till 
respondenterna på samma sätt och i samma ordning som det står på frågeschemat.33  
 
Enkäter och strukturerade intervjuer är i flera avseenden likartade som forskningsinstrument 
inom samhällsforskningen. Den påtagliga skillnaden mellan enkäter och strukturerade 
intervjuer är att det för enkätens del oftast inte finns någon intervjuare närvarande som ställer 
frågorna utan respondenten måste själv läsa och besvara frågorna. Då det inte finns någon 
intervjuare som formulerar frågorna vid en enkät, måste instrumentet vara speciellt lätt att 
förstå och besvara. Därför tenderar enkäter i jämförelse med strukturerade intervjuer att ha 
färre öppna frågor, ha en utformning som är lätt att förstå och följa och vara kortare.34 En 
betydande fördel med enkäter är att det är en billig intervjuform, den gör det möjligt att 
använda sig av stort urval samt att datainsamlingen kan standardiseras. Eftersom enkäter ger 
en känsla av anonymitet undviks problematiken med att uppgiftslämnaren vill framställa sig i 
bättre dager.35 Enkäter kan även anpassas lättare efter respondentens behov då de kan 
besvaras när respondenten har tid och möjlighet.36  
 

                                                 
29 Bryman Alan, Samhällsvetenskapliga metoder, Liber ekonomi, Trelleborg 2002, sid 128f. 
30 Sverke Magnus Kvantitativa metoder: Om konsten att mäta det man vill mäta i (red) Gustavsson Bengt, 
Kunskapande metoder inom samhällsvetenskapen, Studentlitteratur 2003, 2004, s. 47 
31 Holme, I.M. & Solvang, B.K. Forskningsmetodik. Om kvalitativa och kvantitativa metoder. Studentlitteratur 
1997, s. 22 
32 Sverke Magnus Kvantitativa metoder: Om konsten att mäta det man vill mäta i (red) Gustavsson Bengt, 
Kunskapande metoder inom samhällsvetenskapen, Studentlitteratur 2003, 2004, s. 48 
33 Bryman , A. Samhällsvetenskapliga metoder. Liber AB 2002, s 123 
34 Bryman , A. Samhällsvetenskapliga metoder. Liber AB 2002, s. 145f 
35 Sverke Magnus Kvantitativa metoder: Om konsten att mäta det man vill mäta i (red) Gustavsson Bengt, 
Kunskapande metoder inom samhällsvetenskapen, Studentlitteratur 2003, 2004, s. 49f 
36 Bryman , A. Samhällsvetenskapliga metoder. Liber AB 2002 s. 147 
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2.4 Val av metod 
 
I vår uppsats kommer vi att använda oss av ett hermeneutiskt angreppssätt då syftet med vår 
uppsats är att öka förståelsen av upplevelser hos individer vid användandet av avidentifierade 
ansökningshandlingar. Eftersom hermeneutiken syftar till förståelse av fenomen och bygger 
på tolkning som främsta kunskapsform anser vi hermeneutiken vara adekvat för att uppnå 
syftet med uppsatsen. Vi menar att fördelen med att använda ett hermeneutiskt angreppssätt är 
just att den är en dynamisk, tolkande och förståelsebaserad metod.  
 
Vidare har vi valt att använda oss av kvalitativ metod, där semistrukturerade intervjuer 
kommer att användas. Data kommer att insamlas från djupintervjuer med rekryterare som 
arbetar med avidentifierade ansökningshandlingar, kandidater som under rekryteringen blivit 
anställda med hjälp av denna rekryteringsmetod samt företrädare från regeringen som aktivt 
arbetar med implementeringen av metoden inom kommuner och statliga verk. Resultatet av 
dessa undersökningar kommer att ligga till grund för vår analys. Anledningen till att vi har 
valt just denna metod, är att vi vill att respondenten och vi som intervjuare ska kunna ha 
möjlighet att lägga till information som anses relevant för uppsatsens syfte. Vi tror att 
intervjuer som inte är styrda till ett frågeformulär kommer att bidra till rikare svar från 
respondentens sida vilket gör det möjligt för oss att tolka inhämtad information på ett djärvare 
sätt. Eftersom guiden endast utgör en mall för intervjun kan intervjuaren med följdfrågor ta 
upp sidospår och på så sätt nå ett djup i intervjun.  Vi anser att vi genom detta metodval 
möjliggör en tolkning, inte bara av det som sägs vid intervjun, utan även en tolkning av yttre 
faktorer såsom kroppsspråk och tonläge. Med detta som mål, har vi valt att göra intervjuerna 
på plats hos respektive företag om detta varit möjligt. Vi har i vissa fall på grund av 
geografiska avstånd valt att använda oss av intervjuer via telefon. Detta innebär dock inte att 
intervjuns karaktär blir kvantitativ så som telefonintervjuer ofta beskrivs i litteratur som 
behandlar ämnet metod. Intervjuns struktur kommer i dessa fall att i möjligaste mån likna 
semistrukturerade intervjuer med den skillnaden att intervjun inte görs på plats. 
 
Vi har valt att inte använda oss utav kvantitativa metoder, genom enkäter eller strukturerade 
intervjuer, då vi inte vill att respondenten och vi som intervjuare ska vara bundna till de frågor 
som i förväg har bestämts.  Detta för att undvika att information som skulle kunna vara av 
relevans för vårt syfte med uppsatsen skulle utelämnas. Vi har även upplevt det som svårt att 
nå ett urval stort nog för att kunna genomföra en kvantitativ studie.  
 

2.5 Kritik  
 
Vi har valt att först ta upp kritik riktad mot kvalitativa och kvantitativa metoder generellt för 
att sedan kritisera det metodval vi valt till vår uppsats. 
 

2.5.1 Kritik mot kvalitativ metod 
 
En av de kritiker som kan riktas mot en kvalitativ ansats handlar om urvalsstorleken. När en 
kvalitativ ansats används är det oftast inte möjligt med ett större urval. Urvalsstorleken 
tenderar därför att bli relativt liten. Ju större urvalet är, desto mer precis blir skattningen eller 
med andra ord desto mindre är sannolikheten att estimatet har uppkommit av en slump på 
grund av den sammansättning individer som ingår i stickprovet. Undersöks endast en handfull 
individer ökar sannolikheten att man felestimerar. Precisionen i estimatet ökar givetvis om vi 
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istället frågar tusentals respondenter.37 Urvalsstorleken påverkar således möjligheterna till att 
dra korrekta slutsatser. I kvantitativa sammanhang nämns ofta statistisk kraftfullhet vilket 
handlar om hur väl rustad en analys är för att identifiera statistiskt säkerställda samband eller 
effekter. Hög statistisk kraftfullhet fås genom ett stort urval medan en låg statistisk 
kraftfullhet oftast är resultatet av ett litet urval.38

 
Ytterligare kritik mot kvalitativ forskning som ligger nära till hands och påverkas av 
urvalsstorleken är generaliserbarheten. Ett kännetecken för statistiska undersökningar är att de 
syftar till att generera sådan kunskap som ska kunna generaliseras till andra än de undersökta. 
I den kvantitativa forskningen utgår man alltså från att den kunskap som baseras på en grupp 
människor är tillämpbar för att uttala sig även om andra individer.39 De personer som 
intervjuas i en kvalitativ undersökning kan inte vara representativa för en population.40

 
Fortsatt kritik som riktas mot kvalitativ forskning har med möjligheten till replikation att göra. 
Kvantitativa forskare menar att svårigheten att replikera, det vill säga upprepa, en kvalitativ 
undersökning är stor. Då en kvalitativ undersökning är ostrukturerad och ofta beroende av 
uppfinningsrikedomen hos forskaren är det sällan möjligt att göra en replikation av en viss 
undersökning. Respondenterna i en kvalitativ studie kommer med största sannolikhet att 
påverkas av forskarens egenskaper, exempelvis forskarens kön, ålder och personlighet.41

 
Förförståelsen är en förutsättning för att vi ska kunna förstå. En hermeneutisk lag lyder: ”Utan 
förförståelse, ingen förståelse” eller, som någon uttryckt det: ”Vi kan inte förstå utan att redan 
ha förstått”. Samtidigt som förförståelsen är en tillgång för forskaren i en kvalitativ 
undersökning kan den också vara ett hinder. Förförståelsen är aldrig neutral utan har alltid en 
riktning.42 Den försvårar en replikation av en viss undersökning då en annan forskare aldrig 
kommer att kunna ha samma utgångspunkt. 
 
Slutligen finns kritik riktad från kvantitativa forskare som handlar om subjektivitet, det vill 
säga att man menar att de kvalitativa resultaten i alltför stor utsträckning bygger på forskarnas 
ofta osystematiska uppfattningar om vad som är viktigt och betydelsefullt. Då en kvalitativ 
forskare ofta startar på ett relativt öppet sätt och först efter hand preciserar frågeställningarna 
kan den som läser forskningsrapporten få en tämligen begränsad information om varför man 
valt ett visst område eller tema istället för ett annat.43

 

2.5.2 Kritik mot kvantitativ metod 
 
Bryman delar upp kritiken mot kvantitativ forskning i fyra former av kritik. Den första 
handlar om att kvantitativa forskare underlåter att skilja mellan å ena sidan människor och 

                                                 
37 Sverke Magnus Kvantitativa metoder: Design, urval och analys i kvantitativa undersökningar i (red) 
Gustavsson Bengt, Kunskapande metoder inom samhällsvetenskapen, Studentlitteratur 2003, 2004, s. 23 
38 Sverke Magnus Kvantitativa metoder: Design, urval och analys i kvantitativa undersökningar i (red) 
Gustavsson Bengt, Kunskapande metoder inom samhällsvetenskapen, Studentlitteratur 2003, 2004, s. 26f 
39 Sverke Magnus Kvantitativa metoder: Design, urval och analys i kvantitativa undersökningar i (red) 
Gustavsson Bengt, Kunskapande metoder inom samhällsvetenskapen, Studentlitteratur 2003, 2004, s. 23 
40 Bryman Alan, Samhällsvetenskapliga metoder, Liber ekonomi, Trelleborg 2002, s. 270. 
41 Bryman Alan, Samhällsvetenskapliga metoder, Liber ekonomi, Trelleborg 2002, s. 270. 
42 Ödman, Per-Johan, Hermeneutik och forskningspraktik i (red) Gustavsson Bengt, Kunskapande metoder inom 
samhällsvetenskapen, Studentlitteratur 2003, 2004 s. 75 
43 Bryman Alan, Samhällsvetenskapliga metoder, Liber ekonomi, Trelleborg 2002, s. 269. 
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social institutioner och å andra sidan naturens värld. Här kritiseras samhällsforskare som 
tillämpar en naturvetenskaplig modell vilket skulle innebära att den sociala verkligheten inte 
skiljer sig från den naturliga ordningen. Kritikerna menar att detta val i grunden bygger på att 
forskaren blundar för de skillnader som finns mellan naturen och samhället. Forskaren 
ignorerar eller tar inte hänsyn till det faktum att människor tolkar den värld de lever i, något 
som inte återfinns i naturvetenskapens objekt.44

 
En annan aspekt på kritiken handlar om att mätprocessen i kvantitativa undersökningar 
rymmer en syntetisk och något falska känsla av precision och riktighet. Kritikerna menar 
bland annat att sambandet mellan de mått som utvecklats av samhällsvetarna samt de begrepp 
som måtten anses ge en bild av är mer av förmodat än verkligt slag. En aspekt på 
mätprocedurens bristfällighet är att den förutsätter att de respondenter som svarar på frågorna 
uppfattar de viktigaste termerna i enkäten på samma sätt vilket i verkligheten inte behöver 
vara fallet.45

 
En annan fara som kritikerna tar upp vid kvantitativ forskning är att forskaren förlitar sig på 
mätinstrument och mätprocedurer i en för hög grad, vilket kommer resultera i att kopplingen 
mellan vardag och forskning försvåras. Inom kvantitativa forskningen utsätts många gånger 
undersökningspersonerna för forskningsinstrument så som strukturerade intervjuer, enkäter 
och experiment. Kritikerna frågar sig hur en forskare kan veta att respondenterna innehar den 
kunskap som krävs för att besvara en viss fråga. Exempelvis om respondenterna ska fråga om 
frågor rörande diskriminering hur kan då forskaren vara säker på att alla respondenterna är 
medvetna om vad diskriminering är, hur den kan yttra sig eller att frågan är lika viktig för 
dem alla i deras vardag.46

 
Den sista formen av kritiks som Bryman tar upp i sin bok handlar om att analysen av 
relationerna mellan olika variabler leder till en statisk bild av de sociala som inte är beroende 
av hur människor egentligen lever sina liv. Kritikerna menar att undersökningar vars syfte är 
att lyfta fram variabler innebär att tolkningar eller definitionsprocesser som försiggår i 
grupper uteslutes. Med andra ord innebär detta att vi inte vet hur det som verkar vara en 
relation mellan två eller fler variabler har skapats av de individer som berörs av denna 
relation.47

 
I ovan nämnda kritik kan vi se att en uppsättning faktorer tillämpas som är förknippade med 
en kvalitativ forskningsstrategi och som pekar på en kombination av en tolkande 
epistemologisk inriktning och konstruktionistisk ontologi. Det vill säga en kombination av en 
tonvikt som läggs på mening utifrån individens perspektiv samt en tyngd på att man uppfattar 
den sociala verkligheten av en produkt av individers görande, det vill säga inte något som går 
utöver individerna.48

 
 

                                                 
44 Bryman Alan, Samhällsvetenskapliga metoder, Liber ekonomi, Trelleborg 2002, s. 94f 
45 Bryman Alan, Samhällsvetenskapliga metoder, Liber ekonomi, Trelleborg 2002, s. 95 
46 Bryman Alan, Samhällsvetenskapliga metoder, Liber ekonomi, Trelleborg 2002, s. 95 
47 Bryman Alan, Samhällsvetenskapliga metoder, Liber ekonomi, Trelleborg 2002, s. 95 
48 Bryman Alan, Samhällsvetenskapliga metoder, Liber ekonomi, Trelleborg 2002, s. 96 
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2.5.3 Kritik mot metodval 
 
Den kritik som riktats mot kvalitativ forskningsansats ovan är tillämpbar även för vårt 
specifika metodval. Nedan tar vi endast kort upp kritik riktad mot just semistrukturerade 
intervjuer samt telefonintervjuer.  
 
Vid semistrukturerade intervjuer kan vi som intervjuare missbedöma informationen som 
respondenten ger. Respondenten kan i sin tur missförstå frågan. Val av frågor kan ifrågasättas. 
Skulle det ha varit andra frågor? Hur ska frågorna formuleras för att vi ska få respondenten att 
tala sanning? Respondenterna som vi har valt att intervjua kan också ifrågasättas. Är de 
representativa för den grupp som vi avser att undersöka?49

 
Vid inspelning av intervjuerna kan respondenten hämmas av inspelningsmaterialet och inte 
bete sig naturligt. Detta kan framförallt vara problemet om intervjun handlar om känsliga, 
personliga och intima ämnen. En annan nackdel är att det är tidsödande att skriva ut samtalet 
och frågan är vilket bidrag det ger i förhållande till den tid det tar.50

 
Kritik som riktas mot telefonintervjuer är bland annat att intervjuaren inte kan se 
respondenten. Detta innebär att de inte kan reagera på respondentens ansiktsuttryck som rör 
undran eller osäkerhet då de får en fråga. Vid en personlig eller direkt intervju kan 
intervjuaren reagera på sådana uttryck och exempelvis upprepa eller försöka klargöra 
innebörden av frågan.51

 

3. Teori 
 
I vår teoridel har vi inledningsvis valt att först ta upp fördomar ur ett historiskt perspektiv i 
Sverige generellt, för att sedan behandla fördomar inom arbetslivet. Därefter tar vi upp 
ämnet rekrytering i allmänhet, då vår målgrupp är relativt bred och läsaren kanske inte har 
den förkunskap som krävs för att behållningen av ämnet diskriminering inom rekrytering ska 
bli givande för denne. Vi anser det vara viktigt att först få en förståelse för 
rekryteringsprocessen i sig. Detta för att kunna förstå hur diskriminering kan uppstå i denna 
process. Därefter skriver vi om begreppet diskriminering där även lagar och förordningar 
som rör diskriminering tas upp. I detta avsnitt behandlar vi även organisationskultur som ett 
möjligt hinder i arbetet mot en ökad mångfald eller minskad diskriminering inom 
organisationer. Vidare beskrivs avidentifierade ansökningshandlingar där förklaring kring 
hur metoden är uppbyggd presenteras samt hur olika kommuner valt att arbeta med metoden. 
 

3.1 Fördomar 
 
Nedanstående stycke baseras på en av regeringen bemyndigad utredningen som haft i uppdrag 
att utreda strukturell diskriminering på grund av etniskt eller religiös tillhörighet. Vi inleder 

                                                 
49 Gustavsson Bengt Personligt kunskapande: intervjuer, samtal och dialoger i (red) Gustavsson Bengt, 
Kunskapande metoder inom samhällsvetenskapen, Studentlitteratur 2003, 2004, s. 244f 
50 Gustavsson Bengt Personligt kunskapande: intervjuer, samtal och dialoger i (red) Gustavsson Bengt, 
Kunskapande metoder inom samhällsvetenskapen, Studentlitteratur 2003, 2004, s. 247 
51 Bryman Alan, Samhällsvetenskapliga metoder, Liber ekonomi, Trelleborg 2002, s. 129 
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detta stycke med en tankeväckande dikt för att fånga läsarens intresse samt uppmuntra till 
reflektion. 
 

Racism 
 

It’s In The Way 
 

It’s in the way you patronise 
The way that you avert your eyes 
The way that you cannot disguise 
Your looks of horror and surprise 

 
It’s the assumptions that you make 

On my behalf, and for my sake 
And in the way you do not hear 

The things we tell you loud and clear 
 

It’s in the way you touch my hair 
The way you think the way you stare 

It’s right there in your history 
Just like slavery for me 

 
It’s in the language that you use 

The way that you express your views 
The way you always get to choose 

The way we lose 
 

It’s when you say “No offence to you” 
And then offend me, as you do 

It’s in you paper policy 
Designed by you, for you, not me 

 
It’s in the power you abuse 
It’s on TV, it’s in the news 

It’s in employment, in your school 
The way you take me for a fool 

 
It’s in the way you change my name 

The way that you deny my pain 
It’s in the way that you collude 

to tell me it’s my attitude 
 

It’s in your false democracy 
It’s in the chains you cannot see 

It’s how you talk equality 
And then you put it back on me 

 
It’s in the way you get annoyed 

And say I must be paranoid 
It’s in the way we have to fight 
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For basic fundamental human rights 
 

It’s the invasion of my space 
It’s how you keep me in my place 

It’s the oppression of my race 
IT’S IN MY FACE 

 
(Andrea Cork)52

3.1.1 Den strukturella diskrimineringens historia i Sverige 
 
Många känner tveksamhet inför att acceptera och erkänna att diskriminering förekommer i 
dagens svenska samhälle. Denna tveksamhet bottnar ofta i en föreställning om att Sverige är 
”annorlunda” än andra länder. Man menar att Sverige saknar en historia av förtryck av 
exempelvis etniska minoriteter. Utredaren menar dock att denna föreställning är falsk. Den 
strukturella diskriminering som vi finner i dagens Sverige bygger på strukturer som 
grundlades långt tillbaks i den svenska historien och som fortfarande återskapas. Då Sveriges 
historia är en del av Europas historia förekom i Sverige den rasism som uppkom och spreds 
runtom i Europa. Exempelvis kan nämnas den rasistiska synen på afrikaner och asiater som 
även varit vida spridd i Sverige och närmast blivit en del av den folkliga 
föreställningsvärlden. Rasbiologin och rasismen frodades i Sverige precis lika väl som i resten 
av Europa. I Sverige liksom i resten av Europa innebar slutet av andra världskriget en 
förändring av det rasistiska förflutna. Sverige framträdde som ett land ”orört av kriget” och 
det ekonomiska välståndet kompletterades med självbilden som världssamvetet och moralisk 
stormakt. Under denna period stödde Sverige så kallade u-länder samt FN och var ett land 
som förespråkade solidaritet över gränserna. Då Sverige var ett utav länderna som hörde till 
de hårdaste kritikerna av apartheid och andra orättvisor var det underförstått att några sådana 
problem inte fanns inom Sveriges gränser. Detta bidrog bland annat till att Sverige i likhet 
med de flesta andra europeiska länderna släpat efter i utformandet av en effektiv lagstiftning 
mot etniskt diskriminering.53

 
För att få en ökad förståelse för förekomsten av strukturell diskriminering i dagens Sverige 
måste man förstå den roll rasismen spelat i Sveriges historia.54

 

3.1.2 Rasismens ursprung 
 
Rasismen som fenomen är förhållandevis modernt. Det finns skilda uppfattning kring dess 
ursprung inom forskningen, men den dominerande synen är att slaveriet spelade en viktig roll. 
En gammal historisk företeelse är exempelvis att människor förhärligat sin egen 
grupptillhörighet gentemot andra. Detta har ofta skett på rent regional nivå som till exempel 
mellan byar, bygder, släkter och stammar. Dock är idén om att alla ”vita” skulle känna 
gemenskap gentemot ”svarta” ganska ny. Ett undantag är dock romarna som ansåg sig stå 

                                                 
52 SOU 2005: 56, Det blågula glashuset – strukturell diskriminering i Sverige, Elanders Gotab AB, Stockholm 
2005, s. 19f 
 
