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RÄTT PERSON PÅ RÄTT PLATS – ÅTTA REKRYTERARES UPPLEVELSER 
KRING STEREOTYPAKTIVERING, FÖRDOMAR OCH DISKRIMINERING I 

REKRYTERINGSPROCESSEN

Emelie Blomqvist

Syftet med denna studie var att beskriva rekryterares upplevelser kring 
stereotypaktivering,  fördomar  och  diskriminering  i 
rekryteringsprocessen.  I  studien  ingår  åtta  undersökningsdeltagare, 
varav två deltog i en pilotstudie. Datainsamling skedde med hjälp av 
halvstrukturerade  intervjuer  och  tolkades  utifrån  induktiv  tematisk 
analys. Resultatet visar att stereotyper, fördomar samt diskriminering 
är  ett  komplext  sammansvetsat  område  som  kan  uppkomma 
omedvetet  trots  att  rekryterarna  själva  inte  vill  aktivera  dessa 
beteenden.  I  resultatet  framkom  även  att  en  tydlig  kravprofil, 
utveckling av kunskaper, medvetandegörande via ifrågasättande samt 
interna  forum,  öppenhet  och  anonyma  ansökningar  ansågs  vara 
avgörande  områden  för  att  arbeta  med  minskning  av 
stereotypaktivering,  fördomar  och  diskriminering.  Studiens  resultat 
stämmer i stora delar överens med tidigare forskning. Inom området 
minskning  av  stereotypaktivering,  fördomar  och  diskriminering 
avsaknas en bredd i tidigare forskning. Detta har lett till en önskan om 
ytterligare studier inom detta område.

Alla människor har lika värde,  ändå sker diskriminering.  I  Sverige har vi  lagar och 
förordningar  gentemot  diskriminering  (Svenaeus,  Wadstein,  Claesson  Wästberg,  & 
Ytterberg, 1999). Diskrimineringslagen trädde i  kraft den 1 januari  2009 och ersatte 
tidigare  lagar  om diskriminering.  Den nuvarande  lagen innefattar  diskriminering  på 
grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller 
annan  trosuppfattning,  funktionshinder,  sexuell  läggning  eller  ålder. 
Diskrimineringslagens innehåll är tvingande och innebär således att arbetsgivare måste 
arbeta förebyggande för att undvika diskriminering. (Lag SFS 2008:567). Trots detta 
uppmärksammas ständigt nya fall i svensk media där företag och organisationer agerar 
diskriminerande mot enskilda individer (Fahlbeck,  2010). Arbetsgivare i  Sverige har 
stora friheter att  välja personal.  Men friheten får  aldrig utövas på ett  sådant sätt  att 
någon blir diskriminerad. Att diskriminera en annan individ är ett brott mot principen 
om likabehandling. Denna princip innebär att liknande fall ska behandlas på liknande 
sätt (Svenaeus et al., 1999).Vad är då definitionen för diskriminering och hur särskiljer 
sig detta begrepp mot ord som fördomar och stereotyper?

Definition av begrepp
I  litteraturen  tangerar ord  som  stereotyper,  fördomar  och  diskriminering  vanligen 
varandra. En mängd olika studier inom dessa områden har utförts genom åren. I och 
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med detta har en rad definitioner  uppkommit  (Akrami,  2005; Devine,  1989;  Myers, 
2005). Enligt lagens mening ligger diskrimineringens grund i en uppdelning av grupper 
såsom kön, etnisk tillhörighet eller ålder. (Gabinus Göransson, Nordlöf & Garpe, 2007). 
Diskriminering definieras som ogrundat negativt beteende gentemot en grupp eller dess 
medlemmar (Myers, 2005). Fördomar definieras som negativ bedömning av en grupp 
samt  enskilda  individer  som är  medlemmar  av  gruppen  (Myers,  2005;  Crandall  & 
Eshleman, 2003; Akrami,  2005).  Stereotyper  definieras  som  socialt  delade generella 
antaganden om karaktärer som tillhör en särskild social grupp (Devine, 1989; Macrae, 
Bodenhausen, Milne, Thorn & Castelli, 1997). Myers (2005) definierar stereotyper som 
en  generalisering  av  personliga  attribut  hos  en  grupp  människor.  Ofta  är  dessa 
stereotyper övergeneraliserade, felaktiga och motståndskraftiga mot ny information. I 
litteraturen  definieras  ofta  fördomar  och  diskriminering  som något  negativt  (Myers, 
2005).  Många  studier  förklarar  också uppkomsten  av  diskriminering,  fördomar  och 
stereotyper.

Social identitetsteori
Individens  kunskaper  om den  sociala  verkligheten  har  sin  uppkomst  i  människans 
subjektiva  tolkning  av  yttre  information.  (Cadinu,  Cerchioni,  2001).  Social 
identitetsteori (social identity theory) är en av de mest inflytelserika teoribildningarna 
inom  temat  stereotyper,  fördomar,  diskriminering,  normativt  beteende  samt 
organisationsbeteende (Burke, 2006; Myers, 2005).

Enligt  social  identitetsteori  är  den primära motivatorn till  ett  särskilt  beteende inom 
gruppen att åstadkomma, upprätthålla och förbättra självförtroendet. Vardera människa 
identifierar sig, enligt teorin, genom sin grupptillhörighet eller sina grupptillhörigheter. 
Individen söker finna en positiv bild av den egna identiteten genom associationer till 
positivt värderade grupper samt självuppfyllande jämförelser med andra grupper. Den 
grupp  vi  själva  identifierar  oss  med  kallas  ingrupp  och  övriga  grupper  benämns 
utgrupper. En positiv syn på ingruppen medverkar till en bättre självkänsla. Viljan att få 
den egna gruppen att  framstå som positivt  utmärkande kan uttryckas på flera sätt  – 
såsom favorisering av ingruppen och nedvärderande av utgruppen (Tajfel  & Turner, 
1979,  refererat  i  Burke,  2006).  Till  följd  av  att  skapa  positiva  associationer  till 
ingruppen kan en konstruerad bild av utgruppen uppstå (Burke, 2006).