53 SOU 2005: 56, Det blågula glashuset – strukturell diskriminering i Sverige, Elanders Gotab AB, Stockholm 
2005, s. 91 
54 SOU 2005: 56, Det blågula glashuset – strukturell diskriminering i Sverige, Elanders Gotab AB, Stockholm 
2005, s. 91 
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över alla andra folk. Detta var dock snarare en fråga om kultur än hudfärg. Antikens greker 
delade romarnas synsätt. Slaveriet under romarriket samt antikens Grekland var inte mer 
förknippat med afrikaner än med någon annan grupp människor. Under denna period 
hämtades slavar från alla möjliga folkslag. Handeln med afrikanska slavar under 1500-talet 
kom dock att ändra synen på människor från Afrika. De kom att kallas ”negrer”, det vill säga 
”svarta” vilket skapade en distinktion till de ”vita” européerna. ”Negrerna” blev en grupp 
människor som inte hade någon civilisation, ingen kultur, ingen religion och ingen historia.55

 
”This ’negro’ was a wholly distinct ideological construct from those images of Africans that 
had preceded it. It differed in function and ultimately in kind. Where previously the Blacks 
were a fearful phenomenon to Europeans because of their historical association with 
civilisations superior, dominant, and/or antagonistic to Western societies, the most recent 
being of Islam, now the ideograph of Blacks came to signify a difference of species, an 
exploitable source of energy (labour power) both mindless to the organizational requirements 
of production and insensitive to the subhuman conditions of work. In the more than 3000 
years between the beginning of the first conception of the ‘Ethiopian’ and the appearance of 
the ‘Negro’, the relationship between the African and the European had been reversed.”56  
 
Handel började bedrivas med människor och “Negrerna” kunde behandlas just så därför att de 
var “negrer” det vill säga inte “riktiga” människor. Hudfärgen fick en stor betydelse och 
avgjorde människovärdet och i och med idén om ”negrernas” underordning var rasismen 
född.57

 

3.1.3 Rasismen i Sverige 
 
Den svenska nationens deltagande i slavhandeln har länge varit ett glömt och förträngt 
kapitel. Historien visar dock att år 1649 grundades det Svenska Afrikakompaniet med statens 
delaktighet för att bedriva handel med slavar från Afrika till Amerika. I dagens Cape Coast i 
Ghana byggdes den svenska fästningen ”Carolusburg” av kompaniet. De mål och planer 
kompaniet hade omfattade slavexport till Amerika men handeln begränsades dock av att 
Sverige inte hade några egna kolonier i Amerika. Därmed fanns det inte någon naturlig plats 
för att sälja slavar i Amerika. Då de flesta räkenskaperna försvunnit är det svårt att beräkna 
exakt hur omfattande slavexporten har varit. Det finns dock exempelvis ett kontrakt bevarat 
som visar att tre köpmän i Amsterdam slutit kontrakt med kompaniet om en transport av 500 
till 600 slavar till Curacao 1657. Början till slutet på det Svenska Afrikakompaniet började 
1658 då fästningen attackerades av holländska och danska konkurrenter. 1815 innebar slutet 
för den svenska slavhandeln då den förbjöds. Detta förbud som påverkade Sverige kom dock 
senare än i länder som exempelvis Danmark, England och USA.58

 
Rasismen var väl utvecklad i Sverige under 1800-talet trots att det knappast fanns mer än en 
handfull afrikaner i landet. Sverige var inte fritt från rasistiska stereotyper om afrikaner och 

                                                 
55 SOU 2005: 56, Det blågula glashuset – strukturell diskriminering i Sverige, Elanders Gotab AB, Stockholm 
2005, s. 92 
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2005, s. 93 
57 SOU 2005: 56, Det blågula glashuset – strukturell diskriminering i Sverige, Elanders Gotab AB, Stockholm 
2005, s. 93 
58 SOU 2005: 56, Det blågula glashuset – strukturell diskriminering i Sverige, Elanders Gotab AB, Stockholm 
2005, s. 93 ff 
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”orientaler” trots att de senare i allt större grad konfronterades med utomeuropeiska 
människor genom invandringen till Sverige. Som exempel kan nämnas den världsberömda 
afro-amerikanska musikern Louis Armstrongs besök till Sverige 1933 som med följande citat 
kommenterades i media. I Dagens Nyheter liknas Louis Armstrong vid ”en berusad Gorilla” 
som ”svettigt och dreglande skuttade omkring och utstötte sina illaluktande vrål” medan 
Socialdemokraten beskriver Armstrong som ”primarien (en muslimsk term) med sina 
apliknande konster och läten”. För Aftonbladet är det positiva med konserten att ”den gjorde 
slut på den gamla tvisten huruvida aporna har ett språk”.59

 
Den historiska rasismen i Sverige har inte bara handlat om negativa stereotypiseringar om 
människor från andra länder. I Sverige finns en lång historia av förtryck av inhemska 
minoriteter. Det är tydligt hur den rasistiska ideologin tillämpats på dessa. Från 1600-talet och 
framåt blev dessa stereotypiseringar allt vanligare. De inhemska minoriteterna drabbades hårt 
när rasbiologin utarbetats och Sverige hade här en ledande roll. Dessa inhemska minoriteter 
utgjordes bland annat av samer, finnar och tornedalingar, judar samt romer och resande.60

 

3.1.4 Sverige som moralisk stormakt 
 
Sverige fick efter andra världskriget en framträdande roll internationellt av moraliskt snitt. 
Politiskt samt ekonomiskt engagemang i FN skapade internationellt inflytande och mellan 
åren 1953 och 1961 var FN:s generalsekreterare svensken Dag Hammarskjöld. Den svenska 
självbilden bestod bland annat av ett land med världssamvete. Från Sveriges sida kritiserades 
rasism och kolonialt förtryck i exempelvis Sydafrika. Resultatet av denna självbild som en 
moralisk stormakt och världssamvete resulterade i en oförmåga till självkritik samt insikt om 
vilka problem som fanns, uppstod och utvecklades i Sverige. Det officiella Sverige blundade 
under en lång period för den diskriminering som byggdes upp mot invandrare. Ett tecken på 
detta är den ineffektiva integrations- och antidiskrimineringspolitiken.61

 

3.1.5 Massmediernas roll 
 
Mediernas roll i processer av strukturell diskriminering handlar till största delen om de sätt 
som medierna sätter dagordningen och producerar det som blir självklara sanningar om 
exempelvis minoritetsgrupper. Mediernas inflytande på människor kan exemplifieras med 
följande fall. Den holländska Teun van Dijk har forskat om mediernas relation till rasism samt 
strukturell diskriminering. I boken Communicating Racism, Ethnic Prejudice in Thought and 
Talk analyserar författaren ett omfattande empiriskt material. En händelse som analyseras 
handlar om tamilska flyktingar från Sri Lanka. I de 180 öppna intervjuerna som genomförts 
med ”vita” holländare om invandring och etniska minoriteter visade det sig att, trots att nästan 
ingen av de intervjuade hade träffat eller sett någon tamil, fanns det bland respondenterna 
flera spontana antaganden om denna grupp. Det visade sig att det i det närmaste all 
information om denna grupp flyktingar kom från olika typer av medier. Flera av 
intervjupersonerna hänvisade till vad de läst i tidningar samt vad de sett på TV. I en 
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2005, s. 97 ff 
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diskursanalys som var en del av undersökningen analyserades 250 tidningsartiklar där det 
visade sig att flera negativa saker om tamilerna framträdde. Exempelvis omnämndes 
tamilerna i metaforer om floder och invasion. Medierna framhöll ofta deras status som 
”illegala” liksom att deras skäl för flykt ifrågasatts och antytts snarare vara av ekonomisk och 
inte politisk karaktär. Flera av de källor som medierna hänvisade till var av ”elitkaraktär” 
exempelvis hänvisades till det holländska justitiedepartementet samt den lokala polisen. Van 
Dijk konstaterade att medierna besatt en enorm makt och var den viktigaste påverkan av 
opinionen i samhället samt att det till stor del sätter dagordningen för debatten och att det 
främst influeras av den så kallade ”eliten” i samhället, det vill säga myndigheter, politiker, 
forskare, storföretag med flera.62

 
I de svenska medierna skapas oftast stereotyper om invandrare vilka utgör en motpol till det 
svenska. Ofta utgör ”det svenska” samt bilden av svensk kultur en tyst föregivet tagen norm. 
Bland annat visar avhandlingar hur innehållet i mediernas rapportering sker i ett 
grundläggande ”vi och dom”-tänkande. Utgångspunkten i detta tänkande är att svenskar och 
invandrare är varandras motsatser och tar utgångspunkt i ”det svenska som norm”. Med andra 
ord formas en bild av det svenska som norm genom ständiga beskrivningar av invandrare som 
avvikande och annorlunda. Medierna beskriver det svenska som eftersträvansvärt och som 
något normalt. Ett exempel är när bilden av invandrare till största delen utgörs av sociala 
problem vilka i sin tur sammankopplas med kulturellt utanförskap. I dessa fall 
sammankopplas kultur med bidragsberoende, kriminalitet, våldsbrott, patriarkala värderingar 
och utanförskap. Samtidigt skapar detta indirekt en bild av svenskar som självförsörjande, 
laglydiga och jämställda.63

 
Flera forskares resultat pekar på tendensen att medierna gärna förklarar brottslighet, annat 
icke önskvärt beteende samt sociala problem när det rör invandrare med kultur.64 Forskning 
tyder även på att sammansättningen av de anställda i medierna, till exempel på 
nyhetsredaktionerna, är etniskt homogen. Exempelvis kan bland dessa studier nämnas 
Maktutredningens journalistenkät från 1990 som visar att ca 5 procent var utlandsfödda. 
Denna siffra kan jämföras med de 9 procent av befolkningen som under samma period 
utgjorde den utlandsfödda delen av befolkningen. En annan undersökning, kallad för Vit makt, 
visade att representationen av utomeuropeiska invandrare vid tidpunkten för undersökningen 
var 2 personer vilket i procenttal innebar 0,2 procent (Ungdom mot rasism, 1995). Studier 
som gjorts i andra länder visar liknande resultat. Exempelvis visar forskning i USA att 11,5 
procent av medarbetarna på redaktionerna i de undersökta dagstidningarna hade 
minoritetsbakgrund. Denna siffra kan jämföras med att de utgör 26 procent av befolkningen i 
USA.65

 
Fler försök har även gjorts för att mäta hur stor andel av de personer som uttalar sig i medier 
är ”invandrare”. Denna forskning bär dock på tolkningsproblem då den är direkt beroende av 
de sätt som gruppen invandrare definieras på. Tomas Andersson Odén har med kvantitativa 
metoder analyserat vilka personer som figurerar i den svenska landsortspressen. I hans 
undersökning används direkt information i artikeln och/eller personens namn som grund. Vad 
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frågan om könsfördelning avser visar det sig att män figurerar mycket oftare än kvinnor. 
Närmare tre fjärdedelar av artiklarna hade en manlig huvudperson. Vidare visade 
undersökningen att, vad avser personer med invandrarbakgrund som figurerar i pressen, 
uppgick denna andel till 6 procent.66

 
Förutom generella bilder av invandrare och svenskar i medierna så finns även speciella 
”bilder” som fångat forskarnas intressen. Några av dessa bilder är till exempel ”förorten”, 
”muslimer och islam” samt ”den duktiga invandraren”. Urban Eriksson, som forskat i frågan, 
menar att bilderna av förorten redan under 1960- och 70-talet var förknippade med 
utanförskap. Idén om etnicitet är sedan 80-talet dock ofta associerad med förorten. I rapporten 
benämnd, Miljonprogram och medier, undersöktes hur medier på olika sätt skildrar förorten. 
Vad som i denna undersökning framkom var att förorterna skildras stereotypt och som platser 
fyllda av avvikelser. Artiklarnas utgångspunkt är ofta att ”De andra” måste hjälpas, aktiveras 
samt engageras. Sådana snedvridna rapporteringar i media kan få sociala effekter i de berörda 
områdena.67

 
När det kommer till bilden av islam och muslimer finns några studier som har fokuserat på 
detta ämne, särskilt efter attacken på World Trade Center i New York den 11 september 2001. 
En av de personer som tittat på dessa aspekter är Håkan Hvitfelt. Han genomförde en studie 
1998 med namnet Den muslimska faran – om mediebilden av islam. Studien är baserad på en 
genomgång av TV-inslag mellan 1991-95. I studien framgår att islam i huvudsak 
uppmärksammas i samband med krig samt terrorism. Av inslagen var drygt 85 procent, 
indirekt eller direkt, relaterade till våld. I inslagen om islam påpekades det ofta att det är 
muslimer som har begått våldsamheter eller brott. Något som inte poängteras i reportage om 
till exempel kristna.68

 
Som tidigare nämnts skapar medierna gärna stereotyper när invandrare samt det som har med 
invandring beskrivs. Invandrare beskrivs således oftast i generella, kollektiva termer. Det går 
dock att finna ett undantag och det är mediernas beskrivningar av ”den duktiga invandraren”. 
Exempelvis kan vi finna beskrivningen av Fadime Sahindal eller Zlatan Ibrahimovic som är 
typexempel på denna form av beskrivningar. Den mediala beskrivningen efter Fadimes död 
har analyserats av Lena Grip. I sin rapport, Mediernas syn på de Andra, presenterar hon 
bilden som flera av de större tidningarna i Sverige förmedlade. ”Invandrarkvinnan beskrivs 
för det mesta som förtryckt, kollektiv och traditionell, förutom när det gäller Fadime som tagit 
steget mot det ”svenska samhället” och istället agerar individuellt och självständigt.” 
Ibrahimovic beskrivs av medierna ofta som omogen och självisk, med kvalitéer som snarare 
är medfödda än intränade. Däremot finns det hela tiden en ”öppning”. Zlatan försöker gå mot 
att bli mer mogen, mindre individualistisk samt mindre irrationell, med andra ord, mer 
svensk.69
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3.1.6 Arbetsmarknaden och arbetslivet 
 
Denna form av forskning, det vill säga om arbetsmarknaden med avseende på arbetslivets 
diskriminerande praktiker, har länge varit lågt prioriterat bland svenska forskare. De 
förklaringar som genom forskningen givits angående arbetsmarknadens etniska ojämnheter 
har oftast tagit fasta på etniskt definierade eller kulturella egenskaper alternativt till brist på så 
kallade Sverige-specifika kunskaper. Argument som av forskare framhållits för att inte ta upp 
frågan om diskriminering har gått ut på de metodologiska svårigheterna att empiriskt belägga 
förekomsten av diskriminering.70

 
Då skillnader i arbetsmarknadssituationen mellan utlandsfödda samt svenskfödda 
uppmärksammats har man oftast bortsett från de samhälleliga processer av över- och 
underordning som ideologiskt bär upp indelningen i ”vi” och ”dom”. Detta är en indelning 
som manifesteras i strukturell diskriminering och är en, så att säga, normativ ”svenskhet” som 
ställs mot ett ”invandrat avvikande”. Nyare forskning som genomförts har dock riktat 
sökljuset på orsaker till den strukturella diskrimineringen samt de diskriminerande 
processerna på arbetsmarknaden.71

 
Idag kan vi ta del av en mängd studier som påtalar och försöker förklara skillnader i 
sysselsättning mellan utrikes- samt svenskfödda. I studierna medger man generellt att etnisk 
diskriminering kan vara en del av förklaringen men fler forskare söker emellertid även andra 
förklaringar vid sidan av etnisk diskriminering. Många gånger förklaras den, statistiskt 
bevisade, lägre sysselsättningsgraden och den högre arbetslösheten av olika ”bristande” 
egenskaper hos gruppen invandrare själva. Hit hör till exempel bland anat kunskaper i det 
svenska språket, tillgång till kontaktnät, utbildningsnivå, vistelsetidens längd samt 
sökaktiviteter. Forskningens närmare granskning av dessa ovan nämnda faktorer visar dock 
att ingen av dem ger en tillräcklig förklaring till skillnader i sysselsättningsnivå och 
arbetslöshet.72

 
En samlad forskning visar till exempel att ofullständiga kunskaper i det svenska språket 
knappast är en tillräcklig förklaring till skillnader i villkor på arbetsmarknaden mellan utrikes 
samt svenskfödda. Kraven på kunskaper i det svenska språket bör, enligt forskningen, 
rimligen variera beroende på arbetsuppgifter. Resultaten visar dock att när konkurrensen om 
jobben ökar, under lågkonjunktur, ökar även kraven på språkkunskaperna. Dock kan 
hänvisningen till ”dåliga språkkunskaper” för att sortera ut utrikes födda på arbetsmarknaden 
även tyda på att det finns personer på den svenska arbetsmarknaden som accepterar samt har 
förståelse för svenska dialekter men inte för utländska brytningar. Denna inställning kan i sin 
tur leda till att invandrarna tappar tillit till systemet, vilket kan spä på effekterna och skapa en 
negativ spiral.73
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Vad avser kontaktnät tyder forskning bland annat på att ungdomar med invandrarbakgrund 
ofta enbart har nätverk som är begränsade till deras egna landsmän. När rekrytering bygger på 
informella kontakter och inte på rekrytering via formella rekryteringskanaler som till exempel 
arbetsförmedlingen eller annonser blir avsaknaden av sociala kontaktnät särskilt till nackdel. 
Detta problem resulterar i att social nätverksrekrytering istället blir till social 
nätverkssegregering eftersom informationen om vakanser utesluter personer utan kontaktnät. 
Dessa förklaringar är dock inte tillräckliga till att förklara de stora skillnaderna i 
sysselsättning. Annan forskning tyder nämligen på att invandrare som kommit in på 
arbetsmarknaden, och därmed kan antas haft tillräckliga språkkunskaper samt sociala 
kontakter för att komma över ”tröskeln” till arbetsmarknaden, vid lågkonjunktur lättare blir av 
med sina arbeten än svenskfödda. En förklaring som ges är att invandrare till skillnad från 
svenskfödda oftare har tillfälliga anställningar och därför oftare förlorar sitt ”fotfäste” på 
arbetsmarknaden vid lågkonjunktur. Förklaringen i detta fall ligget alltså i skillnaderna i 
anställningsformen.74    
 

3.2 Rekrytering 
 
I detta stycke beskrivs rekryteringsprocessen generellt då en förståelse för processens olika 
moment kan bidra till en klarare bild av diskrimineringsproblematiken vid rekrytering. 
 
De anställda är företagets viktigaste tillgång. Därför är det av största vikt att lägga ner mycket 
tid och energi vid rekryteringsprocessen. Detta är av stor vikt då en felaktig rekrytering oftast 
kommer att medföra problem både för arbetsgivaren och för arbetstagaren. En felaktig 
rekrytering är svår att rätta till eftersom människor är inblandade. Därför läggs alltmer 
resurser ned vid rekryteringsprocessen för att det ska bli rätt person som anställs från början. 
Det är dock viktigt med en balanserad syn så att denna problematik inte leder till 
handlingsförlamning hos företagen och att de i det längsta drar sig för att anställa någon. Det 
är viktigt för rekryteraren att i en rekryteringsprocess inte låta sig ryckas med av känslor 
alltför mycket. En rekryterare bör ha förmågan att vara neutral och inte låta sig påverkas av 
yttre faktorer så som utseende och klädsel hos den som intervjuas. Detta är extremt viktigt då 
det skulle kunna leda till att man som rekryterare gör sig skyldig till diskriminering.75

 
Rekrytering innefattar enligt Otto Granberg de åtgärder vars syfte är att genom anställning 
tillgodose företagets behov av personal. Det finns olika former av anställning exempelvis 
tillsvidareanställning eller temporär anställning. Det finns två olika metoder att ta till vid 
rekrytering. Företaget kan antingen rekrytera internt eller externt. Extern rekrytering innebär 
att medarbetare tillförs utifrån medan intern rekrytering innebär att en redan anställd inom 
organisationen får den lediga befattningen.76

 
Rekryteringsprocessen är indelad i flera mindre delprocesser vilka vi nedan kommer att 
presentera och därefter förklara närmare: 
 

- Behov uppstår och beslut fattas om att anställning skall ske. 
- Befattningskraven utreds. 