Tajfel och Turner (1979, refererat i  Abrams & Hogg, 1990) arbetade tillsammans med 
skapandet av social identitetsteori, vilken var en följd av att ha observerat följande tre 
fenomen:

Kategorisering.
För att lättare förstå vår omvärld tenderar människor att placera sig själva och andra 
människor  i  kategorier.  Kategoriseringen  innebär  en  utvärdering  av  den  egna 
självuppfattningen  samt  en  självdefinition.  Stereotyper  anses  uppkomma  i  samtliga 
sammanhang där  den  subjektiva  uppfattningen  får  utrymme,  exempelvis  via  tankar, 
känslor,  värderingar  och attityder.  Individens självkategorisering är den process som 
förvandlar enskilda individer till grupper av individer (Abrams & Hogg, 1990).
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Social identitet och social struktur.
Vi associerar oss själva med särskilda grupper. Individen föds in i en specifik grupp 
beroende av  exempelvis  födelseort  och  härkomst.  Samtliga  grupper  har  en  specifik 
struktur, dess uppbyggnad kan se olika ut och styras på olika sätt. Vissa grupper har en 
högre status än andra (Abrams & Hogg, 1990).

Social jämförelse.
Vi  jämför  våra  egna  gruppers  standard  med  andra  grupper  samt  applicerar 
ingruppsfavorisering  (en  möjligen  falsk,  fördelaktig  bild  gentemot  vår  ingrupp). 
Beslutsfattandet  kring huruvida en person är  intelligent  eller  ej  är  beroende av  den 
subjektiva  referensramen,  vilket  innebär  att  beslut  kring  vilken  intelligensnivå  en 
särskild person besitter är beroende av betraktarens eget perspektiv på vad intelligens är. 
Sociala jämförelser bidrar till förvärvande av nya kunskaper om oss själva, om andra 
människor, samt om den värld vi lever i.  Vid jämförelser mellan den egna gruppen, 
ingruppen och andra grupper, utgrupper, tenderar vi att maximera samt tydliggöra de 
skillnader  som råder  grupperna  emellan.  Då en  persons  identitet  är  detsamma som 
gruppidentiteten känner sig personen trygg och självsäker. Självutvärdering är viktigt 
för oss och ingruppens positiva identitet leder också till  en positiv självbild hos den 
enskilde  individen  (Abrams  & Hogg,  1990).  Abrams  och  Brown (1989)  menar  att 
innehavandet av en grupptillhörighet i sig inte innebär att individer avpersonifieras.

I  litteraturen likställs inte alltid fördomar med kategorisering och stereotyper.  Enligt 
teorin om det retoriska perspektivet är inte fördomar oundvikliga. All kategorisering har 
specifika  undantag,  exempelvis  ”Alla  invandrare  är  kriminella”  kan  följas  åt  av  en 
kommentar såsom ”Men de invandrare som går i min klass är hyggliga människor”. 
Med vetskap om att det går att urskilja det mer specifika i det generella så borde alltid 
kategoriseringar kunna bemötas av det mer specifika och tvärtom (Billig, 1985).

Tvåfaldiga processteorin
I  studerandet  kring  attityder  finns  en  enighet  kring  uppdelandet  av  explicita  samt 
implicita  attityder.  De  långsamma,  kontrollerade  och  medvetna  attityderna  kallas 
explicita medan de snabba, okontrollerade och omedvetna attityderna kallas implicita. 
Sammantaget har dessa båda kommit att kallas tvåfaldiga processteorin (dual process 
theory) (Ranganath, Tucker Smith & Nosek, 2008) eller tvåfaldiga attitydsystemet (dual 
attitude system) (Myers, 2005). De explicita attityderna kan förändras med utbildning 
och studerande medan de implicita attityderna är mer kontinuerliga och endast ändras 
med nya vanor och övning. Specifika kunskaper inom stereotypområdet leder till  en 
minskning av stereotypaktiveringen  (Kawakami,  Dovidio, Moll & Hermsen, 2008). I 
forskningen kring implicita och explicita  attityder framkommer en åtskillnad mellan 
könen – kvinnor använder sig i större utsträckning än män av implicita attityder medan 
männen  i  större  omfattning  använder  sig  av  de  explicita  attityderna  (Ekehammar, 
Akrami & Araya, 2003).

Uppkomst
Samtliga former av fördomar har alla en sak gemensamt menar Crandall och Eshleman 
(2003). Dessa fördomar uttryckts på samma sätt och med samma sociala regler. Ingen 
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grupp är undantagen från fördomar och de förekommer i alla kulturer, etniciteter och 
tidsepoker.  Oavsett  grupptillhörighet  är  de  psykologiska  processer  som  bidrar  till 
skapandet av fördomar desamma (Crandall & Eshleman, 2003).

I forskningen kring individuella personer och gruppers åsikter har det framkommit att 
människor i grupp tenderar att hålla sig till medelvärdet, alltså att individuella personers 
åsikter  slätas  ut  och  att  hela  gruppens  gemensamma  övertygelser  förstärks.  Denna 
gemensamma övertygelse blir till norm i gruppen (Moscovici & Zavalloni, 1969). Norm 
definieras som regler för vad som anses vara lämpligt beteende samt vad majoriteten 
gör (Myers, 2005). Chao, Zhang och Chiu (2010) menar att kulturella normer reducerar 
osäkerheten när vi står  inför ett  beslutsfattande.  Vi följer  de dominanta normer som 
finns representerade i vår ingrupp.