                                                 
74 SOU 2005: 56, Det blågula glashuset – strukturell diskriminering i Sverige, Elanders Gotab AB, Stockholm 
2005, s. 283 
75 Lundén Björn, Rekrytering – Handbok för arbetsgivare, Björn Lundén Information AB, Uddevalla 2000, s. 9f 
76 Granberg Otto, PAOU – Personaladministration och organisationsutveckling, Natur och Kultur, Borås 2001, 
s. 292 
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- Information om den lediga tjänsten kommuniceras ut. 
- Sammanställning av sökandes meriter görs. 
- En grovgallring av de sökande genomförs. 
- Urval bland de mest intressanta sökanden görs. 
- Anställningsavtal träffas. 
- Avslag till övriga sökande. 
- Uppföljning av rekryteringsprocessen görs.77 

 

3.2.1 Behov uppstår och beslut fattas 
 
Anledningen till att behov av rekrytering uppstår kan vara många. En anledning kan vara att 
en ny befattning inrättats och därför skapas behovet av en ny medarbetare. Andra anledningar 
kan vara att en befintlig medarbetar omplaceras, slutar sin anställning, är långtidssjukskriven 
eller tjänstledig. Organisationen ställs inför en situation där beslut måste fattas hur det ovan 
nämnda behovet ska tillgodoses. Alternativen är exempelvis att ändra arbetsorganisationen 
och därigenom fördela uppgifterna på övriga i arbetsgruppen eller rekrytera någon som 
kommer att ta över ansvaret för arbetsuppgifterna.78

 

3.2.2 Befattningskraven utreds 
 
En beskrivning av de krav befattningen ställer på innehavaren beträffande fysiska och 
psykiska egenskaper, utbildning, kunskaper och praktisk erfarenhet fastställs. Denna 
kravspecifikation kan grunda sig på exempelvis material som redan finns. Detta material kan 
bestå av organisationsplaner, kompetensplaner, befattningsbeskrivningar, personalidéer eller 
arbetsinstruktioner. Kravbeskrivningen kan dock även grunda sig på analyser som görs enbart 
i syfte att kartlägga kraven.79

 

3.2.3 Information om den lediga tjänsten 
 
Målet med informationen är naturligtvis att få lämpliga kandidater att söka platsen. För att nå 
dessa kan flera sorter av rekryteringskällor användas. Organisationen kan exempelvis använda 
sig av arbetsförmedlingen, annonser i dags- och fackpress, jobbmässor, intern annonsering 
eller Internet. En allt vanligare rekryteringskälla vid högre befattningar är handplockning eller 
headhunting.80

 
 

                                                 
77 Granberg Otto, PAOU – Personaladministration och organisationsutveckling, Natur och Kultur, Borås 2001, 
s. 293 
 
78 Granberg Otto, PAOU – Personaladministration och organisationsutveckling, Natur och Kultur, Borås 2001, 
s. 294 
79 Granberg Otto, PAOU – Personaladministration och organisationsutveckling, Natur och Kultur, Borås 2001, 
s. 294 
80 Granberg Otto, PAOU – Personaladministration och organisationsutveckling, Natur och Kultur, Borås 2001, 
s. 295 
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3.2.4 Sammanställning av sökandes meriter 
 
Sammanställningens syfte är att underlätta grovgallringen. Orsaken till att de flesta företagen 
väljer att göra en sammanställning av de sökandes meriter är att sökanden alltför sällan 
bifogar en tydlig meritförteckning. Många gånger medsänds bilagor som kan vara 20 till 30 
sidor, vilket gör meriterna svåröverskådliga för rekryteraren.81

 

3.2.5 Grovgallringen 
 
Grovgallring görs med målet att få de sökande som utifrån kravprofilen är mest intressanta. 
Grovgallringen är oftast uppdelad i tre steg. I det första steget utgår organisationen endast från 
den information som finns i ansökningshandlingen. I steg två går organisationen åter igenom 
de mest intressanta ansökningshandlingarna. Denna gång vägs all information in och i 
undantagsfall söks aktivt kompletterande information. I det tredje steget vägs de sökande som 
gallrats fram i steg ett och två emot varandra.82

 

3.2.6 Urval bland de mest intressanta sökanden 
 
Målet med detta arbetssteg är att få fram de sökande som bäst motsvarar de uppställda 
befattningskraven. Urvalsinstrument som i denna delprocess oftast används är skolbetyg, 
arbetsbetyg, intervju, beteendeobservation, test, referenser, läkarundersökning och 
provtjänstgöring.83

 

3.2.7 Anställningsavtal träffas 
 
På denna nivå i urvalsprocessen har val av bäst lämpade kandidat för befattningen gjorts. Med 
vilken överenskommelse träffas och formella beslut fattas.84

 

3.2.8 Avslag till övriga sökande 
 
Företaget bör så fort som möjligt ge besked till de övriga sökande om att befattningen tillsatts 
med annan sökande. Avslagsbrevet bör formuleras på sådant sätt att den sökande som fått 
avslag trots allt förblir positiv till företaget.85

 
 

                                                 
81 Granberg Otto, PAOU – Personaladministration och organisationsutveckling, Natur och Kultur, Borås 2001, 
s. 301 
82 Granberg Otto, PAOU – Personaladministration och organisationsutveckling, Natur och Kultur, Borås 2001, 
s. 302 
83 Granberg Otto, PAOU – Personaladministration och organisationsutveckling, Natur och Kultur, Borås 2001, 
s. 302 
84 Granberg Otto, PAOU – Personaladministration och organisationsutveckling, Natur och Kultur, Borås 2001, 
s. 316 
85 Granberg Otto, PAOU – Personaladministration och organisationsutveckling, Natur och Kultur, Borås 2001, 
s. 319 
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3.2.9 Uppföljning av rekryteringsprocessen 
 
Då värderingar inom samt utom företaget ändras, likaså organisation och struktur, är det för 
företaget viktigt att uppföljning av rekryteringspolitiken och rutinerna kring 
rekryteringsprocessen görs. Det är viktigt för en organisation att ständigt försöka förbättra 
sina system och rutiner för anställning. Uppföljningen kan göras kontinuerligt exempelvis 
genom intervjuer med de medarbetare som slutar eller genom en större insats vid ett visst 
tillfälle.86

 

3.3 Allmänt om diskrimineringsbegreppet 
 
Ordet diskriminering har sitt ursprung i det latinska uttrycket discrimo vars betydelse är 
avskiljer. I svenska akademins ordlista förklaras ordet diskriminering med orden ”att 
behandla olika”. I nationalencyklopedin (NE) beskrivs ordet diskriminering som 
”särbehandling av individer eller grupper”. Vidare anges i NE att diskriminering i dagligt tal 
innebär en ”sådan särbehandling av en grupp eller en individ som innebär olägenhet av något 
slag för gruppen eller individen”. Juridikens termer definierar diskriminering som ”olikartad 
behandling av vad som borde behandlas lika”. Som EDA (Utredningen om översyn av lagen 
mot etnisk diskriminering) framhållit finns emellertid inte någon för alla situationer fastställd 
definition av begreppet diskriminering. Begreppet kan användas för att förklara allt ifrån en 
negativ avsiktlig särbehandling till företeelser som är följden av traditioner, praxis eller vissa 
regel- eller samhällssystem under en viss tidsperiod i vår historia.87

 
De flesta studier producerade kring diskriminering som ämne är relativt nya även om det finns 
några enstaka äldre studier kring diskriminering av personer med utländsk bakgrund. Det är 
först under senare delen av 1990-talet som etniskt diskriminering som forskningsfält fått ett 
ordentligt genomslag inte bara inom forskarvärlden utan även i samhällsdebatten. Studier av 
könsdiskriminering har dock pågått under en längre tid. Studier som behandlar diskriminering 
som grundar sig på funktionshinder samt sexuell läggning är fortfarande väldigt få. I Sverige 
har feminismens framväxt och därmed ett ökat intresse för studier av makt- och 
ojämlikhetsrelationer mellan kvinnor och män haft betydelse för utvidgandet av förståelsen av 
diskriminering.88

 
Diskriminering är något som utförs av individer mot andra individer. Forskning visar dock att 
sammanhanget i vilket diskriminering sker är av central betydelse för förståelsen av själva 
diskrimineringen. Diskrimineringen tenderar inom arbetsmarkanden och arbetslivet främst att 
vara institutionell eller strukturell till sin karaktär även om individer kan diskriminera andra 
individer i vardagen. Diskrimineringen får sina förutsättningar genom makt som återfinns i 
form av organisations eller samhällsmakt.89 Dessa två former av diskriminering förklaras 
utförligare längre fram i texten. 
 

                                                 
86 Granberg Otto, PAOU – Personaladministration och organisationsutveckling, Natur och Kultur, Borås 2001, 
s. 331 
87 SOU 2001:39, Ett effektivt diskrimineringsförbud – Om olaga diskriminering och begreppen ras och sexuell 
läggning, Elanders Gotab AB, Stockholm 2001, s. 29 
88 SOU 2005: 115, Avidentifiera jobbansökningar – en metod för mångfald, Elanders Gotab AB, Stockholm 
2005, s. 33f 
89 SOU 2005: 115, Avidentifiera jobbansökningar – en metod för mångfald, Elanders Gotab AB, Stockholm 
2005, s. 34 
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Begreppet diskriminering är inte entydigt inom rättsväsendet. Det återfinns bland annat i 
brottsbalken (BrB), i jämställdhetslagen, i 1999-års lagar om åtgärder mot etniskt 
diskriminering i arbetslivet, om förbud mot diskriminering i arbetslivet av personer med 
funktionshinder samt om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell 
läggning. Begreppet diskriminering skiljer sig i sin definiering åt mellan brottsbalken och de 
ovan nämnda arbetslivslagarna. Det finns både en objektiv och en subjektiv sida av begreppet 
diskriminering. Vid sin beskrivning av diskrimineringsbegreppets behandling i rättsliga 
sammanhang har EDA utgått från den vanligaste indelningen av diskrimineringsbegreppet. I 
regel sker denna indelning på nedan följande sätt.90

 

3.3.1 Objektivt – direkt samt indirekt diskriminering 
 

- Direkt diskriminering förutsätter att diskrimineringsgrunden objektivt sätt är i direkt 
koppling till en viss grupptillhörighet. Ett exempel skulle kunna vara: ”endast norska 
medborgare får köpa sommarstugor i Norge eller den som ska vara tunnelbanechaufför 
får inte ha något funktionshinder”. 

 
- Indirekt diskriminering förekommer objektivt sätt när exempelvis ett krav som 

framstår som neutralt i verkligheten medför att den person eller personer som tillhör 
en viss grupp hamnar i ett sämre läge än individer som har en annan grupptillhörighet. 
Ett exempel skulle kunna vara: ”endast de som varit fast bosatta i Norge i fem år får 
köpa sommarstuga i Norge eller för arbetet som tågförare krävs en minimilängd av 
185 cm”.91 

 

3.3.2 Subjektiv – avsiktlig direkt diskriminering samt oavsiktlig direkt 
diskriminering, avsiktlig indirekt diskriminering samt oavsiktlig indirekt 
diskriminering  
 
Diskriminering kan på den subjektiva sidan vara ett avsett, avsiktligt resultat av ett handlande 
eller en tillämpning av uppställda regler. Avsikten skulle kunna vara att gynna en viss grupp 
människor men denna avsikt skulle i vissa fall kunna leda till att en annan grupp eller andra 
grupper missgynnas. Det är därför viktigt att skilja på motivet, det vill säga den avsedda 
effekten av ett handlande från insikten om den faktiska effekten av ett visst handlande samt 
om diskrimineringsgrunden. Den diskriminerades avsikt med, eller motiv för sitt val av 
handlande saknar betydelse för den rådande indelningen av direkt samt indirekt 
diskriminering.  
 

- Avsiktlig direkt diskriminering föreligger till exempel när en arbetsgivare vägrar att 
rekrytera en person på grund av dennes etniska ursprung eller sexuella läggning.  

 
- Oavsiktlig direkt diskriminering kan exempelvis ta sitt uttryck i att en arbetsgivare 

avstår från att anställa en person som tillhör en viss etnisk minoritet som följd av 
felaktig information eller på grund av fördomar. 

                                                 
90 SOU 2001:39, Ett effektivt diskrimineringsförbud – Om olaga diskriminering och begreppen ras och sexuell 
läggning, Elanders Gotab AB, Stockholm 2001, s. 29f 
91 SOU 2001:39, Ett effektivt diskrimineringsförbud – Om olaga diskriminering och begreppen ras och sexuell 
läggning, Elanders Gotab AB, Stockholm 2001, s. 30 
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- Avsiktlig indirekt diskriminering kan exempelvis förekomma när en arbetsgivare 

ställer upp vissa villkor med syftet att utesluta till exempel en viss etnisk grupp. I detta 
fall kommer effekten av de uppställda villkoren att vara avsedd.  

 
- Oavsiktlig indirekt diskriminering förekommer om ett villkor som ovan nämnts skulle 

ställas upp som resultat av ren obetänksamhet eller ren vanemässighet.92 
 

3.3.3 Statistisk diskriminering och preferensdiskriminering  
 
Dessa två diskrimineringsteorier har i första hand utformats med tanke på rasdiskriminering. 
Med statistisk diskriminering menas att en individ tillskrivs vissa egenskaper vilka anses gälla 
generellt för människor med samma grupptillhörighet. Det blir alltså genomsnittliga skillnader 
mellan olika grupper som får avgöra hur individerna i gruppen kommer att behandlas. 
Statistisk diskriminering förekommer alltså om en person tillhörande en viss etnisk grupp 
skulle få sämre behandling än en individ som tillhör en annan grupp med hänvisning till vad 
som kan anses utgöra generella skillnader mellan grupperna. Denna form av diskriminering 
gäller även i de fall då statistiskt stöd kan läggas fram som påvisar att det finns skillnader 
mellan grupperna.93

 
Upphovsmannen till teorin om preferensdiskriminering är nobelpristagaren Gary Becker. 
Teorin bygger på antagandet om att de som diskriminerar har fördomar. De som i detta fall 
diskriminerar har en önskan till detta och kan vara beredda att göra vissa uppoffringar eller 
kräva någon form av kompensation om deras önskan inte skulle gå i uppfyllelse. Exempelvis 
skulle arbetskamrater som diskriminerar kunna agera mot sin arbetsgivare genom att begära 
lönekompensation om denne skulle anställa någon tillhörande en etnisk minoritet. Ett annat 
exempel skulle kunna vara ett företags kunder som har preferenser avseende företagets 
anställda och utifrån dessa agerar som om priset för varorna är olika beroende av vilken 
etniskt tillhörighet de har som framställt varan eller tjänsten.94

 
Både statistisk diskriminering samt preferensdiskriminering strider mot bestämmelsen om 
olaga diskriminering återfunnen i 16 kap. 9 § BrB. Det strider mot brottsbalken då denna 
kräver att alla individer bedöms utifrån individuella egenskaper eller sitt eget beteende och 
inte utifrån vad som på mer eller mindre goda grunder kan anses känneteckna en viss grupp 
som personen tillhör.95 BrB (Brottsbalken) innehåller förbud mot vissa former av 
diskriminering i näringsverksamhet. Bestämmelserna grundar sig på FN:s konvention om 
avskaffande av alla former av rasdiskriminering som antogs av generalförsamlingen den 1:a 
december 1965. Brottsbalkens föreskrifter omfattar inte bara näringsidkaren utan även den 
som är anställd i näringsverksamheten eller annars handlar på en näringsidkarens vägnar samt 
de som är anställda i allmän tjänst eller innehar allmänt uppdrag.96

                                                 
92 SOU 2001:39, Ett effektivt diskrimineringsförbud – Om olaga diskriminering och begreppen ras och sexuell 
läggning, Elanders Gotab AB, Stockholm 2001, s. 30f 
93 SOU 2001:39, Ett effektivt diskrimineringsförbud – Om olaga diskriminering och begreppen ras och sexuell 
läggning, Elanders Gotab AB, Stockholm 2001, s. 31f 
94 SOU 2001:39, Ett effektivt diskrimineringsförbud – Om olaga diskriminering och begreppen ras och sexuell 
läggning, Elanders Gotab AB, Stockholm 2001, s. 32 
95 SOU 2001:39, Ett effektivt diskrimineringsförbud – Om olaga diskriminering och begreppen ras och sexuell 
läggning, Elanders Gotab AB, Stockholm 2001, s. 32 
96 SOU 2001:39, Ett effektivt diskrimineringsförbud – Om olaga diskriminering och begreppen ras och sexuell 
läggning, Elanders Gotab AB, Stockholm 2001, s. 50 
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En annan form av diskriminering benämns som strukturell diskriminering. Detta begrepp 
används för att beskriva direkt samt indirekt diskriminering som inbyggda fenomen i 
samhällets sätt att fungera. Det är alltså inte fråga om personliga ställningstaganden. 
Strukturell diskriminering betraktas som något normalt och allmänt förekommande. Den tyder 
även på en viss regelbundenhet. Då denna form av diskriminering uppstår ur rutiner eller 
handlingssätt vilka framstår som normala och genomtänkta kan den betraktas som en 
strukturell diskrimineringsform.97 Med andra ord bör strukturell diskriminering reserveras för 
de regler, normer, rutiner, vedertagna förhållningssätt samt beteenden som är kopplade till just 
samhällsstrukturer.98

 
En annan form av diskriminering som tidigare redan nämnts är institutionell diskriminering 
och det är viktigt att göra en åtskillnad mellan strukturell samt institutionell diskriminering. 
Denna form av diskriminering bör till skillnad från den strukturella snarare reserveras för de 
regler, normer, rutiner, vedertagna förhållningssätt och beteenden som är kopplade till 
organisationer i vid mening.99  
 

3.4 Kulturens påverkan 
 
Nedan tar vi upp vissa aspekter på ämnet organisationskultur då vi anser det vara kopplat till 
ämnet diskriminering. En stark organisationskultur kan försvåra för individer som skiljer sig 
från den rådande kulturella normen som återfinns i organisationen att bli en del av den. Detta 
kan indirekt bidra till diskriminering i urvalsprocessen.  
 
Vi har till denna teoretiska referensram använt oss av boken Organisational change av 
Barbara Senior. För att skildra två kontrasterade aspekter av organisatoriskt liv använder sig 
Senior av isbergmetaforen. Den första aspekten, som författaren beskriver det, är den synliga 
delen av isberget som existerar ovanför vattenytan. Denna del av isberget sammanliknas med 
den mer formella delen av en organisation. Den andra delen av isberget som är under 
vattenytan och därför dold utgör den del av organisationen som är mer, så att säga, 
”förklädd”. Hit kategoriseras exempelvis värderingar, övertygelser och attityder både från 
chefer och anställda samt exempelvis normer för uppträdande.100 Användandet av denna 
metafor implicerar även att kultur som fenomen är ”djupt rotat” och därför troligtvis resistent 
mot förändringar.101 Begreppen kultur, politik och makt har kommit att i allt större 
utsträckning omfatta det som inkluderas i den dolda delen av ”isberget” eller 
organisationen.102  
 
Innebörden samt definitionen av begreppet kultur återfinns i mången litteratur. Exempelvis 
definierar Kroeber och Kluckhohn det enligt följande: Kultur består av ett föredömligt sätt att 
tänka, känna och reagera, inhämtat och överfört mestadels genom symboler, …, 

                                                 
97 SOU 2001:39, Ett effektivt diskrimineringsförbud – Om olaga diskriminering och begreppen ras och sexuell 
läggning, Elanders Gotab AB, Stockholm 2001, s. 32 
98 SOU 2005: 115, Avidentifiera jobbansökningar – en metod för mångfald, Elanders Gotab AB, Stockholm 
2005, s. 35 
99 SOU 2005: 115, Avidentifiera jobbansökningar – en metod för mångfald, Elanders Gotab AB, Stockholm 
2005, s. 35 
100 Senior Barbara, Organisational Change, Prentice Hall, Glasgow, 2002, sid 122 
101 Senior Barbara, Organisational Change, Prentice Hall, Glasgow, 2002, sid 125 
102 Senior Barbara, Organisational Change, Prentice Hall, Glasgow, 2002, sid 123 
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grundläggande kärnan av kultur består av traditionella idéer och framförallt deras medförda 
värderingar.  
 
En annan definition lyder: Kultur är ‘hur vi gör saker och ting här’. Det är det typiska för 
organisationen, vanorna, de rådande attityderna, den framväxta förebilden av accepterat och 
förväntat beteende.103  
 
Senior tar upp två distinktioner av kultur. Den första beskriver kultur som en kritisk variabel 
som delvis ger förklaring till skillnader i organisatoriska handlingar. Detta sett att se på kultur 
underförstår att organisationer har kulturer och att förändring av kultur inte är så svårt om det 
görs på rätt sätt. Den andra distinktionen tolkar kultur som en metafor för själva 
organisationen. Här menas att kulturen inte bara är en pusselbit, något organisationen har, 
utan snarare är kultur något en organisation är.104  
 
Ovan har vi behandlat olika former av diskriminering samt möjliga underliggande faktorer 
som är orsaker till att diskriminering förekommer. Nedan kommer vi att presentera vad lagen 
säger angående diskriminering. Detta anser vi vara relevant då vi tror att lagar och 
förordningar kan ha påverkat arbetet inom området diskriminering samt organisationernas 
strävan till en förbättring. 
 

3.5 Vad säger lagen? 
 
Under denna rubrik tas lagar och regler i samband med rekrytering och anställning upp. 
Dessa lagar och regler tas upp då det i stor utsträckning påverkat tänkandet kring 
diskriminering och blivit till ett incitament i arbetet mot diskriminering inom arbetslivet.  
 
3.5.1 Regeringsformen 
 
Enligt bestämmelser i regeringsformen får lag eller annan författning inte innebära att någon 
missgynnas på grund av dennes ras, hudfärg, etniskt ursprung eller annat som gör att 
individen tillhör en minoritetsgrupp. Diskriminering beskrivs i regeringsformen endast med 
ordet missgynna.105  
 
I 1 kap. 2 § RF (Regeringsformen) fastslås att den offentliga makten skall utövas på så sätt att 
respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet 
visas, liksom att etniska, språkliga samt religiösa minoriteters möjlighet att behålla och 
utveckla ett eget kulturliv bör främjas. I 2 kap. 15 § RF står det att lag eller annan föreskrift 
inte får innebära att någon individ missgynnas därför att han eller hon med hänsyn till ras, 
hudfärg eller etniskt ursprung tillhör en minoritetsgrupp. Vidare sägs i 2 kap. 22 § första 
stycket 7 RF att utlänningar i Sverige är likställda med svenska medborgare ifråga om skydd 
mot missgynnande på grund av ras, hudfärg eller etniskt ursprung. Bestämmelserna samt 
förbuden i RF riktar sig i första hand till de normgivande organen, det vill säga regering och 
riksdag men även till andra myndigheter som meddelar föreskrifter.106
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3.5.2 1999-års diskrimineringslagar 
  
Tre nya diskrimineringslagar trädde i kraft den 1 maj 1999. Dessa tre är: 
 

- Lagen om åtgärder mot etnisk diskriminering i arbetslivet 
- Lagen om förbud mot diskriminering i arbetslivet av personer med funktionshinder 
- Lagen om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning  

 
Dessa tre lagar förbjuder direkt samt indirekt diskriminering i arbetslivet. Direkt 
diskriminering innebär enligt lag att en arbetsgivare missgynnar en arbetssökande eller en 
arbetstagare genom att behandla denne mindre förmånligt än vad arbetsgivaren behandlar 
eller skulle ha behandlat en individ av exempelvis annan etniskt tillhörighet eller sexuell 
läggning i en liknande situation.  Enligt lag innebär indirekt diskriminering att en arbetsgivare 
missgynnar en arbetssökande eller en arbetstagare genom tillämpning av bestämmelser, 
kriterium eller författningssätt som framstår som neutrala men de facto särskilt missgynnar en 
individ som tillhör någon av de grupper som skyddas genom diskrimineringsförbuden. Detta 
gäller i de situationer där syftet med bestämmelsen, kriteriet eller förfaringssättet kan 
motiveras av sakliga skäl och åtgärden därför kan ses som lämplig eller nödvändig för att 
syftet ska kunna uppnås.107  
 

3.5.3 Om anställningsförfarandet i offentlig sektor 
 
I detta stycke tar vi kortfattat upp rättsregler som gäller för anställningsförfarandet inom 
offentlig sektor då dessa kan ha betydelse för tillämpningen av användandet av metoden med 
avidentifierade ansökningshandlingar. Dessa regler baserar sig på förvaltningslagen och 
allmänna förvaltningsrättsliga principer. 
 