Människor tenderar att tro att deras egen koppling till en given situation är mer objektiv 
och mer befriad från fördomar än andra människors.  Fenomenet fördomarnas svarta 
fläck (bias blind spot) innebär att människor betraktar sina egna bedömningar som mer 
exakta än andra människors bedömningar (Ehrlinger, Gilovich, Ross, 2005; Pronin & 
Kugler, 2007).

Företags nyrekrytering är en komplicerad process då företaget inte kan veta hur väl den 
nyrekryterade  kommer  att  prestera  i  verkliga  arbetsförhållanden.  Individens 
arbetsförmåga  påverkas  inte  bara  av  mätbara  faktorer  såsom  utbildning  och 
arbetslivserfarenhet,  utan  även av mer  svårupptäckta  faktorer  såsom motivation  och 
social förmåga. Även om svårupptäckta egenskaper är viktiga för en specifik tjänst kan 
de observerbara egenskaperna användas som indikationer på individens arbetsförmåga. 
Exempel  på  sådana  observerbara  egenskaper  är:  etnicitet,  kön,  ålder  och 
sysselsättningsstatus.  Företagens  bristande  information  om den  sökandes  produktiva 
förmåga  kan  leda  till  att  den  arbetssökande  sållas  bort  på  grund  av  observerbara 
indikatorer även om de inte har betydelse för tjänsten (Eriksson & Lagerström, 2007).

Ett grundläggande steg i rekryteringsprocessen är att granska CV:n som skickas in av 
intresserade kandidater. I ett CV:s biodata specificeras utbildning och arbetserfarenhet. 
Problematiken med dessa CV:n är enligt Brown och Campion (1994) att rekryterare kan 
läsa  in  personlighetsegenskaper  och  attribut  i  biografiska  data  som  egentligen  är 
menade att endast relatera till fakta. Detta kan leda till att fel person rekryteras samt att 
den kompetens som verkligen eftersökes går förlorad (Brown & Campion, 1994).

Vid  skapande  av  intryck  har  stereotyper  väsentlig  betydelse  (Macrae  et  al.,  1997). 
Stereotyper  aktiveras  per  automatik  vid  kontakt  med  särskilt  stimuli,  alltså  vid 
bemötandet av medlem från en stereotyp grupp (Devine, 1989). Personer i utgrupper 
kommer att tillskrivas generaliserade egenskaper, medan personer i ingruppen kommer 
att betraktas mer som individer (Biernat & Ma, 2005).

En vanligt förekommande företeelse är att yttre attribut såsom klädsel och utseende har 
betydelse för skapandet av ett första intryck hos människor, detta i grunden bygger på 
de stereotyper som aktiveras i sammanhanget. Empiriska studier visar att människans 
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fysiska uppenbarelse har effekt på hur den personen behandlas (Umberson & Hughes, 
1987). Attraktiva människor anses generellt vara mer sällskapliga, socialt kompetenta, 
varma, intelligenta samt ha bättre mental hälsa än mindre attraktiva personer (Feingold, 
1992).  I  rekryteringsprocessen  är  generellt  sett  högpresterande  individer  att  föredra 
framför lågpresterande individer, men för de som presterar på samma nivå är attraktiva 
personer  generellt  sett  mer  priviligerade  än  icke  attraktiva  personer  (Marlowe, 
Schneider & Nelson, 1996). 

Den  subjektiva  inställningen  till  vår  sociala  verklighet  kan  vara  självuppfyllande.  I 
studier  gjorda  av  Word,  Zanna  och  Cooper  (1974)  intervjuades  svarta  och  vita 
arbetssökande män. I studien visade det sig att  när den arbetssökande var svart  satt 
intervjuledaren  längre  ifrån  personen,  gjorde  fler  språkliga  misstag,  samt  avslutade 
intervjun  tidigare  än  vid  intervjuer  med  vita  män.  Detta  resulterade  i  att  de  svarta 
männen presterade sämre vid intervjutillfället. I en annan studie behandlades vita män 
på samma vis som de svarta hade behandlats och då blev båda gruppernas prestationer 
likvärdiga. Respondenternas prestation berodde alltså till stor del på interaktionen med 
intervjuledaren.

Enligt  Eriksson  och  Lagerström (2007)  har  arbetssökande  med  icke-nordiska  namn 
(framförallt arabiska och asiatiska namn), äldre och arbetslösa blivit kontaktade färre 
gånger av de företag de sökt tjänst hos än andra sökande. I sin studie menar Eriksson 
och  Lagerström  att  en  förklaring  till  detta  kan  bero  på  skillnader  i  utbildning, 
arbetslivserfarenhet samt andra krav, men även om hänsyn tagits till dessa skillnader 
visar studien ändå att det kan vara negativt att tillhöra någon av ovan nämnda grupper 
(Eriksson & Lagerström, 2007).

Motverkan
Användandet  av stereotyper  går  inte  att  förbjuda då dessa är  en del  av människans 
fundamentala kognitiva processer (Abrams & Hogg, 1990). Människor, rent generellt, 
önskar  ha  vetskap  om  framtida  händelser  och  uppkommande  fenomen;  stereotyper 
bidrar  till  att  bibehålla  denna  ordning  samt  skapar  förutsättningar  för  att  förutse 
kommande händelser.  Utöver detta finns ett  behov av att  bibehålla en god självbild 
vilket skapar ett underliggande intresse i bevarandet av stereotypa utgrupper. Abrams 
och  Hogg  (1990)  menar  att  stereotypanvändandet  är  en  del  av  de  fundamentala 
mänskliga behoven.  En eliminering av kognitiva processer  skulle  kunna få  skadliga 
konsekvenser  och  därför  borde  vi  istället  fokusera  på  att  reducera  det 
stereotypanvändande som kan leda till diskriminerande handlingar.