Myndigheterna får ha anvisningar om hur en ansökan vid en rekryteringsprocess skall eller 
bör utformas. Detta så länge anvisningarna möjliggör att ärendet kan handläggas på ett enkelt, 
snabbt samt billigt sätt utan att säkerheten på något sätt eftersätts. Dock får myndigheten inte 
avvisa eller på annat sätt bortse från relevant information som de facto kommit in till 
myndigheten oberoende av om anvisningarna har följts eller inte. Myndigheten ges utifrån 
reglerna möjlighet att instruera sin personal om hur ett anställningsärende skall handläggas. 
Instruktionerna får dock inte komma i konflikt med någon författning. Så snart en 
jävsgrundande omständighet uppdagas måste den också beaktas. De sökande som varit en del 
av rekryteringsprocessen har hos en statlig myndighet rätt att ta del av allt det som tillförts 
anställningsärendet. Detta inkluderar även sådant som kommit in till myndigheten i särskilt 
förslutet kuvert.108

 
Tilläggas kan även att bestämmelserna i förvaltningslagen inte ska tillämpas i den 
utsträckning de finns avvikande bestämmelser i annan förordning eller lag. Därför finns det 
inte något i förvaltningslagen som hindrar att det i lag eller förordning ges föreskrifter om att 
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myndigheter får tillämpa en viss metod, till exempel metoden med avidentifierade 
ansökningshandlingar.109

3.6 Avidentifierade ansökningshandlingar 
 
Metoden med avidentifierade ansökningshandlingar har i Sverige närmast blivit synonym 
med den metod som används i Melleruds kommun. Metoden kallas för Mellerudsmodellen. 
Rekrytering med hjälp av avidentifierade ansökningshandlingar har under senare år blivit mer 
spridd och det pågår försök med olika metoder av avidentifierade ansökningshandlingar 
runtom i landet. Försöken har uppmärksammats vilket i sin tur har lett till att fler tagit initiativ 
till nya försök. Det rör sig främst om personalenheter, mångfalds- och 
integrationshandläggare och representanter för politiska partier i kommuner som har tagit 
initiativ till försök med avidentifierade ansökningshandlingar. Enligt den utredning som gjorts 
på uppdrag av Statens offentliga utredningar finns ingen systematiskt utvärdering av metoden 
med avidentifierade ansökningshandlingar.110  
 
Metoden med avidentifierade ansökningshandlingar bör enligt förespråkarna användas bara 
för att ta fram de kandidater som ska kallas till intervju. Efter detta steg bör 
anställningsproceduren skötas på vanligt sätt. Metoden ska bara ta hänsyn till formella 
kvalifikationer, som till exempelvis utbildning och arbetslivserfarenhet. Övriga 
kvalifikationer som exempelvis samarbetsförmåga och andra personliga egenskaper samt 
allmän personlig lämplighet bör och bedöms bäst genom den efterföljande vanliga 
anställningsproceduren med intervjuer, referenstagning och ibland testning.111

 
Metoden förutsätter att arbetsgivaren fastställer en kravprofil för den formella kvalifikationen 
som önskas innan en anställning förklaras ledig. Kravprofilen bör visa hur de olika typerna av 
kvalifikationer värderas genom ett tydligt angivande vilka av kvalifikationerna som är 
nödvändiga, önskvärda respektive avgörande. När kravprofilen fastställts ska den omsättas till 
en ansökningsblankett där bara de formella kvalifikationerna som önskas tas upp. 
Utformandet av ansökningsblanketten måste göras på ett sådant sätt att det som ska fyllas i 
inte avslöjar sökandens identitet eller grupptillhörighet (se som exempel bilaga 3). 
Grupptillhörighet omfattar egenskaper som avses i lagstiftningen mot diskriminering i 
arbetslivet, det vill säga etniskt tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, kön, sexuell 
läggning eller funktionshinder. Man bör alltså inte efterfråga namnet, hemadressen, åldern, 
födelselandet, civilståndet eller hemförhållanden. Endast i de fall där svenskt medborgarskap 
är en förutsättning för anställning bör det efterfrågas. Bara information om typ av anställning, 
yrke eller arbetsuppgifter kan efterfrågas, det vill säga exakt information om tidigare och 
nuvarande arbetsplatser bör inte efterfrågas. Information om utbildningsexamen, 
utbildningsinriktning samt utbildningens längd bör efterfrågas på ett sådant sätt att 
utbildningsanordnaren samt undervisningsspråket inte avslöjas. Likaså bör inte information 
om utbildning i svenska språket efterfrågas. Dock bör kompetensen i språket efterfrågas. 
Ansökningsblanketten bör vara utformad på ett sådant sätt att möjlighet till att lämna ett så 
kallat personligt brev inte ges. Blanketten kan lämpligen göras elektroniskt så att den sökande 
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kan fylla i och sända in den via internet. När en anställning förklaras ledig exempelvis genom 
annonsering bör kravprofilen anges samt att den sökande ska fylla i den särskilda 
ansökningsblanketten. Övriga ansökningshandlingar ska lämnas in på sedvanligt sätt. Som 
kontaktperson bör annan än den som har att bestämma om kallelse till intervjun anges.112

 
Annan personal än den som har att bestämma om kallelse till intervju bör även vara den som 
tar emot inkomna ansökningar och översiktligt ser till att de inkomna ansökningsblanketterna 
inte innehåller någon ej efterfrågad information. Denna personal bör ta kontakt med den 
sökande om denne inte fyllt i ansökningsblanketten eller fyllt i den fel för att be honom eller 
henne korrigera felet eller använda sig av blanketten. Varje ansökningsblankett samt övriga 
inkomna handlingar från sökanden åsätts ett löpnummer så att ansökningsblanketten kan 
härledas till en individ. Ansökningarna ska inte registreras i myndighetens diarium utan ska 
istället hållas ordnade på ett sådant sätt att det utan svårighet kan fastställas att handlingarna 
kommit in till myndigheten, det vill säga att de inte upprättats av myndigheten. Det är viktigt 
att personalen som inom myndigheten arbetar med rekrytering får tydliga instruktioner om att 
de som har att bestämma om kallelse till intervju inledningsvis inte får annan information om 
de sökande än vad som framgår av de ifyllda ansökningsblanketterna.  När ansökningstiden 
vid en viss rekrytering har gått ut ska de ifyllda ansökningsblanketterna lämnas över till den 
som har att bestämma om kallelse till intervju. Denna person ska med hjälp av bara den 
information som finns på ansökningsblanketten rangordna de sökande utifrån hur väl de 
uppfyller de formella kvalifikationerna i kravprofilen samt därefter bestämma vilka som ska 
kallas till intervju. När detta skett, det vill säga när rekryteringsprocessen kommit till denna 
fas kan all personal ta del av samtliga inkomna handlingar.113

 

3.6.1 Melleruds kommun - Mellerudsmodellen 
 
I huvudsak finns det tre metoder som prövats men Mellerudsmodellen utgör den mest kända. 
Metoden går ut på att så långt som möjligt efterlikna en traditionell rekrytering.114 Initiativet 
till den avidentifierade rekryteringsmetoden kom från en mångfaldshandläggare som under en 
tid varit projektanställd på Melleruds kommun och fick stöd till idén från personalchefen. 
Metoden ser i huvudsak ut som en traditionell rekrytering men de traditionella 
ansökningshandlingarna kompletteras med ett speciellt ansökningsformulär. Kandidaten fyller 
själv i formuläret där meriterna presenteras på ett avidentifierat sätt.115 Även ett personligt 
brev används i Mellerudsmodellen där kandidaten kan berätta om sina meriter men ska då 
göra det på ett sätt som inte avslöjar identitet eller grupptillhörighet.116  
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3.6.2 Norrköpings kommun 
 
Mellerudsmodellen var inspirationskällan för utvecklingen av avidentifierade 
ansökningshandlingar i Norrköpings kommun.117 Här valdes dock en standardiserad 
ansökningsblankett för att ytterligare understryka avidentifieringen. Det personliga brevet 
valdes bort i den initiala bedömningen.118 Målet var dock att i så stor utsträckning som möjligt 
integrera denna metod med den traditionella rekryteringsprocessen, det vill säga ingen 
förändring av kravprofilen vidtogs när försöket genomfördes.119

 

3.6.3 Statens kärnkraftsinspektion 
 
Statens kärnkraftsinspektion representerar den tredje modellen. Inspektionen har använts sig 
av avidentifierade ansökningshandlingar sedan år 2000.120 Ansökningarna har här tagits emot 
på vanligt sätt. Den sökande har inte informerats om att myndigheten använder sig av 
avidentifierade ansökningshandlingar. Kravspecifikationerna har däremot varit relativt 
utförliga. Utarbetandet av själva kravprofilen görs systematiskt med kompetensprofiler och 
befattningsbeskrivningar på enhets-, avdelnings- och funktionsnivå för att precisera vilken 
kompetens som behövs inom organisationen på de olika nivåerna. En personalsekreterare har 
sedan skött avidentifieringen genom att den sökandes meriter systematiskt har sammanfattats. 
Därigenom har meriterna avidentifierats. Det här relativt personalintensiva momentet innebär 
att utbildning samt arbetslivserfarenhet lyfts ut från de av kandidaten insända handlingarna 
och presenteras för rekryteringsansvariga utan att koppling till information om sökandens 
identitet eller grupptillhörighet möjliggörs. Hos Statens kärnkraftsinspektion är denna 
rekryteringsmetod integrerad som en del i ledningssystemet och är inte som i de övriga fallen 
en försöksverksamhet utan utgör en del av den ordinarie verksamheten. Avidentifieringen 
görs inom myndigheten utan den sökandes vetskap.121

 

4. Empiri 
 
I detta kapitel har vi valt att presentera vår empiri som består av både sekundär- och 
primärdata. Våra sekundärdata baseras på tidigare undersökningar och tryckta erfarenheter 
av användandet med avidentifierade ansökningshandlingar. Då denna varit relativt 
begränsad i sin omfattning har vi valt att även intervjua personer som aktivt arbetar med 
eller har deltagit i försök med denna urvalsmetod samt kandidater som har rekryterats med 
hjälp av densamma.   
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4.1 Sekundärdata 
 
I detta stycke redogörs för de erfarenheter av avidentifierade ansökningshandlingar som 
erhållits både inom Sverige från exempelvis kommuner, samt erfarenheter från utlandet och 
då specifikt från USA, Kanada, Frankrike och Storbritannien. Dessa erfarenheter baseras på 
utredningar gjorda för Statens offentliga utredningar. Regeringen gav i uppdrag till 
statsrådet Sven-Erik Österberg att tillkalla en särskild utredare vars uppdrag skulle vara att 
analysera förutsättningarna för att använda en metod där ansökningshandlingarna 
avidentifierats vid rekrytering inom offentlig sektor. Tanja Linderborg blev den som fick 
uppdraget att leda utredningen. Till sin hjälp hade Tanja Linderborg experter inom området. 
Namnet på utredningen är Anonymitetsutredningen.122

 

4.1.1 Svenska erfarenheter av avidentifierade ansökningshandlingar 
 

4.1.1.1 Melleruds kommun  
 
Ett problem som Melleruds kommun erfarit och uppmärksammat är att den stora andelen 
sökande väljer att bara skicka in traditionella ansökningshandlingar, det vill säga många 
kandidater väljer att inte fylla i det avidentifierade formuläret. Resultatet har då blivit att 
kommunen fått två parallella rekryteringsprocesser och detta har skapat viss osäkerhet i 
arbetet samt försvårat sammanställningen av erfarenheterna kring om den avidentifierade 
rekryteringsprocessen kan minska risken för särbehandling samt öka mångfalden. På 
Mellerudskommun är de inblandade dock positivt inställda till metoden och fortsatt 
användning av den. Kommunen har även varit inspirationskälla åt andra kommuner och delat 
med sig av sina erfarenheter.123

 

4.1.1.2 Norrköpings kommun  
 
I Norrköpings kommun har de erfarenheter och problem som framhållits fokuserat på det 
administrativa arbetet, det vill säga ansökningsblankettens utformning samt de sökanden som 
valt att bara lämna in traditionella ansökningshandlingar. På kommunen upplevs denna nya 
urvalsmetod skapa merarbete först och främst då fler personer måste involveras i 
rekryteringsprocessen för att avidentifieringen ska kunna bevaras. Det fanns en osäkerhet 
bland chefer och övriga medarbetare om hur metoden skulle hanteras, samt hur relationen 
mellan ansökningshandlingar som kommit kommun tillhanda på ett traditionellt sätt 
respektive ett avidentifierat sätt skulle behandlas. Mycket arbete har fått läggs ner för att en 
ansökningsblankett ska kunna bidra med tillräcklig information men samtidigt garantera en 
avidentifiering. Det positiva är att denna försöksverksamhet har inneburit ett nytänkande med 
en utveckling av ansökningsblanketten som resultat. Norrköpings kommun har i sin 
utvärdering noterat att även personer med utländsk bakgrund i stor omfattning valt att enbart 
använda sig av en traditionell ansökan. På grund av att erfarenheterna är relativt begränsade i 
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Norrköping kommun är det svårt att göra några generella bedömningar av metodens 
effektivitet.124  
 

4.1.1.3 Statens kärnkraftsinspektion 
 
Inom Statens kärnkraftsinspektion är avidentifierade ansökningshandlingar som metod väl 
förankrat inom organisationen. Upplevelserna är dock skiftande och rekryteringsgruppernas 
inställning till metoden varierar. De fackliga organisationerna är generellt positiva till 
metoden. Avidentifierade ansökningshandlingar används inte vid varje rekrytering men vid de 
flesta. Trots att det finns en osäkerhet kring huruvida metoden medverkar till att öka den 
etniska och kulturella mångfalden eller inte, upplevs den fungera såväl praktiskt som 
kvalitetsmässigt. Andra frågor som betonas i utredningen av Statens offentliga utredningar har 
sin fokus på lagstiftning, administrativt merarbete samt IT-stöd vid rekrytering.125

 

4.1.2 Utländska erfarenheter av avidentifierade ansökningshandlingar 
 
Även utländska erfarenheter av användningen av avidentifierade ansökningshandlingar har 
sökts samt forskning kring sådana metoder. Detta har dock visat att det finns mycket lite 
erfarenhet samt forskning kring denna metod även i utlandet. Under utredningen har dessa 
erfarenheter samlats in genom samtal med personer väl insatta i mångfalds- och 
antidiskrimineringsarbete i länderna USA, Kanada och Storbritannien. En diskussion med den 
franska ministern för mångfald har hafts. Nedan presenterar vi den information om metoden 
som erhållits i respektive land samt även kortfattat information om mångfalds och 
diskrimineringsarbete i respektive land.126

 

4.1.2.1 USA  
 
USA är på många sätt ett föregångsland i utarbetandet av antidiskriminerings- och 
mångfaldspolitik för etniskt och kulturell mångfald. Detta främst på grund av landets historia 
präglad av slaveri och rasism men även som resultatet av en stark medborgarrättsrörelse som 
arbetat för jämlika möjligheter och mångfald. Den amerikanska politiken präglas av starka 
antidiskrimineringslagar samt i vissa fall lagstiftning kring så kallad positiv särbehandling. 
Utredningen har genom samtal med forskare samt experter vid Cornell University erhållit 
information kring mångfalds- och antidiskrimineringsarbete inom rekryteringsområdet.127  
 
Metoden har i USA inte fått något systematiskt genombrott. Detta kanske på grund av att 
antidiskriminerings- och mångfaldslagstiftning i landet arbetar för att motverka 
diskriminering samt öka mångfald utan att ingripa i frågor rörande hur anställningsprocedurer 
ska organiseras. Undantag uppstår bara i de fall en arbetsgivare döms för diskriminering. I 
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sådana specifika situationer kan en förändring av rekryteringsproceduren krävas. I USA finns 
även krav på arbetsgivarna att kunna visa att arbete mot diskriminering och för mångfald sker 
inom organisationen. Detta analyseras med hjälp av statistik över personalförändringar. För 
att minska diskriminering används ofta antidiskriminerings- och mångfaldsutbildning. 
Utbildningens mål är dels att skapa medvetenhet om fördomar och förutfattade meningar dels 
att utveckla institutionaliserade förfaranden som utifrån denna medvetenhet ska motverka 
eventuella risker för diskriminering.128

 
Avidentifierade ansökningshandlingar som metod används inte i någon större utsträckning i 
USA. Detta beror enligt uppgift främst på att rekryteringsprocessen inkluderar tester i en 
betydande omfattning, dels på lagstiftningen som gör det problematiskt för arbetsgivare att 
använda metoden då den kan ge en grund för en sökande som upplever sig ha blivit 
diskriminerad att stämma arbetsgivaren. Indikationer finns dock på att metoden används inom 
privata företag. I USA finns dock ingen systematiskt kunskap om användandet av metoden 
med avidentifierade ansökningshandlingar.129  
 

4.1.2.2. Kanada  
 
En generell lag om mänskliga rättigheter finns i Kanada. Denna lag förbjuder diskriminering 
baserad på en mängd olika grunder inom de federala myndigheterna samt i områden som står 
under den federala regeringens inflytande så som bland annat arbetslivet. Dessutom finns en 
speciell federal lag för just arbetslivet samt anställning. Lagen kallad rättvisa vid anställning 
omfattar alla offentliga och privata arbetsgivare med fler än hundra anställda. Lagen 
föreskriver att en utformning av riktlinjer och styrinstrument för att förhindra diskriminering 
skall utformas av arbetsgivaren. En annan målsättning med lagen är att arbetsgivarna ska 
kunna visa hur de arbetar för att få en rimlig representation av kvinnor, ursprungsbefolkning, 
funktionshindrade samt etniska minoriteter bland sina arbetstagare. Lagstiftningen styr 
arbetsgivaren i den omfattning att lagarna fokuserar på vad som inte får göras i form av såväl 
direkt som indirekt diskriminering. Det är dock arbetsgivarens skyldighet att ha kontroll över 
personalsammansättningen samt övervaka den så att en utveckling mot ökad mångfald sker. 
Det är även upp till arbetsgivaren att utforma metoder i sin verksamhet som ska kunna 
möjliggöra resultaten lagen anger. I de fall som en arbetsgivare fälls för diskriminering går 
dock lagen in och ger konkreta instruktioner om hur regelverk och proceduren inom 
organisationen ska förändras.130

 
Då arbetet för att förhindra diskriminering samt främja mångfald är väl utvecklat i Kanada 
utgör metoden med avidentifierade ansökningshandlingar en av en mängd alternativ eller 
kompletterande metoder som står till arbetsgivarens förfogande för att uppfylla lagstiftningen. 
Då det enligt undersökningen finns organisationer som använder sig av metoden med 
avidentifierade ansökningshandlingar fokuseras arbetet snarare på att urskilja moment inom 
arbetslivet där särbehandling kan uppstå, för att därefter aktivt kunna arbeta med dessa 
moment och förändra dem. Fokus ligger alltså på att övervaka utvecklingen av mångfald som 
en indikator på om diskriminering återfinns i samhället och i sådana fall i vilken form. Även i 
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Kanada precis som i USA spelar domstolsväsendet och civilrättsliga stämningar en avgörande 
roll i arbetet med att motverka diskriminering.131

 

4.1.2.3 Frankrike  
 
Frankrike har till skillnad från många andra länder inte fört en uttalad integrations- och 
antidiskrimineringspolitik. Situationen har dock under de senaste åren förändrats något då en 
särskild minister tillsatts med uppdraget att främja jämlika rättigheter. Under de senaste åren 
har en diskussion kring metoden med avidentifierade ansökningshandlingar som alternativ till 
den mer traditionella rekryteringsprocessen förts. Diskussionen har främst fokuserat på den 
offentliga sektorn men åsikter om att den även bör användas inom den privata sektorn har 
framförts. En allt tydligare kunskap om att personer tillhörande en viss minoritetsgrupp, 
främst personer med utländsk bakgrund särbehandlats i rekryteringsprocessen har varit 
utgångspunkten i dessa debatter. Ett arbete där konkreta förslag på hur avidentifierade 
ansökningshandlingar kan användas pågår i Frankrike. Än så länge är det dock oklart vad som 
kommer att föreslås. Oklarheterna handlar exempelvis om förslaget kommer att innebär att 
metoden ska vara obligatorisk samt vilka arbetsgivare som kan komma att beröras. 
Diskussionerna handlar även om huruvida metoden skall vara ett komplement till den 
traditionella rekryteringsprocessen eller fullt ut ersätta den traditionella rekryteringen.132

 

4.1.2.4 Storbritannien  
 
Inom Europa är det oftast Storbritannien som anses vara det land som är mest utvecklat vad 
gäller politik mot diskriminering och för mångfald. Enligt lag är dt förbjudet att diskriminera 
på grund av ras, hudfärg, nationalitet och etnicitet. Centrala samhällssfärer såsom 
bostadsmarkanden, arbetslivet och utbildningsväsendet täcks av lagstiftningen. Med hjälp av 
lagstiftningen är det möjligt att vidta åtgärder för att etniska minoriteter ska ha möjlighet att 
konkurrera på lika villkor inom bland annat arbetslivet. Lagstiftningen tillåter dock inte så 
kallad positiv särbehandling vid anställningsbeslut.133

 
I Storbritannien finns en kommission för rasjämlikhet (Commission for Racial Equality, CRE) 
samt en enhet inom inrikesdepartementet vars uppgift är att övervaka att offentliga samt 
privata aktörer följer lagstiftningen. Kommissionen har möjlighet att vara ombud för individer 
som anser sig ha blivit utsatta för diskriminering och de försöker motverka i synnerhet 
indirekt diskriminering genom att påverka procedurer och regelverk. Kommissionen driver 
även kampanjer som är generella, branschspecifika eller sektorspecifika för att upplysa om 
lagstiftningen och informera om metoder för att minska diskriminering och öka mångfalden.  
Enkäter eller blanketter används där de anställda själva ges möjlighet att definiera utifrån 
olika kategorier hur mångfalden upplevs. Precis som i både USA och Kanada förekommer 
utbildning in om området.134
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Varken Kommissionen för jämlikhet eller den mångfaldskonsult för London stad som 
Anonymitetsutredningen varit i kontakt med kände till någon arbetsgivare i Storbritannien 
som använder sig av metoden med avidentifierade ansökningshandlingar.135

 

4.2 Primärdata 
 
Uppsatsens primärdata baserar sig på samanlagt 7 intervjuer. Intervjufrågorna ställda till de 
olika respondenterna återfinns i bilaga 1. 
 

4.2.1 Intervju med Kommun- och finansmarknadsminister Sven-Erik 
Österberg den 28 april 2006 
 
Sven-Erik Österberg är sedan år 2004 Kommun- och finansmarkandsminister och arbetar vid 
Finansdepartementet. Dessförinnan har Sven-Erik Österberg bland annat arbetat som 
riksdagsledamot och kommunalråd i Skinnskattebergs kommun. Kommun- och 
finansmarknadsministerns ansvarsområden är: kommuner och landsting, länsstyrelser, bank, 
värdepapper och försäkringar, statlig förvaltning, offentlig upphandling, ansvarskommittén 
samt spelfrågor. Vi kommer i nedan följande text att kalla honom ministern.  
 
Ministern tror att det förekommer diskriminering vid rekrytering men att det är svårt att veta i 
vilken utsträckning det förekommer. De experiment som gjorts för att försöka mäta i vilken 
utsträckning diskriminering vid rekrytering förkommer har inte varit vetenskapliga utan 
snarare handlat om fiktiva ansökningar. Ministern tror inte att anledningen till 
diskrimineringen är rasistiskt grundad utan snarare handlar om omedvetna handlingar och 
djupare värderingar. Det som är bekant känns tryggt, menar ministern.  
 
Idén med avidentifierade ansökningshandlingar uppkom enligt ministern från några 
kommuner i södra Sverige. Metoden är en metod bland många andra för att öka mångfalden 
bland de anställda och målet är att erhålla samma sammansättning av människor inom stat och 
kommun som i samhället i övrigt.  
 
En av de faktorer som gör metoden tillämpar och bra är att den möjliggör, för de kandidater 
som tillhör de grupper som vid traditionell rekrytering riskerar att bli diskriminerade, att ta sig 
förbi det första steget i rekryteringsprocessen. Detta möjliggör för dessa individer att kunna 
visa vem man är och vad man kan, det vill säga vilka kvalifikationer man innehar inte bara 
dokumenterat på ett papper utan även dessa kvalifikationer som kan ta sig i uttryck vid en 
intervju. 
 
Vad avser kritiken som riktats mot metoden med avidentifierade ansökningshandlingar, det 
vill säga kostnads- och tidskrävande menar ministern att det nog snarare handlar om en ovilja 
att använda sig av metoden. Ministern menar att en organisation förlorar betydligt mer på att 
gå miste om en resurs eller adekvat kompetens bland sina anställda. Förlusten med att inte 
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erhålla rätt individ på rätt plats blir enligt ministern mycket dyrare än dessa merkostnader som 
uppstår vid användandet av metoden med avidentifierade ansökningshandlingar.  
 
Ministern anser inte att det finns några direkta nackdelar med metoden, men han tycker att det 
är trist att det finns ett behov av att den ska användas. De som uttalat sig negativt om metoden 
och anser den vara diskriminerande i sig, tror ministern är personer som lyckats ta sig uppåt i 
organisationer utan någon hjälp (som med exempelvis avidentifierade ansökningshandlingar) 
och därför inte ser ett behov, vilket många andra, däribland ministern gör.  
 
Vad avser de rekryteringsmetoden som idag används inom organisationer tror ministern att 
det är svårt att tillämpa på ett sådant sätt att diskriminering undviks. Tester kan vara ett bra 
och neutralt utvärderingsverktyg men ministern frågar sig om kandidaten som är mest lämpad 
överhuvudtaget lyckas komma till detta steg i rekryteringsprocessen. 
 
Enligt ministern har de kommuner och statliga institutioner som tillämpat eller tillämpar 
metoden med avidentifierade ansökningshandlingar fått välja arbetssätt och blankettsystem 
själva. Staten har ännu inte bestämt sig för vilket av arbetssätten man ska använda då man 
fortfarande är i ett så tidigt skede i försöksprocessen. Ministern anser att metoden med 
avidentifierade ansökningshandlingar bör användas på alla nivåer inom organisationen. Skulle 
det visa sig efter att utredningen är klar att denna metod är en bra och tillämpar metod vet inte 
ministern om det kommer att bli ett krav inom staten att den ska användas vid varje 
rekrytering på alla nivåer, men ministern anser att alla bör använda sig av metoden. Detta för 
att undvika att någon känner sig orättvist behandlad samt för att inte någon kandidat som 
tillhör någon av de grupper vilka ibland utsätts för diskriminering ska vara rädda för att de 
genom att använda sig av metoden avslöjar sig och därmed blir diskriminerade just för att de 
använt sig av en avidentifierad ansökningsblankett.  
 
För att få näringslivet att tillämpa metoden tror ministern att man kan framhålla de kostnader 
som kan undvikas genom att rätt person rekryteras till utlyst tjänst. En felrekrytering är ur ett 
ekonomiskt perspektiv väldig kostsam för en organisation då stora ekonomiska resurser måste 
läggas på denna process. 
 
Ett försök med avidentifierade ansökningshandlingar inom staten kommer enligt ministern att 
starta i januari 2007. Ministern ser helst att försöket baseras sig på rekryteringar som görs hos 
cirka 15-20 olika instanser inom staten. Instanserna kommer själva att få visa sitt intresse för 
att medverka i försöket. Försöket kommer således att vara baserat på frivillig medverkan från 
instansernas sida. Ministern tror att responsen från de olika instansernas sida kommer att vara 
stor eftersom detta är ett sätt att påvisa att man är beredd att satsa resurser på att lösa 
problemet med diskriminering vid rekrytering. Försöket kommer troligtvis att utvärderas 
genom ett betänkande. Det kommer med största sannolikhet inte att avsättas några extra 
ekonomiska anslag till de olika instanserna som väljer att delta i försöket utan kostanden för 
försöket kommer att bäras av varje instans inom ramen för de redan tidigare anslagen för 
rekrytering. 
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4.2.2 Intervjuer med rekryterare 
 

4.2.2.1 Telefonintervju med Staffan Gunnarsson, Melleruds kommun den 2 maj 2006  
 
Staffan Gunnarsson arbetar sedan två år tillbaks som personalsekreterare på Melleruds 
kommun i södra Sverige.  
 
På Melleruds kommun finns inga krav på kandidaterna att använda sig av de avidentifierade 
ansökningshandlingarna vid rekrytering. Kommunen arbetar med andra ord både med 
traditionella rekryteringsmetoder och avidentifierade ansökningshandlingar. Försöket med 
avidentifierade ansökningshandlingar påbörjades under våren 2002 och under hösten samma 
år togs ett beslut i fullmäktige om att metoden skulle användas vid rekrytering till tjänster 
inom kommunen.  
 
Staffan Gunnarsson vet inte exakt hur många rekryteringar som genomförts inom kommunen 
sedan försöket startades, men uppskattningsvis väljer 1/3 av kandidaterna att använda sig av 
metoden med avidentifierade ansökningshandlingar. Anledningen till detta är inte undersökt 
eller analyserad. Staffan Gunnarssons känsla är dock att fler kandidater väljer att använda sig 
av traditionella rekryteringsmetoden så som personligt brev eftersom detta känns igen och 
därmed skapar trygghet för kandidaten. Det kan enligt Gunnarsson vara svårt språkligt att 
använda sig av avidentifierade ansökningshandlingar eftersom det i dessa blanketter inte ska 
avslöjas något som har med kön, ålder eller nationellt ursprung att göra. Även denna svårighet 
kan resultera i att vissa väljer att söka till en tjänst på ett traditionellt sätt.  
 
Initiativet till metoden har enligt Staffan Gunnarsson tagits av integrationssamordnaren som 
under en period arbetade som konsult hos Melleruds kommun. Integrationssamordnaren har 
inspirerats av liknande metoder som tillämpats i Kanada. Tillsammans med den 
personalansvariga har integrationssamordnaren utvecklat ansökningsblanketten samt övriga 
processer som är en del av avidentifierade ansökningshandlingar.  
 
Staffan Gunnarsson anser att metoden bör användas överallt och på alla nivåer inom en 
organisation.  
 
Erfarenheterna från Melleruds kommun är enligt Staffan Gunnarsson att det kan vara svårt att 
hantera både traditionella ansökningar och avidentifierade ansökningar när båda används vid 
en rekryteringsprocess. Detta problem uppstår då det är valfritt för kandidaten att välja hur 
ansökan ska ske. Många som arbetar med rekrytering inom kommunen upplever det svårt att 
hantera dessa problem och Staffan Gunnarsson menar att det ställer betydligt högre krav på en 
rekryterare att parallellt arbeta med båda metoderna. Problemet skulle enligt Gunnarsson 
kunna lösas genom att ha avidentifierade ansökningshandlingar som krav vid rekrytering.  
 
Staffan Gunnarsson anser att det förekommer diskriminering vid rekrytering, men det är dock 
svårt att säga i vilken omfattning det förekommer. Gunnarsson tror att det oftast handlar om 
tillkortakommanden hos en rekryterare, det vill säga, sker diskriminering så sker det 
omedvetet. Många gånger handlar det om magkänslan vid en rekrytering och denna påverkas i 
hög grad av våra värderingar. Detta gör enligt Gunnarsson att vi påverkas av yttre attribut så 
som klädsel och utseende.  
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Staffan Gunnarsson menar att visst kan diskriminering ske vid ett senare steg i 
rekryteringsprocessen även om avidentifierade ansökningshandlingar används men att 
kandidaten får en chans på ett annat sätt om metoden tillämpas än om den inte skulle ha 
tillämpats. Gunnarsson påpekar att denna metod kan vara en hjälp på vägen i arbetet mot 
diskriminering och ökad mångfald då det medvetandegör både kandidater och rekryterare att 
problemet finns. Det är dock inte meningen att kommunen ska lösa integrationsproblemen 
som finns i landet i stort.  
 

4.2.2.2 Telefonintervju med Tina Jacobsson, Göteborgs Stad, Centrum den 4 maj 2006  
 
Tina Jacobsson arbetar som personalsekreterare i Göteborgs Stad, Centrum. 
 
Vid en rekrytering är den Tina Jacobsson som ser till att den lediga tjänsten annonseras ut. 
När ansökningstiden har passerat lämnas ansökningshandlingarna vidare till Tina Jacobssons 
chef. I annonsen för den lediga tjänsten framgår det tydligt att kommunen arbetar med 
mångfald och en uppmaning att den sökande ska använda sig av den avidentifierade 
blanketten vid ansökan. Blanketten finns på kommunens hemsida, men kan även hämtas i 
receptionen eller skickas till en sökande som inte har tillgång till dator och Internet. Annonsen 
för den lediga tjänsten avslutas med: Välkommen med din avidentifierade ansökan innan…., 
detta som en extra uppmaning att den sökande verkligen ska använda sig av metoden. Det är 
alltså inget krav på att kandidaten måste använda sig av blanketten. En ansökan som kommer 
till kommunen, och Tina Jacobsson tillhanda utan att vara avidentifierad kommer att 
avidentifieras av Tina Jacobsson innan den går vidare till chefen. 
 
Försöket med avidentifierade ansökningshandlingar startade i Göteborgs Stad våren 2005 och 
i Göteborgs Stad, Centrum där Tina Jacobsson arbetar under hösten 2005. Under våren 2005 
pågick ett planerings- och förberedelsearbete inom Göteborgs Stad, Centrum inför försöket. 
 
Majoriteten av kandidaterna väljer att använda sig av den avidentifierade blanketten vid sin 
ansökan. Tina Jacobsson uppskattade att ca 5 % valde att inte använda sig av den 
avidentifierade blanketten. Blanketten har utformats på kommunen men man har blivit 
inspirerade av kulturförvaltningen som provat på metoden i ett tidigare skede.  
 
Det är i dagsläget tre förvaltningar inom Göteborgs Stad som använder sig av metoden med 
avidentifierade ansökningshandlingar vid rekrytering. Metoden används vid rekrytering till 
alla nivåer inom organisationen. Tina Jacobsson uppfattar dock metoden som lite klumpig och 
tidskrävande. Det blir administrativt merarbete anser Tina Jacobsson då ansökningarna ska 
sorteras i två högar innan högen med de avidentifierade blanketterna ska till chefen. Därefter 
ska chefen ha resten av ansökan för att kunna läsa detta och därefter kalla aktuella kandidater 
till intervju. Den viktigaste frågan, menar Jacobsson, är om blanketten samt metoden med 
avidentifierade ansökningshandlingar i övrigt fyller sitt syfte. 
 
Tina Jacobsson påpekar också svårigheten med metoden om det är så att avdelningen önskar 
icke-svenskar till den utlysta tjänsten. Dessa kommer då inte att hittas bland de 
avidentifierade blanketterna eftersom det inte ska framgå kön, ålder eller etniskt ursprung i 
dessa. En annan svårighet menar Tina Jacobsson är att med avidentifierade 
ansökningshandlingar tittar rekryteraren enbart på utbildning och erfarenhet, och just 
erfarenhet kan vara något som en icke-svensk inte har hunnit skaffa sig ännu. Detta gör att de 
sorteras bort i ett tidigt skede i rekryteringsprocessen. 
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Tina Jacobsson menar att deltagandet i projektet med avidentifierade ansökningshandlingar 
ändå är positivt. Eftersom de arbetar med mångfald så ökar medvetenheten om mångfald i och 
med deras deltagande i projektet. Tina Jacobsson anser att rekryteraren alltid påverkas av yttre 
attribut i en rekryteringsprocess. Det är viktigt att kandidaten passar in i organisationskulturen 
samt strukturen i företaget och Tina Jacobsson påpekar att den personliga intervjun är mycket 
viktig i rekryteringsprocessen.  Det viktigaste för organisationen är att erhålla en person med 
rätt utbildning och erfarenhet (det är viktigt att se bortom de yttre attributerna) vilket gör, 
menar Tina Jacobsson, att personer inte diskrimineras för att de är icke-svenskar utan för att 
personen saknar den utbildning eller erfarenhet som tjänsten kräver, detta oavsett om 
personen är svensk eller icke-svensk. Enligt Tina Jacobsson är det inte så många icke-
svenskar som söker tjänster inom Göteborgs Stad.  
 
När en kandidat väljer att inte använda sig av den avidentifierade ansökningshandlingen finns 
ingen uttalad policy att fråga varför kandidaten inte har gjort detta. Tina Jacobsson har frågat 
detta vid något tillfälle och då fått som svar att kandidaten inte haft tid att fylla i blanketten 
eller inte haft tillgång till dator. Det är oftast icke-svenskar eller invandrare som inte använder 
sig av den avidentifierade blanketten. En hypotes som Tina Jacobsson och hennes kollegor 
har är att dessa personer inte förstått blankettens syfte, det vill säga att den faktiskt är 
framtagen just för att vara en hjälp till personer i utsatta grupper som ju de är.  
 
Tina Jacobsson ställer sig frågande till om den avidentifierade blanketten verkligen uppfyller 
sitt syfte och menar att det är möjligt att det finns andra metoder som är bättre för att minska 
diskrimineringen vid rekryteringen och för att öka mångfalden i organisationerna. Exempelvis 
kanske man skulle kunna använda sig av mer riktade insatser för att rekrytera individer från 
grupper som för närvarande är underrepresenterade inom organisationen. Tina Jacobsson tror 
inte att man inom kommunen kommer att fortsätta med metoden med avidentifierade 
ansökningshandlingar. Dock kan det tänkas att man vid rekrytering kommer att fortsätta 
använda sig av blanketter istället för traditionella CV:n då erfarenheten inom kommunen är att 
kandidaterna blir mer jämförbara när man använder sig av blanketter. Ansökningarna blir mer 
överskådliga och innehåller information som blir enklare att jämföra kandidater emellan. 
Försöket inom Göteborgs Stad, Centrum kommer att pågå till den 30 juni 2006 och därefter 
kommer en utvärdering ske. 
 

4.2.2.3 Intervju med Paki Holvander, Norrtälje kommun den 4 maj 2006  
 
Paki Holvander arbetar som Integrationskonsult på Norrtälje kommun och har en gedigen 
erfarenhet inom ämnet, såväl nationellt som internationellt. På kommunen har man på ett eller 
annat sätt arbetat med metoden sedan 2001. Det var Holvander som var initiativtagaren till 
metoden. Själv blev hon inspirerad genom en kontakt med en forskare (Angela Nilsson) på 
Stockholms Universitet. Eftersom Holvander har en längre erfarenhet av rekrytering insåg 
hon behovet av en metod som kunde vara till hjälp av eliminering av olika former av 
diskriminering vid rekrytering. Holvander minns att implementeringen av metoden inte var 
helt enkel då ett motstånd fanns inom olika organisationer som grundade sig på rädslan att 
förlora kontrollen över rekryteringsprocessen. Det var svårt att få gehör för metoden till en 
början. 
 
Det administrativa arbetet bestod i att man avidentifierade ansökningshandlingar som kommit 
in. Dessa avidentifierade ansökningshandlingar lämnades sedan över till någon inom 
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organisationen som stod för själva urvalet. Så arbetar man på kommunen även idag då 
avidentifierade ansökningshandlingar tillämpas vid rekrytering. Det är inte alltid fallet att 
avidentifierade ansökningshandlingar används utan även ”traditionella” rekryteringsmetoder 
används på kommunen. Många gånger handlar motståndet om brist på förståelse för själva 
metoden samt dess nytta, menar Holvander. 
 
När ansökningar kommer in och kommunen valt att arbeta med avidentifierade 
ansökningshandlingar läses först alla ansökningar på ett systematiskt sätt. Därefter sorteras de 
handlingar som inte uppfyller kraven utifrån utbildning och erfarenhet bort. De övriga 
ansökningarna som uppfyller dessa grundläggande krav sorteras i sin tur in i intressanta samt 
mycket intressanta ansökningar. Därefter avidentifieras de mycket intressanta ansökningarna 
och lämnas vidare till den person som kommer att ansvara för avidentifieringen. 
Avidentifieringen innebär att personliga uppgifter så som kön, ålder och nationellt ursprung 
tas bort. 
 
Holvander menar att det också är väldigt viktigt att arbetsgivaren är effektiv i sitt sätt att 
”locka” potentiella kandidater till en ledig post inom organisationen. Det är viktigt att det i 
exempelvis en annons kommuniceras ut en önskan för ”öppenhet” inom organisation. Man 
måste först och främst bli en attraktiv arbetsgivare, och det för alla kategorier av sökanden. 
 
Om man vill skapa en organisation som är bra ur ett mångfaldsperspektiv så handlar det om 
att bland annat skapa en sammansättning av personal som är olika i fråga om kön, ålder och 
exempelvis nationellt ursprung. Detta inte bara för att skapa en sammansättning av personal 
som återspeglar samhällssammansättningen utan även för att detta de facto gynnar en 
organisation, möjliggör att man kan få olika perspektiv på saker och ting samt ökar 
kreativiteten menar Holvander. En viktig sak i en organisations strävan för att få rätt man till 
rätt plats och kunna ta till vara på adekvat kompetens, menar Holvander, är att även internt se 
över sin organisationsstruktur och se till att göra de ändringar som behövs för att den ska 
passa alla kategorier av personal, i den mån det är möjligt. 
 
Avidentifierade ansökningshandlingar används oftast när en rekrytering inom kommunen görs 
för att fylla en central plats inom den. Det vill säga, metoden används inte för att till exempel 
rekrytera någon inom barn och skola. Man har först velat pröva metoden centralt. Holvander 
tycker att metoden är bra att använda, i brist på annat. Holvanders erfarenhet är att denna 
metod tar bort symptomen på diskriminering men ska man arbeta med rekrytering på ett rätt 
sätt så är ”lösningen” snarare att säkerhetsställa hela rekryteringsprocessen. Det skulle vara 
det ideala ”lösningen” på denna problematik. Ett steg i rätt riktning är ett rekryteringsverktyg 
som avidentifierar enkelt. Kommunen kommer inom snar framtid att testa ett sådant 
systemstöd i hopp om att detta kommer att kunna bidra till effektiviserade arbetsprocesser 
inom rekryteringsområdet. 
 
På Norrtälje kommun har man valt att inte arbeta med en blankett vid rekrytering med hjälp 
av avidentifierade ansökningar. Detta för att inte försvåra för kandidaterna mer än nödvändigt. 
Det är viktigt att seriöst kunna granska alla former av intresseanmälningar som görs till en 
organisation för att på så sätt kunna komma i kontakt och ta tillvara på den kompetens som 
finns ute på marknaden. Kommer exempelvis en person in och lämnar in en lapp i receptionen 
ska man kunna ta till vara på även en sådan eventuell möjlighet. 
 