Devine (1989) argumenterar för att det finns möjlighet till förändring av övertygelser 
och  attityder.  Hon  skriver  i  sin  rapport  att  det  för  somliga  personer  är  svårare  att 
kontrollera användandet av stereotyper, då vissa människor anses som mer fördomsfulla 
än andra. Dock finns det en möjlighet att minska det fördomsfulla beteendet genom att 
använda självreglerande  processer.  Oavsett  hur  fördomsfull  en person är  kan denne 
arbeta  med  att  minska  de  automatiska  responserna.  En  grundläggande  förändring 
kommer dock att  kräva engagemang och tid.  För att  avvänja sig från fördomsfyllda 
responser krävs ett medvetet beslut att bete sig icke fördomsfullt. I förändringsfasen är 
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det avgörande att kontinuerligt använda sig av nya medvetna, inövade responser som 
grund då den automatiska sterotypaktiveringen fortfarande finns bevarad i minnet. Om 
en kontinuerlig process inte fortlöper är det troligt att personen faller tillbaka i tidigare 
vanor. (Devine, 1989). 

I likhet med Devine (1989) skriver Araya, Akrami, Ekehammar och Edlund (2002) i sin 
rapport att man kan minska fördomar och således även förhindra diskriminering genom 
aktivering av särskilda associationer i minnet, så kallad priming, av kontrollrelaterade 
ord.  I  sin  studie  visade  forskarna  att  de  primade  deltagarna  som  använde  sig  av 
kontrollrelaterade  ord  hade  ett  mindre  negativt  intryck  på  sin  fokusperson  än  de 
deltagare som var primade med neutrala ord.

Könsdiskriminerande åsikter är enligt Auster (1988) något som många människor har, 
trots att de själva inte inser det. Personerna handlar efter dessa åsikter vilket påverkar 
företaget. Vanligen förekommer könsdiskriminering bakom stängda dörrar i informella 
grupper, ofta i samband med rekrytering. Chefer och beslutsfattare måste vara medvetna 
om  denna  problematik  för  att  kunna  förebygga  den.  Kontinuerlig  utbildning  av 
anställda,  medvetandegörande  samt  socialt  stöd  från  högre  chefer  är  exempel  på 
åtgärder  som  förebygger  könsdiskriminering.  Även  om  Austers  artikel  handlar  om 
könsdiskriminering argumenterar hon för att det preventiva arbetet kan appliceras även 
på  andra  former  av  diskriminering  mot  exempelvis  etniska  eller  religiösa  grupper 
(Auster, 1988).

I de informella grupper som Auster talar om uppkommer könsdiskriminering på grund 
av  värderingar  och  normer  som delas  i  organisationen.  För  att  förebygga  detta  bör 
organisationen diskutera och belysa problemet samt utbilda personalen i hur man kan 
hantera könsdiskriminering. I rekryterings- och urvalssammanhang betonas vikten av 
att annonsera om tjänsten på platser där det är möjligt att nå en stor mångfald. Vidare 
bör rekryteraren vara kompetent inom området och använda en tydlig kravspecifikation 
med  relevanta kriterier. Rekryteraren bör även använda standardiserade intervjumallar 
och inte låta sig påverkas av annat än det som är väsentligt (Auster, 1988).

Fördomar och diskriminering är ett aktuellt ämne som det debatteras flitigt om i media 
(Fahlbeck,  2010).  Det  är  också  ett  intressant  ämne;  företag  efterfrågar  kompetent 
personal och diskriminering i rekryteringssammanhang kan leda till att de går miste om 
värdefull kompetens (Eriksson & Lagerström, 2007).

Syftet  med  denna  undersökning  var  att  beskriva  rekryterares  upplevelser  kring 
stereotypaktivering, fördomar och diskriminering i rekryteringsprocessen.

Metod

Undersökningsdeltagare
De åtta  deltagare  som figurerade  i  studien  har  valts  ut  via  ett  bekvämlighets  samt 
informativt urval. Ett heterogent urval med hänseende till ålder, kön, företagets storlek 
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samt bransch avsågs; det visade sig dock vara svårt att finna manliga rekryterare vilket 
bidrog till  en klar  dominans av kvinnliga rekryterare i  undersökningen. Sju kvinnor 
samt en man deltog i studien. Deltagarna har en snittålder på 37 år och åldersspannet 
var  mellan  26  och  61  år.  För  att  skapa  ett  kvalitativt  representativt  urval  gällande 
undersökningens deltagare  valdes  personer med lämplig yrkeserfarenhet samt lämplig 
befattning.  Samtliga  undersökningsdeltagare  arbetade,  eller  hade  arbetat,  med 
rekrytering.  Två av intervjupersonerna arbetade inte  som rekryterare  då intervjuerna 
genomfördes. Den ena hade gått i pension och den andra ansvarade för utbildning av 
rekryterare. Dessa två ansågs ändå vara lämpliga respondenter. Rekryterare från både 
privata och statliga bolag, inom vitt skilda branscher, var representerade i studien.

Ingen av de åtta rekryterarna har nämnts vid namn i resultatdelen, inte heller kan de 
förknippas med det företag som de arbetat på med hänsyn taget till ämnets känslighet.
 
Datainsamling
Data  har  samlats  in  genom  åtta  enskilda  intervjuer  med  respondenterna. 
Halvstrukturerade  intervjuer  med  öppna  svar  har  använts  och  som  hjälpmedel 
utformade författaren en intervjuguide (se bilaga 1). Två av intervjuerna genomfördes i 
samband med en pilotstudie under höstterminen 2007. De resterande sex intervjuerna 
genomfördes också under höstterminen 2007. Genomförandet av intervjuerna skedde på 
respektive rekryterares arbetsplats förutom den pensionerade kvinnan som intervjuades 
i  en  lektionssal  på  Psykologiska  institutionen  vid  Stockholms  universitet.  Samtliga 
intervjuer har genomförts av denna studies författare och som hjälpmedel användes en 
bandspelare. Intervjuerna tog mellan 36 till 55 minuter, snittiden var 48 minuter.

Enligt Kvale (1997) finns det en problematik med denna metod. Intervjuaren fungerar 
självt  som  undersökningsverktyg  och  därmed  kan  denne  komma  att  påverka 
respondentens svar. Detta beroende på intervjuarens kunnande, tydlighet, lyhördhet och 
känslighet för ämnet (Kvale, 1997).

Under  vårterminen  2007  deltog  författaren  i  kursen  ”Gruppsykologi  och 
intervjumetodik” vid Stockholms universitet.  De kunskaper som då erhölls användes 
vid intervjutillfällena. Vid transkription av de båda intervjuerna till pilotundersökningen 
har inte ord såsom ”mmm” och ”okej” återgivits. Dessa ord har tagits bort då författaren 
till en början inte ansåg att sådana ord hade någon betydelse för studiens innehåll. Vid 
resterande  sex  intervjuer  inkluderades  ord  som:  ”mmm”,  ”okej”  och  pauser  i 
transkriptionerna. Detta för att kunna ta hänsyn till orden under analysarbetet.

Vid intervjutillfället informerades respondenterna om undersökningens syfte, samt om 
den sekretess och konfidentialitet som förelåg. Respondenterna informerades även om 
att de närsomhelst kunde avbryta intervjun..

Analys
De intervjuer som genomförts har bearbetats med hjälp av induktiv tematisk analys. Det 
har  inte  i  förväg  funnits  några  förutbestämda  teman,  däremot  hade  intervjuguiden 
indelats  i  några  lämpliga  frågeområden.  Tanken  med  detta  var  dels  att  få  svar  på 
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relevanta frågor till denna uppsats och dels att möjlighet skulle finnas att låta nya teman 
växa  fram under  studiens  gång.  Därmed  fanns  en  viss  förhandsstyrning,  men  även 
möjlighet till  förändring av ordningsföljd och utformande.  Somliga teman hade viss 
överensstämmelse med intervjuguiden. Dessa skulle alltså kunna liknas vid deduktiva 
teman. Syftet var dock att använda induktiv metod.

Analysarbetet  påbörjades  med  att  intervjuerna  transkriberades.  Därefter  lästes 
transkriptionerna  igenom  och  nyckelord  formulerades.  På  ett  separat  papper 
grupperades de ord ihop som ansågs höra samman till teman. Varje tema namngavs och 
beskrevs.  För  att  belysa  dessa  teman  i  resultatet  plockades  lämpliga  citat  ut  från 
transkriptionen.

Från den genomförda datainsamlingen kunde två huvudteman urskiljas. Dessa teman 
var:  uppkomst  samt  motverkan  av  stereotyper,  fördomar  och  diskriminering  i 
rekryteringsprocessen.

Resultat

Ur den data som insamlats gällande rekryterares upplevelser av stereotyper, fördomar 
och diskriminering i rekryteringssammanhang, utkristalliseras två tydliga huvudteman. 
Det  ena avser uppkomsten av diskriminering och fördomar och det  andra innefattar 
metoder rekryterare kan använda sig av för att motverka fördomar och diskriminering i 
rekryteringsprocessen.  I  texten  nedan  har  vardera  huvudtema  delats  in  i  olika 
underkategorier.

Fördomar definierades som en förutfattad mening av negativ karaktär, antaganden och 
generaliseringar  gentemot  personer  eller  grupper  av  personer  som  ej  behöver 
överensstämma med verkligheten.  Fördomar  ansågs  vara något  gemeneman besitter. 
Den sammantagna definitionen av diskriminering var negativ särbehandling på grund 
av vissa egenskaper eller som en av rekryterarna uttrycker det ”att man behandlar lika 
fall olika”.

Uppkomst
De  stereotyper,  fördomar  och  diskriminerande  handlingar  som  uppstår  i 
rekryteringssammanhang har ofta en bakomliggande orsak. Respondenterna menar att 
anledningarna  till  varför  fördomar  uppkommer  kan  vara  många.  De  faktorer  som 
rekryterarna  anser  ha  inverkan  på  rekryteringsprocessen  är:  förförståelse  samt 
stereotyper, subjektivitet, yttre attribut, ingruppsfavorisering och tid.

Förförståelse samt stereotyper.
Tidigare erfarenheter och händelser som inträffat under livets gång ansåg sex av åtta 
respondenter ha betydelse för uppkomsten av fördomar och diskriminerande handlingar. 
Förförståelsen ansågs ha både för- och nackdelar.  Nackdelarna ansågs vara att  vissa 
människor, på grund av den egna förförståelsen, tillskrivs vissa egenskaper som inte alls 
behöver stämma överens med verkligheten. Att generalisera olika grupper är något som 
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majoriteten av respondenterna har upplevt. En av intervjupersonerna uttrycker det på 
följande sätt:

”Jag gick i en halvfinsk klass och det var jättemånga från Iran och en hel del 
turkar och från Eritrea var min bästa kompis när jag gick på lågstadiet. Därför... 
jag har fått jättemycket olika input så att jag har jättepositiva fördomar mot de 
som kommer från Iran, för att de kämpar som bara den, som jag har kommit i 
kontakt med. Och det har hela tiden förstärkts med varje år, när man byter klass 
och  man  träffar  på  folk  och  sådär.  Så  ser  man  att  de  har  jättebra  betyg,  de 
verkligen anstränger sig och gör sitt  bästa, har mycket påtryckningar hemifrån, 
vilket gör att jag mer än gärna anställer någon som kommer från Iran.”