Det är lätt att man som rekryterare i ett tidigt skede i rekryteringsprocessen påverkas av yttre 
attribut så som kläder eller utseende men det är faktiskt kompetensen vi vill åt säger 
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Holvander. Det där med magkänsla köper Holvander inte. I första ansatsen när en person 
kommer in i rummet så är det ju självklart de yttre man ser först. Det är dock viktigt att ha i 
åtanke att de yttre attributen bara är toppen på ett isberg. Under finns det massor ”av en 
människa” och det är det som är av relevans för organisationen. Fördomar kan man ju dock 
inte vaccinera sig mot. Det är därför för personer som arbetar med rekrytering viktigt att 
ständigt arbeta med dessa fördomar menar Holvander. Alla måste arbeta med detta problem, 
även en mångfaldskonsult. 
 
Holvander tror att diskriminering ofta förekommer vid rekrytering. Denna tror Holvander 
bottnar i rädsla för något man inte känner till. 
 
På kommunen har man inte systematiskt utvärderat kandidaternas upplevelser av metoden 
med avidentifierade ansökningshandlingar men Holvander påpekar att det är extremt viktigt 
att kandidaterna behandlas på ett professionellt sätt. Vid tillfällen då feedback givits av 
Holvander till olika kandidater har responsen varit positiv, säger Holvander.  
 
Självklart finns det en risk för att kandidater kan utsättas för diskriminering i ett senare skede 
av rekryteringsprocessen. Holvander menar dock att det är bättre att göra något åt problemet, 
använda avidentifierade ansökningshandlingar, än ingenting. Holvanders önskan är att det i 
Sverige skulle kunna finnas någon form av kvalitetssäkrig inom rekryteringsområdet. Det vill 
säga, varje gång en organisation ska rekrytera så ska man i annonsen exempelvis kunna se en 
stämpel som tyder på en viss nivå av kvalitet. Då vet man att organisationen har 
säkerhetsställt hela rekryteringsprocessen. Idag, menar Holvander, tar många organisationer 
inte rekryteringsprocessen på allvar. Många chefer som idag sitter inom olika organisationer 
och rekryterar personal har ingen adekvat utbildning för att utföra detta arbete. Det faller på 
deras post eftersom de är chefer för exempelvis en avdelning. Holvander menar att det borde 
finnas någon form av certifiering för att kunna få arbeta med rekrytering inom en 
organisation.  Idag är man dock långt ifrån detta drömläge. Små steg måste dock tas i rätt 
riktning och avidentifierade ansökningshandlingar är ett sådant steg. 
 

4.2.2.4 Intervju med Helena Nordin, Statens Kärnkrafts Inspektion den 10 maj 2006 
 
Helena Nordin arbetar med rekryteringsfrågor på SKI (Statens Kärnkrafts Inspektion) samt 
arbetar aktivt med rekrytering inom verket. Det är Nordin som bland annat sammanställer 
listor där avidentifiering gjorts av kandidater vars ansökan man mottagit på SKI. Dessa 
avidentifierade listor lämnas sedan vidare över till respektive rekryterande chef på SKI som i 
sin tur gör ett första urval av kandidater som kallas till intervju. Det som framkommer på 
listan är utbildning samt tidigare arbetslivserfarenhet och det är alltså dessa faktorer som det 
första urvalet baserar sig på. Helena Nordin påpekar i ett tidigt skede av intervjun att det hos 
dem på SKI är kompetensen som är det intressanta. Vem det är, det vill säga, vilket kön 
personen har, vilken ålder eller varifrån personen kommer är inte intressant i sammanhanget 
och ska inte påverka urvalet. Hos oss handlar det om specifik kompetens inom området 
kärnkraft och det är det som är av ytterst vikt hos oss. Många med utländsk bakgrund har just 
denna kompetens och på SKI har man en 14 procentig mångfald vilket är ganska högt, menar 
Nordin. 
 
På SKI har man valt att arbeta med avidentifierade ansökningar därför att man vill visa på en 
medvetenhet av problemets existens samt att man aktivt arbetar för en förbättring av den 
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situation som i dag existerar inom många organisationer samt i samhället i övrigt, det vill säga 
att personer utifrån olika skäl blir diskriminerade. 
 
Kandidaterna som söker tjänster på SKI får aldrig veta att organisationen använder sig av 
avidentifiering i rekryteringsprocessen. Anledningen till detta är ingen särskild, menar Helena 
Nordin. Vi har bara inte sätt att det på något sätt skulle bidra till vårt arbete i positiv 
bemärkelse om kandidaterna visste det, säger Nordin. I annonserna som SKI använder sig av 
vid rekrytering framgår dock alltid tydligt att man arbetar för en strävan efter att skapa 
mångfald inom organisationen inte bara i fråga om nationellt ursprung utan även med 
avseende på kön och ålder. 
 
På SKI har man arbetat med metoden med avidentifierade ansökningar i cirka fem år. De 
flesta rekryteringar görs med hjälp av en avidentifiering som en del av rekryteringsprocessen. 
Man har dock ganska låg omsättning på personal och rekryterar ca tio medarbetare per år 
säger Nordin. Metoden är mer tillämpar vid rekrytering av medarbetare på icke chefsnivå 
anser Helena Nordin. 
 
Generellt sett kan det bli så att kandidaterna utsätts för diskriminering i ett senare skede av 
rekryteringsprocessen, till exempel vid intervjun. Metoden med avidentifieringen av 
ansökningar säkerställer ju inte detta. Denna metod bidrar endast till att kandidaten kommer 
vidare efter det första steget i rekryteringsprocessen, menar Nordin. Det är också viktigt 
menar Nordin att man inte lurar sig själv som rekryterare och tror att denna metod löser alla 
problem med avseende på diskriminering vid rekrytering. Meningen är att detta arbetssätt 
skapar en medvetenhet och därigenom en strävan mot ständig förbättring. Det är viktigt med 
mångfaldstänkandet, säger Nordin, och detta arbetssätt påminner oss ständigt om dess behov. 
Själv anser Nordin inte att man som rekryterare påverkas i någon högre grad av de yttre 
attributen. Återigen påpekar Nordin att det relevanta faktiskt är kompetensen och ingenting 
annat. Det är en persons utbildning och erfarenheter som kommer att bidra till verksamheten, 
ingenting annat. 
 
En annan vanlig orsak till att människor kan bli diskriminerade vid intervjun, tror Helena 
Nordin, kan vara språket. Bryter man mycket eller inte talar korrekt kan det skapa en 
osäkerhet hos arbetsgivaren om en persons kvalifikationer. På SKI skulle man exempelvis om 
detta visade sig vara problemet hos en kandidat, som med avseende på kompetens är den mest 
konkurrentkraftiga bland kandidaterna, erbjuda en språkkurs till vederbörande för att på så 
sätt inte gå miste om den kompetens personen har. 
 
De negativa aspekterna på användandet av metoden är att det tar mer tid i anspråk säger 
Nordin. Det blir speciellt jobbigt under perioder då det pågår många rekryteringar på samma 
gång. Då känns merarbetet extra mycket. Samtidigt har man på SKI inte märkt av någon 
förbättring ur mångfaldssynpunkt sedan man börjat praktisera användandet av metoden inom 
rekryteringsområdet. Men som Helena Nordin redan nämnt väljer SKI att fortsätta med 
metoden. På frågan varför SKI valt att fortsätta med tillämpningen av metoden med 
avidentifierade ansökningar trots att man statistiskt sett inte upplever någon förbättring svarar 
Nordin, som tidigare redan nämnts, att användandet skapar en medvetenhet vilket är bra anser 
man. Det skulle kännas fel att sluta. Man känner att man deltar och bidrar till något gott. Det 
är viktigt med mångfaldsarbete, påpekar Nordin igen, och detta är ett steg i ett sådant arbete. 
På SKI arbetar man på en webblösning som förhoppningsvis kommer att bidra med att 
merarbetet kan minskas. Lösningen kommer att innebära en möjlighet för kandidaterna att 
fylla i en ansökningsblankett på nätet som sedan elektroniskt kommer att sändas till SKI. För 
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SKI kommer detta att innebära att exempelvis avidentifieringen kommer att kunna göras med 
hjälp av dataprogrammet vilket självklart kommer att innebära en tidsbesparing säger Nordin. 

 

4.2.3 Intervjuer med kandidater 
 

4.2.3.1 Telefonintervju med Staffan Gunnarsson, Melleruds kommun den 2 maj 2006  
 
Vi har även ställt frågor till Staffan Gunnarsson i egenskap av kandidat då han valde denna 
metod vid sin egen rekrytering till Melleruds kommun. 
 
Staffan Gunnarsson var något insatt i hur metoden fungerade innan han sökte tjänsten hos 
Melleruds kommun och var positivt inställd till metoden. 
 
Staffan Gunnarsson tror att många kandidater väljer att inte använda sig av metoden med 
avidentifierade ansökningshandlingar då detta är något främmande utan väljer att istället 
använda sig av traditionella metoder. Detta av bekvämlighetsskäl samt då detta innebär en 
trygghet i att känna igen rekryteringsförfarandet. För att metoden ska fylla sin funktion menar 
Gunnarsson att det vore bra att ha som krav vid varje rekrytering att alla kandidater ska 
använda sig av den avidentifierade blanketten. Ett led i denna process skulle vara att 
kandidaterna tvingas tänka annorlunda och att metoden med avidentifierade 
ansökningshandlingar så småningom blir en slutprodukt som gör rekryteringen mer rättvis. 
 
Staffan Gunnarsson upplevde vid sin egen rekryteringsprocess att rekryteringsförfarandet med 
avidentifierade ansökningshandlingar sköttes på ett professionellt och rättvist sätt. 
Gunnarsson har ingen uppfattning om huruvida metoden har varit honom till hjälp i den egna 
rekryteringen då han inte utvärderade den rekryteringsprocess han själv varit en del av. 
 

4.2.3.2. Telefonintervju med Adrian Shariati, Norrtälje Kommun den 19 maj 2006  
 
Adrian kommer från Iran och är 36 år gammal. Han har arbetat på kommunen i ca 3.5 år. De 
områden Shariati arbetar inom är personalfrågor, arbetsrätt, rekrytering osv. Han tror att 
diskriminering ofta förekommer och att diskrimineringen beror på att man gärna prefererar 
det som känns bekant, det vill säga man är rädd för det främmande. Shariati tror även att 
diskriminering idag ofta uppkommer då allt fler blir rekryterade via nätverk vilket gör att de 
som befinner sig utanför, ofta de med utländsk bakgrund, inte får en rättvis chans. 
 
Då Shariati rekryterades till Norrtälje kommun visste han ej att man på kommunen 
avidentifierade kandidaternas ansökningar. Adrian Shariati var inte heller sedan tidigare 
bekant med metoden avidentifierade ansökningshandlingar. Självklart kan diskriminering ske 
i ett senare skede av rekryteringsprocessen men Shariati menar att metoden i alla fall hjälper 
kandidaterna, som tillhör de grupper som ibland utsätts för diskriminering, att komma vidare 
och ”förbi” det första hindret. På så sätt bistår metoden till en minskning av diskriminering i 
rekryteringsprocessen. 
 
De nackdelar Shariati ser med metoden är att den skapar merarbete samt kan skapa en känsla 
av frustration hos rekryterarna då den utelämnar vissa uppgifter om personen. Det kan kännas 
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”kalt” att läsa dessa ansökningar. Ett annat problem som Shariati ser är att det för många 
kandidater kan vara svårt att skriva en bra ansökan på ett avidentifierat sätt, där det krävs. Det 
kan vara svårt att formulera sig väl och samtidigt vara observant på att inte avslöja vissa saker 
om sig själv. Detta kan resultera i att ansökningen blir av sämre ”kvalitet” än den skulle ha 
varit om kandidaten inte behövde skriva på ett avidentifierat sätt. 
 
I Shariatis fall tror han ej att den avidentifierade ansökningsmodellen varit det som bidragit 
till att han fått jobbet utan snarare hans meriter. Han hade den erfarenheten som krävdes och 
var därmed lämpligast för posten i fråga. Det kan, menar Shariati, vara till fördel för de 
kandidater som är ”gröna” och har få andra konkurrensfördelar. 
 

5. Analys 
 
Under denna rubrik kommer vi att, utifrån syftet med vår uppsats presentera och analysera 
vad som upplevs som orsaker till diskriminering vid rekrytering samt hur rekryterare och 
kandidater upplever användandet av avidentifierade ansökningshandlingar.  
 
Vi har valt att återge information utifrån vår empiri om vad rekryterare, förespråkare för 
metoden med avidentifierade ansökningshandlingar samt kandidater säger kring nyckelord 
som vi anser relevanta för syftet med uppsatsen. De nyckelord vi valt att fokusera kring är 
kritiken, funktionsdugligheten, grunderna till diskriminering samt upplevelser. Materialet 
kommer vi därefter att analysera utifrån av oss valda teorier. 
 

5.1 Presentation av vad kandidater, förespråkare och rekryterare säger kring 
nyckelord kopplat till syftet 
 
I nedanstående stycken presenteras de respondenters åsikter som framkommit kring 
nyckelorden i intervjuerna. Då respondenten inte har haft en uttalad åsikt har vi valt att inte 
återge något kopplat till nyckelordet under den rubriken. Således finns inte alla respondenter 
representerade under varje rubrik.  

5.1.1 Kritiken riktad mot metoden med avidentifierade 
ansökningshandlingar 
 
Kommun- och finansmarknadsminister Sven-Erik Österberg:  
 
Ministern menar att det snarare handlar om en ovilja att använda sig av metoden. En 
organisation förlorar betydligt mer tid och pengar vid en felrekrytering anser ministern. De 
merkostnader som eventuellt uppstår vid användandet av avidentifierade 
ansökningshandlingar kompenseras med dess bidrag till att erhålla rätt person på rätt plats 
inom organisationen. Det finns enligt ministern inga direkta nackdelar med metoden, men han 
anser det vara beklämmande att det överhuvudtaget finns behov av en metod som denna. Vad 
avser kritiken som riktats mot metoden om att den kan vara diskriminerande i sig tror 
ministern att denna kritik härrör från personer som lyckats ta sig högt upp inom olika 
organisationer utan dess hjälp och därför inte ser behovet av metoden. 
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Rekryterare Staffan Gunnarsson:  
 
Enligt Staffan Gunnarsson finns det en risk att diskriminering sker under en senare fas i 
rekryteringsprocessen även om avidentifierade ansökningshandlingar används. Gunnarsson 
menar dock att kandidaten får en chans på ett annat sätt om metoden tillämpas vid rekrytering 
än om den inte skulle ha använts. Han påpekar att denna metod kan vara en hjälp på vägen 
mot minskad diskriminering samt till ökad mångfald då den medvetandegör både kandidater 
och rekryterare att problemet med diskriminering finns.  
 
Rekryterare Tina Jacobsson:  
 
Trots att Tina Jacobsson på flera punkter ifrågasätter metoden och dess syfte menar hon ändå 
att deltagandet i projektet är positivt för Göteborgs stad, Centrum. Detta då arbetet med 
mångfald ökar medvetenheten kring ämnet mångfald, vilket i sin tur har positiva effekter för 
utvecklingen mot en integrerad organisation. 
 
Rekryterare Paki Holvander: 
 
Motståndet mot metoden med avidentifierade ansökningshandlingar handlar många gånger 
enligt Paki Holvander om bristande förståelse för själva metoden och dess nytta. Det är 
bristen på insikt om att metoden de facto bidrar till att inte bara personalomsättningen speglar 
sammansättningen i samhället utan även till att organisationen kan få olika perspektiv på 
saker och ting samt öka kreativiteten, vilket gynnar verksamheten. Paki Holvander ser en risk 
med att kandidaterna kan bli diskriminerande i ett senare skede av rekryteringsprocessen men 
menar att det är bättre att göra något åt problemet, det vill säga att använda sig av 
avidentifierade ansökningshandlingar vid rekrytering än att inte göra något alls. Holvanders 
erfarenhet är att denna metod tar bort symptomen på diskriminering men ska man arbeta med 
rekrytering på ett rätt sätt så är ”lösningen” snarare att säkerhetsställa hela 
rekryteringsprocessen. Det skulle vara det ideala ”lösningen” på denna problematik.  
 
Rekryterare Helena Nordin:  
 
Även Helena Nordin anser att metoden med avidentifierade ansökningshandlingar har sina 
brister, men hon anser att det är viktigt med mångfaldsarbete. Metoden är en del i SKI:s 
arbete för mångfald. På SKI har man enligt Helena Nordin valt att arbeta med avidentifierade 
ansökningar därför att man vill visa på en medvetenhet av problemets existens samt att man 
aktivt arbetar för en förbättring av den situation som i dag existerar inom många 
organisationer samt i samhället i övrigt, det vill säga att personer utifrån olika skäl blir 
diskriminerade. 
 
Generellt sett kan det bli så att kandidaterna utsätts för diskriminering i ett senare skede av 
rekryteringsprocessen, till exempel vid intervjun. Metoden med avidentifieringen av 
ansökningar säkerställer ju inte detta. Denna metod bidrar endast till att kandidaten kommer 
vidare efter det första steget i rekryteringsprocessen, menar Nordin. Det är också viktigt 
menar Nordin att man inte lurar sig själv som rekryterare och tror att denna metod löser alla 
problem med avseende på diskriminering vid rekrytering. Meningen är att detta arbetssätt 
skapar en medvetenhet påpekar Helena Nordin återigen och därigenom en strävan mot ständig 
förbättring. Det är viktigt med mångfaldstänkandet, säger Nordin, och detta arbetssätt 
påminner oss ständigt om dess behov.  
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Kandidat Adrian Shariati:  
 
Trots att kritik riktad mot metoden delvis handlar om att kandidaterna kan bli diskriminerade i 
ett senare skede och därmed förlorar metoden sitt syfte tror Adrian Shariati att metoden i alla 
fall hjälper kandidaterna, som tillhör de grupper som ibland utsätts för diskriminering, att 
komma vidare och ”förbi” det första hindret. Kandidaterna får i alla fall en möjlighet till att 
visa sig. På så sätt bistår metoden till en minskning av diskriminering i rekryteringsprocessen. 
 

5.1.2 Funktionsdugligheten hos metoden med avidentifierade 
ansökningshandlingar 
 
Kommun- och finansmarknadsminister Sven-Erik Österberg:  
 
Enligt ministern är metoden funktionsduglig då den möjliggör för kandidater som tillhör 
någon av de grupper som riskerar att utsättas för diskriminering att ta sig förbi det första 
”hindret” vid rekryteringsprocessen. Dessa kandidater får då en chans att visa vem de är och 
vad de kan, det vill säga vilka kvalifikationer de innehar, inte bara dokumenterat på ett papper 
utan även de kvalifikationer som kan ta sig uttryck vid en intervju.  
 
Ministern menar att de rekryteringsmetoder som idag används vid rekrytering är svåra att 
tillämpa på ett sådant sätt att diskriminering undviks. Tester skulle enligt ministern kunna 
vara ett neutralt utvärderingsverktyg men frågan är om kandidaten som är mest lämpad 
överhuvudtaget lyckas komma till detta steg i rekryteringsprocessen. 
 
För att få näringslivet att tillämpa metoden tror ministern att man kan framhålla de kostnader 
som kan undvikas genom att rätt person rekryteras till utlyst tjänst. En felrekrytering är ur ett 
ekonomiskt perspektiv väldig kostsam för en organisation då stora ekonomiska resurser måste 
läggas på denna process. 
 
Rekryterare Staffan Gunnarsson: 
 
Staffan Gunnarsson anser att metoden bör användas överallt och på alla nivåer inom en 
organisation. Gunnarsson tror dock att det kan vara svårt språkligt att använda sig av 
avidentifierade ansökningshandlingar då det i dessa blanketter inte får avslöjas något som har 
med ålder, kön eller nationellt ursprung att göra. Enligt Gunnarsson är det inte helt enkelt att 
formulera en sådan ansökan. En annan erfarenhet från Melleruds kommun är att det kan vara 
svårt att hantera både traditionella ansökningar och avidentifierade ansökningar när båda 
används vid en rekryteringsprocess. Detta problem uppstår då det är valfritt för kandidaten att 
fritt välja hur ansökan ska ske. Många som arbetar med rekrytering inom kommunen upplever 
det svårt att hantera dessa problem och Staffan Gunnarsson menar att det ställer betydligt 
högre krav på en rekryterare att parallellt arbeta med båda metoderna. Problemet skulle enligt 
Gunnarsson kunna lösas genom att ha avidentifierade ansökningshandlingar som krav vid 
rekrytering.  
 
Rekryterare Tina Jacobsson: 
 
Tina Jacobsson upplever metoden med avidentifierade ansökningshandlingar som lite 
klumpig och tidskrävande. Det blir administrativt merarbete anser Tina Jacobsson då 
ansökningarna ska sorteras i två högar innan högen med de avidentifierade blanketterna ska 
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till chefen. Därefter ska chefen ha resten av ansökan för att kunna läsa detta och därefter kalla 
aktuella kandidater till intervju. Den viktigaste frågan, menar Jacobsson, är om blanketten 
samt metoden med avidentifierade ansökningshandlingar i övrigt fyller sitt syfte. 
 
Tina Jacobsson påpekar också svårigheten med metoden om det är så att avdelningen önskar 
icke-svenskar till den utlysta tjänsten. Dessa kommer då inte att hittas bland de 
avidentifierade blanketterna eftersom det inte ska framgå kön, ålder eller etniskt ursprung i 
dessa. En annan svårighet menar Tina Jacobsson är att med avidentifierade 
ansökningshandlingar tittar rekryteraren enbart på utbildning och erfarenhet, och just 
erfarenhet kan vara något som en icke-svensk inte har hunnit skaffa sig ännu. Detta gör att de 
sorteras bort i ett tidigt skede i rekryteringsprocessen. 
 