Flera respondenter anser att första intrycket har stor betydelse för hur den arbetssökande 
uppfattas. En av rekryterarna menar att man redan vid första ögonkastet skapar en inre 
bild av den person man träffar. Det räcker med att se en person för att få en mental bild 
av denne. Formandet av dessa mentala bilder resulterar i en upplevd trygghet anser hon, 
då vi har möjlighet att skydda oss från det vi inte känner igen. Det som kan vara farligt. 
Rekryteraren  beskriver  denna  process  som rent  biologisk.  En annan av rekryterarna 
uttrycker det såhär: ”Jag tror att man dömer snabbt. Det är nästan så att jag tror ibland 
att det är ett socialt villkor: man måste kunna identifiera människor runt omkring sig 
och då begår man misstag alltså.”

Att  placera  människor  i  fack  talar  några  av  rekryterarna  om,  andra  talar  om 
kategorisering och identifiering av människor. Oavsett uttryck ansågs fenomenet vara 
baserat på den förförståelse som individer besitter. Flera av rekryterarna ansåg att social 
kategorisering var nödvändigt för att klara livets skeenden. En av rekryterarna menar att 
placering av individer i fack är ett socialt villkor för att själv klara sig med bästa resultat 
i varje ny situation.”Alltså fördomen ligger i att man tror att vissa grupper har ett visst 
beteende  och  att  det  är  en  viss  typ  av  människor.  Man  tror  att  äldre  är  sådana, 
utlänningar är sådana, studenter är sådana och så vidare.”

Flertalet av rekryterarna ansåg det vara väsentligt att känna igen andra människor. De 
uttrycker detta som en trygghet i sig att veta hur en person är. ”Utan man har ett behov 
utav att ha den här tillhörigheten, så jag tror att man på något sätt odlar sin fördom i 
egenskap av att det är en trygghet också. ”

Subjektivitet.
Rekryterarna menar att utrymme för fördomsfulla och diskriminerande handlingar finns 
överallt  i  rekryteringsprocessen.  Det finns ingen specifik  del som är  helt  objektiv  – 
rekryterarens subjektiva bedömning styr urvalsprocessen. Respondenterna beskriver sin 
rekryteringsprocess  och  för  sju  av  rekryterarna  är  processen  likadan.  Rekryteringen 
börjar  med  att  definiera  vakanser  –  en  ledig  tjänst.  Därefter  görs  en 
kravprofilsframtagning,  vilken  följs  upp  av  annonsering  för  den  eftersökta  tjänsten. 
Efter detta sker ett urval, en så kallad första gallring, av de kandidater som sökt. De 
personer som överensstämmer med kravprofilen bokas in på intervju. Hur många det är 
som blir utvalda på en första intervju är helt beroende av hur många sökande det är till 
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tjänsten – detta kan variera avsevärt. Efter intervjuprocessen väljs slutgiltigt den eller de 
kandidater ut som anses vara bäst lämpade för arbetet. En av respondenterna använder 
sig av en annorlunda rekryteringsmetod, vilken börjar med fokus på de arbetssökande. 
De kandidater som har relevant kompetens väljs ut från en databas och intervjuas. Om 
dessa anses vara intressanta går de vidare till rekryteringsprocessens nästa steg vilket är 
att  finna  företag  som  söker  just  den  kompetens  som  kandidaten  besitter.  Alla 
rekryterarna  anser  att  utfallet  påverkas  av  subjektiva  bedömningar  under  hela 
rekryteringsprocessen. Dock finns det objektiva mallar och kriterier som styr valet av 
kandidat.

Några av rekryterarna nämner intervjusituationen som särskilt subjektiv och där kan 
olika former av attribut påverka rekryteraren.

”Jag tror ändå att alltså sådana där grejer kan man ju ändå komma åt litegrann att 
bestämma sig för att vi tittar inte på namn eller vi kan prata om att... det är inte det 
som är det intressanta, eller åldrar eller så, utan att vi tittar på kompetensen först 
så får vi se vad det blev för underlag sedan i slutändan. Får man sedan mycket 
ansökningar  så  jag  orkar  inte  ens  titta  på  namn  och  ålder  jag  går  rakt  på 
meritförteckningen och in i det jag vill titta på. Och det kan vi nog lära oss lite 
mer om, om vi är medvetna och vill att vi inte ska vara diskriminerande. Men 
sedan det där som händer när vi väl får se en människa och vad det är för frågor vi 
blir intresserade av att ställa till den. Då tror jag att det är... där tror jag att det är 
störst. Alltså det tror jag faktiskt, där är det svårast.”

Flera av rekryterarna nämner att de vid intervjutillfället får en särskild ”magkänsla” 
Exakt  vad  dessa  känslor  betyder  är  inte  klart,  men  det  är  flera  egenskaper  hos 
kandidaten som bidrar till känslan. Att känslan bygger på en subjektiv uppfattning är en 
åsikt  de  flesta  rekryterare  delar.  Flera  av  rekryterarna  genomför  varje  intervju 
tillsammans med en kollega. Anledningen till detta är främst att de önskar skapa en mer 
nyanserad  uppfattning  av  kandidaten.  En av  rekryterarna  menar  att  de  känslor  som 
skapas  under  själva  intervjutillfället  oftast  uppkommer  av  en  anledning.  Några  av 
respondenterna anser att det  är en fördel om två rekryterare genomför intervjun. Då 
finns  det  möjlighet  att  bolla  tankar  och idéer,  något  som respondenterna anser  vara 
viktigt. 