Tina Jacobsson ställer sig frågande till om den avidentifierade blanketten verkligen uppfyller 
sitt syfte och menar att det är möjligt att det finns andra metoder som är bättre för att minska 
diskrimineringen vid rekryteringen och för att öka mångfalden i organisationerna.  
 
Rekryterare Paki Holvander: 
 
Paki Holvander är medveten o att metoden med avidentifierade ansökningshandlingar skapar 
administrativt merarbete men anser att den ändå är funktionsduglig. Metoden kan bli ett ännu 
mer funktionsdugligt redskap genom utvecklandet av exempelvis databaserade 
rekryteringsverktyg som skulle kunna avidentifiera ansökningshandlingarna på ett enkelt sätt. 
Kommunen kommer inom snar framtid att testa ett sådant systemstöd i hopp om att detta 
kommer att kunna bidra till effektiviserade arbetsprocesser inom rekryteringsområdet. 
 
Rekryterare Helena Nordin: 
 
Enligt Helena Nordin är en av de negativa aspekterna vid användandet av metoden med 
avidentifierade ansökningshandlingar att den tar mer tid i anspråk än traditionell 
rekryteringsprocess. Speciellt arbetsamt blir det under perioder då det på SKI pågår flera 
rekryteringar samtidigt. Merarbetet upplevs som extra krävande under dessa perioder. 
Samtidigt har man på SKI inte märkt av någon förbättring ur mångfaldssynpunkt sedan man 
börjat praktisera användandet av metoden inom rekryteringsområdet.  
 
På SKI arbetar man på en webblösning som förhoppningsvis kommer att bidra med att 
merarbetet kan minskas. Lösningen kommer att innebära en möjlighet för kandidaterna att 
fylla i en ansökningsblankett på nätet som sedan elektroniskt kommer att sändas till SKI. För 
SKI kommer detta att innebära att exempelvis avidentifieringen kommer att kunna göras med 
hjälp av dataprogrammet vilket självklart kommer att innebära en tidsbesparing säger Nordin.          
  
Kandidat Staffan Gunnarsson: 
 
Staffan Gunnarsson upplevde vid sin egen rekryteringsprocess att rekryteringsförfarandet med 
avidentifierade ansökningshandlingar sköttes på ett professionellt och rättvist sätt. 
 
Kandidat Adrian Shariati: 
 
Adrian Shariati menar att metoden förutom att skapa merarbete även kan skapa en känsla av 
frustration hos rekryterarna då den utelämnar vissa uppgifter om kandidaten. Shariati tycker 
att det kan vara ”torrt” att läsa ansökningar som inte innehåller några personliga uppgifter. 
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Shariati anser även att det kan vara svårt för många kandidater att skriva en bra ansökan på ett 
avidentifierat sätt. Det kan vara svårt att formulera sig väl och samtidigt vara observant på att 
inte avslöja vissa saker om sig själv. Detta kan resultera i att ansökningen blir av sämre 
”kvalitet” än den skulle ha varit om kandidaten inte behövde skriva på ett avidentifierat sätt. 

5.1.3 Grunderna till diskriminering enligt respondenterna 
 
Kommun- och finansmarknadsminister Sven-Erik Österberg: 
 
Ministern tror inte att anledningen till diskrimineringen är rasistiskt grundad utan snarare 
handlar om omedvetna handlingar och djupare värderingar. Det som är bekant känns tryggt, 
menar ministern.  
 
Rekryterare Staffan Gunnarsson: 
 
Staffan Gunnarsson tror att i de fall som diskriminering sker så sker den omedvetet och att det 
handlar om tillkortakommanden hos den som rekryterar. Vid en rekrytering handlar det 
många gånger om magkänslan, menar Gunnarsson. Denna magkänsla påverkas i hög grad av 
våra värderingar som i sin tur gör att vi påverkas av yttre attribut så som klädsel och utseende, 
anser Gunnarsson. 
.  
Rekryterare Tina Jacobsson: 
 
Tina Jacobsson anser att rekryteraren alltid påverkas av yttre attribut i en rekryteringsprocess. 
Det är viktigt att kandidaten passar in i organisationskulturen samt strukturen i företaget och 
Tina Jacobsson påpekar att den personliga intervjun är mycket viktig i rekryteringsprocessen.  
Det viktigaste för organisationen är att erhålla en person med rätt utbildning och erfarenhet 
(det är viktigt att se bortom de yttre attributerna) vilket gör, menar Tina Jacobsson, att 
personer inte diskrimineras för att de är icke-svenskar utan för att personen saknar den 
utbildning eller erfarenhet som tjänsten kräver, detta oavsett om personen är svensk eller icke-
svensk.  
 
Rekryterare Paki Holvander: 
 
Paki Holvander menar att det är lätt att man som rekryterare påverkas av yttre attribut så som 
kläder och utseende i ett tidigt skede i rekryteringsprocessen. Holvander påpekar dock att det 
viktigaste är kompetensen. Det där med magkänsla anser Holvander inte vara ett relevant 
argument. I första ansatsen när en person kommer in i rummet så är det ju självklart de yttre 
man ser först. Det är dock viktigt att ha i åtanke att de yttre attributen bara är toppen på ett 
isberg. Under finns det massor ”av en människa” och det är det som är av relevans för 
organisationen. Fördomar kan man ju dock inte vaccinera sig mot. Det är därför för personer 
som arbetar med rekrytering viktigt att ständigt arbeta med dessa fördomar menar Holvander. 
Alla måste arbeta med detta problem, även en mångfaldskonsult. Holvander tror att 
diskriminering vid rekrytering ofta förekommer och att denna bottnar i en rädsla för det 
okända. 
 
Rekryterare Helena Nordin: 
 
Helena Nordin påpekar att det hos SKI är kompetensen som är det viktiga. Vem personen är, 
det vill säga personens kön, ålder eller nationellt ursprung är inte intressant i sammanhanget 
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och får inte påverka urvalsprocessen vid en rekrytering. Nordin tror att en vanlig orsak till 
diskriminering kan vara språket, om en person bryter mycket eller inte talar korrekt kan det 
skapa en osäkerhet hos rekryteraren om personens kvalifikationer, tror Nordin. Samtidigt tror 
Nordin att rekryterarna inte påverkas av yttre attribut i någon högre grad. 
 
Kandidat Adrian Shariati: 
 
Adrian Shariati tror att diskriminering ofta förekommer och att diskrimineringen beror på att 
man gärna prefererar det som känns bekant, det vill säga man är rädd för det främmande. 
Shariati tror även att diskriminering idag ofta uppkommer då allt fler blir rekryterade via 
nätverk vilket gör att de som befinner sig utanför, ofta de med utländsk bakgrund, inte får en 
rättvis chans. 
 

5.1.4 Upplevelser vid rekrytering med avidentifierade 
ansökningshandlingar  
 
Kommun- och finansmarknadsminister Sven-Erik Österberg: 
 
Ministern menar att en av de faktorer som talar för att metoden är tillämpar och bra är att den 
möjliggör, för de kandidater som tillhör de grupper som vid traditionell rekrytering riskerar att 
bli diskriminerade, att ta sig förbi det första steget i rekryteringsprocessen. Detta gör det 
möjligt för dessa individer att kunna visa vem man är och vad man kan, det vill säga vilka 
kvalifikationer man innehar inte bara dokumenterat på ett papper utan även dessa 
kvalifikationer som kan ta sig i uttryck vid en intervju. Ministern anser inte att det finns några 
direkta nackdelar med metoden, men han tycker att det är trist att det finns ett behov av att 
den ska användas. Vidare anser ministern att metoden med avidentifierade 
ansökningshandlingar bör användas på alla nivåer inom organisationen och att användandet 
av metoden på lång sikt kan bidra till kostnadsbesparingar då den ökar kvaliteten i 
rekryteringsprocessen. Detta då den bidrar till att rätt person anställs till rätt tjänst. 
 
Rekryterare Staffan Gunnarsson: 
 
Staffan Gunnarsson menar att det kan uppstå språkliga svårigheten vid användandet av 
avidentifierade ansökningshandlingar eftersom det i dessa blanketter inte får avslöjas något 
som har med kön, ålder eller nationellt ursprung att göra. Denna svårighet kan resultera i att 
vissa väljer att söka till en tjänst på ett traditionellt sätt. Staffan Gunnarsson anser att metoden 
bör användas överallt och på alla nivåer inom en organisation. Gunnarsson menar att visst kan 
diskriminering ske vid ett senare steg i rekryteringsprocessen även om avidentifierade 
ansökningshandlingar används men att kandidaten får en chans på ett annat sätt om metoden 
tillämpas än om den inte skulle ha tillämpats. Gunnarsson påpekar att denna metod kan vara 
en hjälp på vägen i arbetet mot diskriminering och ökad mångfald då det medvetandegör både 
kandidater och rekryterare att problemet finns.  
 
Rekryterare Tina Jacobsson: 
 
Tina Jacobsson uppfattar metoden med avidentifierade ansökningshandlingar som lite 
klumpig och tidskrävande. Det blir administrativt merarbete anser Tina Jacobsson då 
ansökningarna ska sorteras i två högar innan högen med de avidentifierade blanketterna ska 
till chefen. Därefter ska chefen ha resten av ansökan för att kunna läsa detta och därefter kalla 
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aktuella kandidater till intervju. Den viktigaste frågan, menar Jacobsson, är om blanketten 
samt metoden med avidentifierade ansökningshandlingar i övrigt fyller sitt syfte. 
 
Tina Jacobsson påpekar också svårigheten med metoden om det är så att avdelningen önskar 
icke-svenskar till den utlysta tjänsten. Dessa kommer då inte att hittas bland de 
avidentifierade blanketterna eftersom det inte ska framgå kön, ålder eller etniskt ursprung i 
dessa. En annan svårighet menar Tina Jacobsson är att med avidentifierade 
ansökningshandlingar tittar rekryteraren enbart på utbildning och erfarenhet, och just 
erfarenhet kan vara något som en icke-svensk inte har hunnit skaffa sig ännu. Detta gör att de 
sorteras bort i ett tidigt skede i rekryteringsprocessen. 
 
Tina Jacobsson menar att deltagandet i projektet med avidentifierade ansökningshandlingar 
ändå är positivt. Eftersom de arbetar med mångfald så ökar medvetenheten om mångfald i och 
med deras deltagande i projektet. Jacobsson vet inte om kommunen kommer att fortsätta med 
tillämpandet av metoden vid rekrytering. Det är dock möjligt att kommunen kommer att 
fortsätta använda sig av blanketter istället för traditionella CV:n då erfarenheten inom 
kommunen är att kandidaterna blir mer jämförbara när man använder sig av blanketter. 
Ansökningarna blir mer överskådliga och innehåller information som blir enklare att jämföra 
kandidater emellan. 
 
Rekryterare Paki Holvander: 
 
Enligt Paki Holvander var implementeringen av metoden inte helt enkel. Detta då ett 
motstånd fanns inom olika organisationer som grundade sig på rädslan att förlora kontrollen 
över rekryteringsprocessen. Det var svårt att få gehör för metoden till en början. Många 
gånger handlar motståndet om brist på förståelse för själva metoden samt dess nytta, menar 
Holvander. Paki Holvander tycker att metoden är bra att använda, i brist på annat. Holvanders 
erfarenhet är att denna metod tar bort symptomen på diskriminering men ska man arbeta med 
rekrytering på ett rätt sätt så är ”lösningen” snarare att säkerhetsställa hela 
rekryteringsprocessen. Det skulle vara det ideala ”lösningen” på denna problematik. 
 
Rekryterare Helena Nordin: 
 
Enligt Helena Nordin på SKI har man valt att arbeta med avidentifierade ansökningar därför 
att man vill visa på en medvetenhet av problemets existens samt att man aktivt arbetar för en 
förbättring av den situation som i dag existerar inom många organisationer samt i samhället i 
övrigt, det vill säga att personer utifrån olika skäl blir diskriminerade. Metoden bidrar endast 
till att kandidaten kommer vidare efter det första steget i rekryteringsprocessen, menar 
Nordin. Det är också viktigt menar Nordin att man inte lurar sig själv som rekryterare och tror 
att denna metod löser alla problem med avseende på diskriminering vid rekrytering. 
Meningen är att detta arbetssätt skapar en medvetenhet och därigenom en strävan mot ständig 
förbättring. Det är viktigt med mångfaldstänkandet, säger Nordin, och detta arbetssätt 
påminner oss ständigt om dess behov. 
 
Vidare menar Nordin att en av de negativa aspekterna på användandet av metoden är att det 
tar mer tid i anspråk än traditionella rekryteringsmetoder. Detta merarbete blir mer påtagligt 
då det pågår många rekryteringar på samma gång. Samtidigt har man på SKI inte märkt av 
någon förbättring ur mångfaldssynpunkt sedan man börjat praktisera användandet av metoden 
inom rekryteringsområdet. 
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Helena Nordin säger att det skulle kännas fel att sluta med användandet av metoden. Nordin 
menar att man deltar och bidrar till något gott. Det är viktigt med mångfaldsarbete, påpekar 
Nordin igen, och detta är ett steg i ett sådant arbete. 
 
Kandidat Staffan Gunnarsson: 
 
Staffan Gunnarsson upplevde vid sin egen rekryteringsprocess att rekryteringsförfarandet med 
avidentifierade ansökningshandlingar sköttes på ett professionellt och rättvist sätt. 
Gunnarsson har ingen uppfattning om huruvida metoden med avidentifierade 
ansökningshandlingar hjälpte honom vid hans egen rekrytering. 
 
Kandidat Adrian Shariati: 
 
Adrian Shariati tror att metoden med avidentifierade ansökningshandlingar kan hjälpa 
kandidaterna, som tillhör de grupper som ibland utsätts för diskriminering, att komma vidare 
och ”förbi” det första hindret. På så sätt bistår metoden till en minskning av diskriminering i 
rekryteringsprocessen. 
 
De nackdelar Shariati ser med metoden är att den skapar merarbete samt kan skapa en känsla 
av frustration hos rekryterarna då den utelämnar vissa uppgifter om personen. Det kan kännas 
”kalt” att läsa dessa ansökningar. Ett annat problem som Shariati ser är att det för många 
kandidater kan vara svårt att skriva en bra ansökan på ett avidentifierat sätt. Det kan vara svårt 
att formulera sig väl och samtidigt vara observant på att inte avslöja vissa saker om sig själv. 
Detta kan resultera i att ansökningen blir av sämre ”kvalitet” än den skulle ha varit om 
kandidaten inte behövde skriva på ett avidentifierat sätt. 
 
I Shariatis fall tror han ej att den avidentifierade ansökningsmodellen varit det som bidragit 
till att han fått jobbet utan snarare hans meriter. Han hade den erfarenheten som krävdes och 
var därmed lämpligast för posten i fråga. Det kan, menar Shariati, vara till fördel för de 
kandidater som är ”gröna” och har få andra konkurrensfördelar. 
 

5.2 Kopplingar mellan empiri och teorier 
 
I denna del kommer vi att utifrån av oss valda teorier tolka den empiri som vi erhållit genom 
de semistrukturerade intervjuer vi gjort. Teorierna behöver nödvändigtvis inte vara 
relaterade till vårt teoriavsnitt och de teorier som presenteras där. Då vi under 
uppsatsskrivandets gång sett en koppling till teorier som vi stött på tidigare anser vi det vara 
relevant att ta med även dessa i vår analys. Då vi i vår empiriska studie använt oss av 
semistrukturerade intervjuer har vi möjlighet att göra djärvare tolkningar av vårt empiriska 
material. Dessutom har vi genom de öppna intervjuerna fått information som ligger utanför 
vårt frågeformulär.  
 

5.2.1 Moderna managementkoncept 
 
En del av vårt syfte har handlat om avidentifierade ansökningshandlingars funktionsduglighet 
som ett urvalsverktyg vid rekrytering. Frågan vi primärt ställer oss är vad som bidragit till 
metodens uppkomst och spridning. Vi anser oss här kunna göra kopplingar till de teorier som 
återfinns i boken ”Moderna organisationer – trender inom organisationstänkandet vid 

 54



millennieskiftet” skriven av Kjell Arne RØvik. I sin bok beskriver RØvik två perspektiv som 
beskiver olika anledningar till vad som är de bakomliggande orsakerna till att organisatoriska 
idéer uppkommer och sprids. Dessa båda perspektiv benämner RØvik som 
verktygsperspektivet och symbolperspektivet. Det sistnämnda, det vill säga 
symbolperspektivet behandlar bland annat organisationers institutionella omgivningar. 
Organisationerna konfronteras med socialt skapande normer samt konventioner för hur den 
enskilda organisationen bör vara utformad vid varje tidpunkt. Här betonas att institutionella 
omgivningar inte är naturgivna, objektiva realiteter utan snarare skapade fenomen av 
samhället. Dessa normer för bra organisering, som egentligen är socialt konstruerade, 
uppfattas dock ofta som yttre, objektiva och givna villkor. Organisationens strävan efter 
legitimering kommer i dessa fall påverkas av i vilken grad man är i stånd att bygga in och 
reflektera över de institutionaliserade föreställningarna i omgivningen som gäller vid varje 
given tidpunkt. Detta innebär en ständig process då organisationens institutionella 
omgivningar inte är stabila. De normer dessa institutionella omgivningar sätter, det vill säga 
hur moderna organisationer bör se ut, vad de bör syssla med samt vad som bör förändras 
avsätter sig i de enskilda organisationerna i form av ett ihållande högt förändringstryck samt i 
ständigt nya förslag till reformer.136

 
I symbolperspektivet framstår de institutionaliserade organisationsrecepten som 
meningsbärande symboler. Receptens betydelseinnehåll når långt utöver de att var ett verktyg 
för effektiv problemlösning. Dessa recept är dock inte symboler för vad som helst. De 
uppfattas som rationaliserade symboler, det läggs med andra ord stor vikt vid att definiera och 
framställa dessa recept som finslipande verktyg för effektivisering och modernisering.137 Ett 
vida spritt organisationsrecept, betraktat ur symbolperspektivet, framstår således som något 
mycket mer än ett effektiviseringsverktyg. De meningsbärande symbolerna som bidrar till 
dess spridningsförmåga speglar utbredda normer och värden som råder i västvärlden, till 
exempel rationalitet, effektivitet, förnyelse, utveckling, demokrati, individualism och 
rättvisa.138

 
Vi kan se en koppling till specifikt två av dessa normer i vår empiriska studie, nämligen 
demokrati och rättvisa. Flera av respondenterna understryker vikten av att skapa en 
medvetenhet kring behovet av integrationsarbete. Man ger individer som annars riskerar att 
utsättas för diskriminering en möjlighet att nå vidare i urvalsprocessen vid rekrytering. Detta 
återspeglar en strävan mot en mer rättvis behandling. Trots att de flest av respondenterna visar 
en medvetenhet om att metoden med avidentifierade ansökningshandlingar inte står för en 
komplett lösning på problemet med diskriminering bidrar metoden ändock till en förbättring. 
Internt skapar detta en känsla av symboliska värden kopplade till utveckling mot en bättre 
situation samt en strävan mot medvetenhet av problemet. Exempel på detta kan vi se i vårt  
empiriska material där respondenterna på olika sätt ”försvarar” metodens användande. Bland 
annat säger de att: deltagande i liknande projekt bidrar till en ökad medvetenhet av behovet 
med mångfald, det skulle kännas fel att sluta samt detta påminner oss ständigt om problemet. 
 
Samtidigt kommunicerar detta deltagande ut, till organisationens omvärld, att man är beredd 
att satsa resurser på att göra något åt diskrimineringsproblematiken vilket kan bidra till 

                                                 
136 RØvik Kjell Arne, Moderna organisationer – trender inom organisationstänkandet vid millennieskiftet, Liber, 
1998 s. 34f 
137 RØvik Kjell Arne, Moderna organisationer – trender inom organisationstänkandet vid millennieskiftet, Liber, 
1998 s. 35 
138 RØvik Kjell Arne, Moderna organisationer – trender inom organisationstänkandet vid millennieskiftet, Liber, 
1998 s. 46 
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organisationens legitimering. Exempel på detta är den beskrivning som återfinns på 
Göteborgs stad, Centrums hemsida där man tydligt visar att kommunen arbetar med 
integration samt inbjuder kandidaterna till att använda sig av avidentifierade 
ansökningsblanketter (se bilaga 2). Ett annat exempel som återfinns i vårt empiriska material 
är kommentaren från integrationskonsulten på Norrtälje kommun. Hon säger bland annat: 
”Det är viktigt att det i exempelvis en annons kommuniceras ut en önskan för ”öppenhet” 
inom organisationen. Man måste först och främst bli en attraktiv arbetsgivare, och det för 
alla kategorier av sökanden.” Detta är i samklang med vad RØvik skriver om i sin bok där 
han bland annat beskriver organisationens möjlighet till att uppnå legitimering som beroende 
av hur effektiv organisationen är på att bygga in och reflektera över de institutionaliserade 
föreställningarna om vad som gäller vid varje tidpunkt.139

 
En annan fråga vi ställer oss är vad som i detta fall utgjort det RØvik definierar som 
organisationernas institutionella omgivningar som skapar organisationens ramgivande normer 
och konventioner.140 Vi tror att det i detta fall delvis varit de lagar och föreskrifter, som bland 
annat pressenterats i vårt teoriavsnitt och som tydligt visar en utveckling vad avser arbetet 
mot diskriminering. En annan bidragande faktor tror vi mediernas roll spelat. Som exempelvis 
framgår av uppsatsens inledning debatteras ämnet ofta i olika media. Att media har ett starkt 
inflytande på normer och värderingar framgår även i uppsatsens teoriavsnitt rörande 
massmediernas roll i samhället. 
 
RØvik behandlar vidare i sin bok vad som händer när en organisation försöker adoptera ett 
organisatoriskt recept. Bland annat behandlar han fenomenen tillkoppling, frånstötning och 
frikoppling. RØvik menar att när en organisation försöker adoptera ett populärt recept kommer 
denna sannolikt snabbt att upptäcka att det är för lätt och inte håller måttet i jämförelse med 
den komplexitet de problem som måste hanteras utgör. Trots att de populära koncepten ofta är 
både för svaga och enkla i förhållande till den komplexa problemsituation som 
organisationerna ofta ställs inför och måste lösa, kommer moderna organisationer ändå att 
känna ett tryck från dess institutionella omgivningar att försöka integrera recept som ligger 
rätt i tiden och som ses som legitima. Organisationerna ställs därför inför följande dilemma, å 
ena sidan måste organisationen ta hänsyn till effektiviteten samt å andra sidan ta hänsyn till att 
man borde ta till sig de idéer och recept som för tillfället uppfattas som moderna samt antas ge 
organisationen extern legitimitet. 141

 
Arbetet mot diskriminering är förvisso inte ett nytt fenomen, men vi tror att trenden skapats 
genom att ämnet på olika sätt debatterats allt intensivare på senare tid. Även lagarna tyder på 
att fokuseringen kring diskrimineringsproblematiken har ökat under senare år. Vi ser i vårt 
empiriska material, bland annat i de delar som behandlar metodens funktionsduglighet, att 
respondenterna direkt eller indirekt upplever metoden med avidentifierade 
ansökningshandlingar som komplicerad och tidskrävande samt frågar sig om den över huvud 
taget uppfyller sitt syfte. Exempelvis frågar sig rekryteraren på Göteborgs stad, Centrum 
huruvida metoden uppfyller sitt mål.  Integrationsansvarige på Norrtälje kommun anser 
metoden vara en lösning i brist på annat. Kandidaten som fått jobb på Norrtälje kommun ser 
flera nackdelar och problem med metoden bland annat den eventuella språkliga problematik 

                                                 
139 RØvik Kjell Arne, Moderna organisationer – trender inom organisationstänkandet vid millennieskiftet, Liber, 
1998 s. 35 
140 RØvik Kjell Arne, Moderna organisationer – trender inom organisationstänkandet vid millennieskiftet, Liber, 
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141 RØvik Kjell Arne, Moderna organisationer – trender inom organisationstänkandet vid millennieskiftet, Liber, 
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som uppstår. På SKI har användandet av metoden inte gett några tydliga statistiska 
förbättringar. Man har dock valt att fortsätta använda metoden med avidentifierade 
ansökningshandlingar med motiveringen: ”Användandet skapar en medvetenhet. Det skulle 
kännas fel att sluta. Man känner att man bidrar och deltar i något gott. Det är viktigt med 
mångfaldsarbete.”  

5.2.2 Diskrimineringens orsaker 
 
I uppsatsens teoriavsnitt behandlas olika former av diskriminering. Vi har bland annat tagit 
upp organisationskultur som en möjligt bidragande faktor till att diskriminering förekommer 
vid rekrytering. Denna grund till diskriminering skapar den problematik som uppstår när 
diskrimineringens orsaker är svåra att definiera, studera samt skapa en medvetenhet kring. 
Detta bidrar till att problemet blir komplext och svårlösligt eftersom många inte ens är 
medvetna om att det bidrar till ett diskriminerande beteende. 
 
Vidare beskriver vi i uppsatsens teoriavsnitt det Seniors kallar för isbergsmetaforen. Senior 
menar att det, med avseende på organisationer, finns delar som är svåra att se samt studera. 
Dessa utgör den del av isberget som befinner sig under vattenytan. Hit kategoriseras 
exempelvis värderingar, övertygelser och attityder både från chefer och anställda samt 
exempelvis normer för uppträdande.142 Användandet av denna metafor implicerar även att 
kultur som fenomen är ”djupt rotat” och därför troligtvis resistent mot 
förändringar.143Begreppen kultur, politik och makt har kommit att i allt större utsträckning 
omfatta det som inkluderas i den dolda delen av ”isberget” eller organisationen.144

 
Vi ser ett samband mellan det Senior beskriver med hjälp av isbergsmetaforen och 
respondenternas åsikter kring diskrimineringens grunder och orsaker. Exempelvis menar 
ministern att diskriminering uppstår på grund av omedvetna handlingar och djupare 
värderingar. Personalsekreteraren på Melleruds kommun tror att i de fall som diskriminering 
sker så sker den omedvetet och att det handlar om tillkortakommanden hos den som 
rekryterar. Personalsekreteraren på Göteborgs Stad, Centrum menar att det är viktigt att 
kandidaten passar in i organisationskulturen samt strukturen i företaget samt påpekar att den 
personliga intervjun är mycket viktig i rekryteringsprocessen. Kandidaten som rekryterats till 
Norrtälje kommun tror att diskriminering ofta förekommer och att diskrimineringen beror på 
att man gärna prefererar det som känns bekant, det vill säga man är rädd för det främmande. 
 
Ovan nämnda utdrag ur uppsatsens empiriska studie tyder på att diskriminering ofta har sin 
grund i en omedveten handling som i sin tur påverkar av värderingar. Dessa tror vi i mångt 
och mycket påverkas av organisatoriska värderingar som är en del av den organisatoriska 
kulturen. 
 

5.2.3 Motstånd 
 
Inger Gravesen skriver bland annat i sin bok Fitnessövningar och husförhör – om 
förbättringsprocesser i företag om motstånd till förändring. Boken baseras på fallstudier av 
tre företag. När en företagsledning försöker genomdriva en organisatorisk förändring kan 

                                                 
142 Senior Barbara, Organisational Change, Prentice Hall, Glasgow, 2002, s. 122 
143 Senior Barbara, Organisational Change, Prentice Hall, Glasgow, 2002, s. 125 
144 Senior Barbara, Organisational Change, Prentice Hall, Glasgow, 2002, s. 123 
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svårigheter uppstår när det kommer till att motivera de anställda inom organisationen. 
Motståndet kan till exempel ta sig i uttryck i en undran varför organisationen egentligen ägnar 
sig åt denna form av förändring. Då dessa funderingar uppstår är inte sammanhanget klart och 
tydligt vart verksamheten är på väg samt aktiviteten ifråga. Förbättringsprocessens uppgift är 
att flytta verksamheten från ett tillstånd till ett annat. Många gånger måste det önskvärda 
tillståndet tydliggöras och beskrivas på ett sätt som förstås av alla medarbetare. Motiven 
måste göras tydliga, det vill säga varför det gamla tillståndet inte längre duger måste 
preciseras. Om förbättringsprocessen är ett redskap för att förflytta verksamheten närmare 
visionen och de övergripande målen måste innehåll och form gå hand i hand.145

 
Exempelvis finner vi i vårt empiriska material som behandlar respondenternas upplevelser 
tecken på vad vi tolkar som motstånd till den förändring som implementeringen av metoden 
med avidentifierade ansökningshandlingar innebär. Bland annat anser både rekryterare och 
kandidater överlag att tillämpningen av metoden både är tidskrävande, klumpig samt skapar 
administrativt merarbete. Integrationskonsulten på Norrtälje kommun menar att motståndet 
många gånger handlar om en brist på förståelse för själva metoden samt dess nytta. Ett annat 
argument mot metodens tillämpning handlar om de språkliga svårigheterna som kan uppstå då 
en ansökan ska fyllas i eller formuleras på ett avidentifierat sätt. Personalsekreteraren på 
Melleruds kommun menar att det kan uppstå språkliga svårigheten vid användandet av 
avidentifierade ansökningshandlingar eftersom det i dessa blanketter inte får avslöjas något 
som har med kön, ålder eller nationellt ursprung att göra. Denna svårighet kan resultera i att 
vissa väljer att söka till en tjänst på ett traditionellt sätt. Kandidaten som anställts på Norrtälje 
kommun ser liknande svårigheter. 
 
Ovan redovisade delar av vår empiri tolkar vi som ett möjligt motstånd till den förändring 
som implementeringen av avidentifierade ansökningshandlingar innebär. Ett motstånd 
behöver dock inte alltid vara något negativt för en organisation. Motstånd kan resultera i 
konstruktiva granskningar av metodens tillämpningar, vilket kan resultera i förbättringar. 
Exempelvis framgår att flera av de organisationer vi varit i kontakt med, genom vår empiri, 
kommer att införa ett programstöd för att effektivisera och förenkla tillämpningen av 
metoden. Denna utveckling, tror vi, kan ha blivit resultatet av det motstånd metoden med 
avidentifierade ansökningshandlingar mött vid dess tidiga tillämpning. 
 

6. Slutsats 
 
Vi har vad avser diskrimineringens orsaker utifrån våra respondenters upplevelser funnit det 
intressant att se hur de flesta upplever diskriminering som något omedvetet. I vår teoridel 
återfinns olika former av diskriminering, där vi bland annat har beskrivit oavsiktlig direkt 
diskriminering som en form av diskriminering. Oavsiktlig direkt diskriminering innebär att en 
arbetsgivare exempelvis avstår från att anställa en person som tillhör en viss etniskt minoritet 
till följd av felaktig information eller på grund av fördomar. Vi tror att mediernas inflytande 
kan ha stor betydelse för de värderingar och åsikter individer utvecklar, vilket kan återspeglas 
även i rekryteringsprocessen. Vår empiri visar att de flesta respondenterna tror att rekryterare 
åtminstone i ett första skede påverkas av yttre attribut så som utseende och kläder. De 
fördomar som kan uppstå i detta första skede tror vi kan följa rekryteringsprocessens alla steg 
och påverka det slutliga beslutet om vem som ska anställas. Enligt teorin tenderar 

                                                 
145 Gravesen Inger, Fitnesövningar och husförhör – om förbättringsprocesser i företag, Företagsekonomiska 
institutionen, Stockholm, 2002, s. 260ff 
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diskriminering i arbetslivet vara strukturell eller institutionell till sin karaktär. Därför finner vi 
det intressant att empirin visar att flera utav respondenterna ser andra anledningar till att 
diskriminering förekommer. Denna form av diskriminering handlar snarare om diskriminering 
som utförs av individer mot andra individer. Detta menar vi tyder på problemets komplexitet. 
Då det finns så många olika aspekter på begreppet diskriminering försvårar detta, enligt oss, 
den strävan efter ett mer jämställt, demokratiskt och integrerat samhälle. Metoden 
avidentifierade ansökningshandlingars syfte, upplever vi, blir att motverka denna form av 
diskriminering, det vill säga den individbaserade diskrimineringen som grundar sig på 
fördomar. 
 
Trots att de flesta av våra respondenter ser svagheter med metoden samt upplever den som 
tidskrävande ser rekryterarna samt kandidaterna på metoden som ett redskap som ständigt 
påminner om problemets existens och vikten av att försöka göra något åt det. Dessutom är de 
flesta respondenterna överens om att metoden i alla fall bidrar till att kandidaterna kommer ett 
steg längre i rekryteringsprocessen. Vi ser själva inte metoden med avidentifierade 
ansökningshandlingar som lösningen på problemet med diskriminering så som metoden är 
utformad idag. Dock tror även vi att metoden kan bidra till medvetenhet och inspirera till 
förbättring. Vi tror att det snarare handlar om de värderingar och åsikter som individer besitter 
om olika grupper av individer som ofta benämns som minoritetsgrupper. Vi tycker oss i vår 
empiri se tecken på att även rekryterare som aktivt arbetar med metoden lätt hamnar i 
diskussionen ”vi och dom”. Detta tolkar vi som att problemet med diskriminering är djupt 
rotat inom individen och därför gör det svårlösligt. Metoden botar snarare symptomen på 
problemet istället för själva orsakerna. Detta då vi menar att det är svårt att förändra 
individers inställning till andra individer. Det innebär, tror vi, en lång process att förändra de 
grundläggande inställningar och värderingar som varje individ besitter.  
 
En annan orsak till användandet av metoden med avidentifierade ansökningshandlingar tror vi 
är att ämnet är aktuellt och väl debatterat inom näringslivet och media. Att på ett eller annat 
sätt arbeta med problemet med diskriminering och ökad mångfald visar för omvärlden att 
organisationen håller ”takten med samhällsutvecklingen”. Detta bidrar till en bild av en 
medveten, framåtsträvande och jämställd organisation, vilket i sin tur bidrar till 
organisationens goda rykte. Vi tror att allt fler organisationer kommer att se 
konkurrensfördelar som uppstår då detta engagemang kommuniceras ut till organisationens 
omgivning. Vårt empiriska material tyder på att organisationerna gärna ”marknadsför” 
användandet av metoden med avidentifierade ansökningshandlingar. 
 
Vi tror att ämnet kommer att uppmärksammas allt mer eftersom vi upplever att debatten kring 
diskriminering vid rekrytering och eventuella lösningar blir att mer omfattande, både 
nationellt och internationellt. En datorisering av metoden med avidentifierade 
ansökningshandlingar tror vi kan bidra till metodens effektiviserande och således lämna 
utrymme till en förbättring av de andra momenten i rekryteringsprocessen. Vi menar att detta i 
stort kan bidra till att hela processen blir mer kvalitetssäkrad.  
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Bilagor 

Bilaga 1 intervjufrågor till respondenter 
 
Intervjufrågor till ministern: 
 

- Tror du att det ofta förekommer diskriminering vid rekrytering? I sådana fall vad är 
det som kan vara anledningen? 

 
- Hur uppkom idén om rekrytering med hjälp av avidentifierade ansökningshandlingar? 

 
- Vad är det som gör metoden bra? 

 
- Vad säger du om kritiken som riktats mot metoden? (kostnad, tidskrävande, ovillighet 

till användning från kandidaternas sida) 
 

- Finns det, som du ser det några nackdelar med metoden? 
 

- Finns det andra rekryteringsmetoder som är bra eller generellt bättre än andra för att 
minska diskriminering vid rekrytering? I så fall vilka och varför?  

 
- Det finns ingen systematisk utvärdering av metoden, varför inte? Hur kan man i 

sådana fall mäta dess effekt? 
 

- Hur mycket har regeringen styrt valet av arbetssätt hos de kommuner som använder 
sig av metoden?  

 
- Anser du att metoden är tillämpbar/lämplig på alla nivåer inom en organisation? 

 
- Blir det inte lätt att diskrimineringen ändå kommer att ske fast i ett senare skede i 

rekryteringsprocessen? 
 

- Vad anser du om att det är valfritt för den sökande att använda sig av blanketter för 
avidentifierad ansökning vid ansökan? 

 
- Hur har ansökningsblanketterna valts, styrt av regeringen eller helt frivilligt för 

kommunen att arbeta fram? 
 

- Hur ska man gå tillväga för att få näringslivet att börja använda metoden? Vill man att 
näringslivet ska använda sig av metoden eller är fokus på att kommuner och statliga 
institutioner ska implementera den? 
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Intervjufrågor till rekryterare: 
 

- Hur går rekryteringsförfarandet till hos er? 
 
- När startades försöket med avidentifierade ansökningar hos er? 

 
- Hur många rekryteringar har totalt gjorts sedan införandet av metoden med 

avidentifierade ansökningshandlingar? 
 
- Hur många av dessa har varit rekrytering där anonyma ansökningshandlingar har 

använts? 
 

- Hur har ansökningsblanketten arbetats fram? 
 

- Anser du att metoden är tillämpbar/lämplig på alla nivåer inom en organisation? 
 

- Hur fungerar det att blanda ”vanliga” ansökningshandlingar med anonyma 
ansökningshandlingar? Hur fungerar detta i praktiken? Går det att få en rättvis bild vid 
rekrytering då ansökningsförfarandet skiljer sig åt?  

 
- Upplever du det svårt att låta bli att påverkas av yttre attribut så som utseende och 

klädsel vid intervjuer? 
 

- Tror du att det ofta förekommer diskriminering vid rekrytering? I sådana fall vad är 
det som kan vara anledningen? 

 
- Blir det inte lätt att diskrimineringen ändå kommer att ske fast i ett senare skede i 

rekryteringsprocessen? 
 

- Frågar ni vid intervjutillfället varför kandidaten valt eller inte valt att använda den 
avidentifierade ansökningsblanketten? 

 
- Anser du att metoden med avidentifierade ansökningshandlingar försvårar 

rekryteringen eller är det ett funktionsdugligt redskap som är till din hjälp? 
 
Till SKI: Varför har ni valt att inte låta kandidaten få information om att rekryteringen sker 
anonymt?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 63



Intervjufrågor till kandidater: 
 

- Berätta om din bakgrund, ålder, nationellt ursprung, utbildning, arbetsuppgifter etc. 
 
- Tror du att det ofta förekommer diskriminering vid rekrytering? I sådana fall vad är 

det som kan vara anledningen? 
 

- Visste du vad avidentifierade ansökningshandlingar innebar när du sökte tjänsten med 
hjälp av denna metod?  

 
- Tror du att den kan minska diskriminering vid rekrytering? På vilket sätt? 

 
- Finns det som du ser det några svagheter med metoden? I så fall vilka? 

 
- Varför tror du att många väljer att inte använda sig av den avidentifierade blanketten? 

 
- Finns det en risk med att metoden kan vara diskriminerade i sig enligt dig? Förklara. 

 
- Upplevde du att metoden tillämpas på ett professionellt och rättvist sätt? 

 
- Anser du att det varit till din fördel att använda dig av den avidentifierade blanketten? 

På vilket sätt? 
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Bilaga 2 

Lediga jobb 

Biträdande enhetschef vid SDF Centrum 

 

 
<<< föregående annons | sök | nästa annons>>> 

visa per verksamhet | förvaltning | anställningsform | alla | senaste | hem  

. 

.  
  
 

 
 
 
 
 

VIK BITRÄDANDE ENHETSCHEF TILL 
BOENDEENHETEN I CENTRUM 
 
I Centrum finns sju bostäder med särskild service för barn, ungdomar och vuxna med olika typer av funktionshinder. Verksamheten är 
organiserad så att det finns en enhetschef och fyra biträdande enhetschefer som ansvarar för ledarskap och verksamhetsutveckling. Då 
en av våra biträdande enhetschefer är föräldraledig söker vi nu en ersättare. 
 
Som biträdande enhetschef kommer du att vara personalens närmaste arbetsledare samt leda och utveckla det pedagogiska arbetet 
gentemot brukarna. Du kommer också att tillsammans med övrig personal handleda och stödja brukarna i deras dagliga livsföring, 
stimulera till fritidsaktiviteter och ett aktivt liv.  
 
Du kommer att arbeta viss del av din arbetstid i det direkta omsorgsarbetet och ha viss del av tiden avsatt för ledarskap. Du kommer att 
ingå i en ledningsgrupp bestående av fyra biträdande enhetschefer under ledning av enhetschef, för att arbeta med gemensamma frågor. 
Du kommer att stödja enhetschefen och arbetsgrupperna utifrån ett lednings- och helhetsperspektiv. Du kommer att ha vissa 
arbetsuppgifter i ekonomi och personalfrågor där enhetschefen dock har det yttersta ansvaret.  
 
Du har högskoleutbildning med inriktning mot social omsorg/socialt arbete, beteendevetenskap eller pedagogik och gärna erfarenhet av 
ledarskap. Du har erfarenhet av arbete kring personer med autism och kan leda arbetet med en tydliggörande pedagogik. Du har även 
en god administrativ och organisatorisk förmåga. Du är utvecklingsinriktad och har god samarbetsförmåga.  
 
Anställningsvillkor: Heltid, 38,25/38,25. Vikariat t o m 2006-12-31 med möjlighet till förlängning. 
 
Upplysningar: Enhetschef Malin Albrecktsson, tfn 031-365 70 08, SSR Annika Lidström tfn 031—61 39 87, SKTF Katarina Åkermo tfn 
031-365 70 59, Kommunal tfn 031-365 70 60.  
 

SDF Centrum arbetar aktivt för en etnisk mångfald i arbetslivet. Det gör vi bland annat 
genom att avidentifiera ansökningshandlingar. Vi ber dig därför använda den speciella 
ansökningsblankett som finns på SDF Centrums hemsida www.centrum.goteborg.se eller 
som går att hämta i reception på Engelbrektsgatan 71 eller få hemskickad via växeln tfn 
031- 365 70 00.  
 
Välkommen med din avidentifierade ansöka före 2006-05-11 till; 
Göteborgs stad Centrum, Förvaltningsstab personal, Ref.nr IOF 13/06, 
Box 5293, 402 25 GÖTEBORG 
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Bilaga 3 
 

 
ANSÖKAN 

   
 

Referenskod 
(ifylls av handläggare) 

       

 
Ansökan om anställning som ingår i försök med avidentifierade ansökningshandlingar i Karlstads kommun 
 
Skickas till adress som angivits i annons 
 
Till: 
 

 
KARLSTADS KOMMUN 

 
Förvaltning/enhet: 
 

 
      

 
Jag söker arbete som: 

 
      

UTBILDNING  
Utbildning/skolbakgrund i kronologisk ordning, senaste överst (ange utbildning endast i rubrikform, ej i tid) 
 
      

 
      

 
      

 
      

 
      

YRKESERFARENHET  
Yrkeserfarenhet i kronologisk ordning, senaste överst  
 
      

Antal år 
      

Antal månader
      

 
      

 
      

 
      

 
      

 
      

 
      

 
      

 
      

 
      

 
      

 
      

 
      

 
      

 
      

 
      

NUVARANDE SYSSELSÄTTNING  
 
      

ANNAN ERFARENHET  
Ange annat av intresse t e x annan erfarenhet, utbildning/fortbildning m m 
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