En av rekryterarna menar att  den arbetssökande,  förutom att  skapa en ansökan som 
passar den tjänst som söks, även måste anpassa sig till rekryteraren. Följande nämns av 
en rekryterare:

”Ja, och det är därför som jag alltid säger till mina kompisar som vill söka jobb, 
om de vill ha hjälp med hur ska jag skriva mitt CV och hur ska jag formulera mig, 
så  säger  jag:  ring  den  som  du  tror  läser  ansökningarna  eehh...  och  få  en 
uppfattning om vad det är för en person. Och sedan anpassar du ditt CV och ditt 
personliga brev efter det. Eehh... så att man vet vem som är mottagaren så att man 
liksom kan rikta sin kommunikation.”
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Yttre attribut.
Människors  yttre  egenskaper  såsom härkomst,  kön,  ålder,  klädsel,  kroppsspråk  och 
utseende ansågs  av flera  respondenter  ha en betydande roll  i  rekryteringsprocessen. 
Några av rekryterarna nämnde särskilt att de hade lätt att tillskriva positiva egenskaper 
till  sympatiska,  snygga,  charmiga  och  välklädda  arbetssökande.  En  av  rekryterarna 
uttryckte det på följande sätt:

”Är han trevlig så är han säkert en jätteduktig marknadsförare också; för han är ju 
så social och trevlig. Men det är inte alls säkert  […] Snygga människor tror jag 
har  lättare  än  fula  människor.  Det  gäller  säkert  mig  själv  också,  fast  jag  vill 
förneka det.  Det  gäller  nog mig också.  Och jag tror en mörkhyad människa i 
Sverige som söker jobb måste komma över fler hinder än en infödd svensk, det 
tror jag. Och pratar man, bryter man, om man pratar knackig svenska så att säga 
eller med starkt accent, då tror jag att man måste kunna kompensera det med att 
vara en sju tusan till yrkesmänniska för att komma ifrån det. Jag tror att det är så 
faktiskt.”

Ingruppsfavorisering.
Flertalet respondenter betonade att de någon gång känt osäkerhet för det som är nytt och 
främmande. Individer som inte påminner om dem själva. Några av rekryterarna menar 
att det i sådana fall är vanligt att man tar den enkla vägen och anställer den personen 
som mest liknar rekryteraren självt. En förklaring till detta var att man höjde upp de 
personer  som  påminde  mest  om  en  själv  och  tillskrev  dem  positiva  egenskaper. 
Rekryterarna uttrycker det som att: ”lika väljer lika”.

Respondenterna lägger stor tonvikt vid kompetensen. Kompetensen är och ska vara i 
fokus. Några av respondenterna säger dock att det är svårt. Utan att riktigt tänka till, 
alltså  på  ett  omedvetet  plan,  kan  en  person  rekryteras  till  företaget  baserat  på 
egenskaper som inte har med kompetens att göra. Såhär uttrycker några av rekryterarna 
det:

”Så  folkgrupper  eller,  eller  sådana  grupperingar  av  människor  som  av  olika 
anledningar  är  lite  utsatta  för  att  de  är  lite  avvikande  mot  den  supernormala 
intervjupersonens eget  fullständiga namn (skratt).  Alla andra som avviker från 
mig och min gruppering. De kan jag ha fördomar mot. Nej, jag är inte lika bra på 
att ha fördomar mot oss… mig själv och mina gelikar. Utan jag är nog bättre på att 
ha det mot alla andra grupperingar som avviker från mig (skratt).”

”Vi... jag tror att det bygger det kommer från att vi, vi ska skydda oss och inte 
råka hamna i faror. För att vi... det vi känner igen är vi ju trygga med, men det vi 
inte känner igen kan ju vara farligt för vi vet inte hur det fungerar och vad det är 
för någon.”
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”Det  är  lättare  att  beskriva  en annan människa som jag känner  att  jag har  en 
samhörighet med. Då är kanske yttre faktorer: ung möter gammal, svensk möter 
utlänning, driven möter odriven och så vidare. Då tar man gärna den som är mest 
lik en själv, snarare än den som är mest kompetent för jobbet. Då får man den här 
normgivande homogeniserande kraften som gör att man egentligen aldrig förnyar 
sig.”

Tid.
Tid är en faktor som spelar in i rekryteringsprocessen. Sex av de åtta respondenterna 
menar att en rekryteringsprocess ofta har strama tidsramar och då finns det inte samma 
möjlighet att göra en mer djupgående undersökning av den arbetssökande. I sådana fall 
är det vanligt att den arbetssökande bedöms endast efter de egenskaper som är lätta att 
bedöma. En rekryterare säger såhär:

”Det är alltid bråttom i rekrytering, det är alltid igår de behöver en person, men då 
får våran metodik ha ett lugn i våran process. Så att när vi intervjuar en person, så 
intervjuar vi en person så att säga lika lång tid oberoende på vilken person det är, 
men när kunden sedan ska träffa så kan det ju vara att: ”ja, men jag vet inte om jag 

hinner ta ställning”. Alltså om jag hinner tänka till rätt. Kanske kan Elisabeth 
född 47 vara lika intressant som den andra tjejen som är född 76, men då måste 
jag tänka till.”

Motverkan
Under intervjuerna har flera faktorer som förebygger diskriminering framkommit. Av 
dessa faktorer ansågs kravprofilen vara viktigast. Även kunskap, medvetandegörande, 
öppenhet, företagets värderingar och anonyma ansökningar ansågs vara viktiga faktorer 
för att förebygga diskriminering i rekryteringssammanhang.

Kravprofil samt intervjumall.
Att  utforma en tydlig  kravprofil  ansåg flera  respondenter  var  viktigt  för  att  minska 
diskriminering i rekryteringssammanhang. Anledningarna till  detta var många. En av 
respondenterna menar att specifik kunskap om vad som eftersökes från företagets sida 
är nödvändig för att på ett rättvist sätt ha möjlighet att sålla bland de ansökningar som 
har kommit in till en viss tjänst. Hon menar att en tydlig kravprofil förenklar arbetet vid 
CV-granskning då utrymmet för egen tolkning minskas, detta som en direkt följd av 
kravprofilens konkretisering. Fortsättningsvis menar hon att en kravprofil definierar de 
egenskaper som eftersökes. I den organisation som denne rekryterare arbetar i definieras 
de eftersökta  egenskaperna inför  varje  rekrytering.  Rekryteraren menar  att  en sådan 
definiering alltid bör göras inför varje tjänstetillsättning, men att det i dagsläget inte ser 
ut så främst på grund av tidsbrist.
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”Men det jag tror är vi... det absolut viktigaste, det är att man har tagit fram en 
väldigt tydlig kravprofil. För har man inte det, vet man inte vad man söker och det 
är det som är det absolut viktigaste. [...] Jag kan inte hjälpa någon att rekrytera 
som inte vet vad den ska ha... vad den behöver för slags egenskaper och, och så. 
[...] Och sedan handlar det ju om att se hur, hur mäter vi det då da? För det här 
med egenskaper, det ser vi ju i tidningarna varje dag om vi tittar i olika pappre... 
eller i olika annonser som är ute att ja, du ska titta på samarbetsförmåga. Jag tror 
ingen chef någonsin har sagt något annat när jag ska rekrytera än att den vill ha en 
person som kan samarbeta. Det är alltid... och frågan är vad det är för något? Det 
ska ju definieras. Ja, vi sitter på intervju den här chefen och jag och då tittar vi 
kanske på olika saker. Vissa tycker att samarbeta, det är att tycka likadant, annars 
kan man inte samarbeta. Andra tycker att samarbeta är att hitta en dynamik 
kanske.”

Flera av rekryterarna anser att standardiserade intervjumallar är en effektiv metod för att 
minska  diskriminering  i  rekryteringsprocessen.  Då samma frågor  ställs  till  samtliga 
arbetssökande kan svaren jämföras.

Utveckla kunskap.
Ökad kunskap, framförallt om andra kulturer, ansågs kunna förebygga diskriminering i 
rekryteringsprocessen. Det ansågs också viktigt att, med exempel, belysa fördelar med 
mångfald. ”Så att det gäller ju och kunna veta lite om olika kulturer för att kunna veta 
hur man ska bete sig för att få fram de här uppgifterna man egentligen är intresserad 
av.”

Kunskaper om andra kulturer ansågs av några av rekryterarna ge djupare förståelse för 
annorlunda  beteenden  och  uttryck.  Kompetensutvecklingsmöten  ansågs  vara  ett  bra 
tillfälle att förmedla kunskaper på företaget. Det ansågs även viktigt att möjlighet till 
nytänkande,  vidareutveckling  och  förbättring  fanns  inom  rekryteringsprocessen  och 
organisationen.

Medvetandegörande.
Medvetenheten  om de  egna  fördomarna  upplevde  rekryterarna  som ett  dilemma då 
fördomar i viss mån är omedvetna.

”För  jag  tror  det  mycket  handlar  om det  att  man vill  inte  på  något  sätt  vara 
diskriminerande eller fördomsfull, men man blir det eller är det i vissa lägen. Då 
måste man hela tiden tvinga sig själv att inte vara det.”

Självinsikt  ansågs  vara  något  som utvecklas  genom att  ständigt  ifrågasätta  sitt  eget 
handlande. Att ha en kritisk inställning till avgörande beslut ansågs vara väsentligt för 
att inte låta sig styras av fördomar. Det finns mycket som kan göras på företagsnivå 
menade de; skapa forum för diskussion om fördomar och diskriminering var ett konkret 
tillvägagångssätt som flera rekryterare nämnde. En av respondenterna reflekterade över 
detta: 
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”Ja,  det  är  ju  också  det  här  liksom  att,  jag  tror  vi  eehh...  eller  jag  då  som 
rekryterare har ganska stort ansvar där ...eemm... om man tänker till... som chefen, 
chefen kanske har bestämt sig att en sådan här person vill jag ha. Men liksom att 
man försöker att: men, men om du tänker såhär skull, skulle det här kunna vara ett 
alternativ eller om, om vi tittar  på de här bitarna och den här personen har ju 
faktiskt den här erfarenheten och, och den bakgrunden det kanske inte är så dumt i 
de  här  sammanhangen.  Att  man  liksom försöker  att,  att  bolla  så  mycket  som 
möjligt med chefen.”

En  ständigt  pågående  dialog  betonades  för  skapandet  av  ytterligare  självinsikt  och 
reflektion. Med ökad självinsikt följer även medvetenhet vilken ansågs öppna upp ögon 
ytterligare för den förförståelse rekryterarna har.

”Jag tror framförallt att det är väldigt, väldigt viktigt med självinsikt. Att man vet 
att: men jag är en person som är såhär själv, vilket gör att jag dömer människor 
baserat på det här. Jag har den här uppväxten och har påverkats av det här vilket 
gör att jag tycker att det här känns ovanligt och konstigt.”

Öppenhet.
Första intrycket beskrevs som en naturlig process där människor skapar sig en inre bild 
av en annan person redan vid första ögonkastet. En av rekryterarna har i samtal med 
kollegor diskuterat  första intryckets betydelse och menar att  varje gång rekryteraren 
självt  går  ner  till  receptionen  för  att  möta  upp  kandidaten  som  ska  intervjuas 
uppkommer en inre mental bild av denne. I somliga fall kan denna inre föreställning 
vara  mycket  starkt  positiv,  vilket  kan  generera  ett  tankemönster  som  består  av 
självuppfyllande profetior. Rekryteraren självt är så säker på att kandidaten är bra att 
denne behandlar kandidaten på ett överdrivet positivt sätt. I andra fall som diskuterats 
har  rekryterarna  känt  precis  tvärtom  och  alltså  genast  bemött  den  arbetssökande 
överdrivet negativt.

Företagets värderingar.
Att matcha det företag, vilken man söker en tjänst hos, uppkommer som en viktig faktor 
när  det  gäller  tjänstetillsättning.  Jargong  kallas  det  av  somliga  respondenter, 
företagskultur eller företagsvärderingar är begrepp som andra använder. Som anställd på 
ett företag menar några av rekryterarna att man bör följa och leva efter de riktlinjer och 
värderingar  som  är  allmänt  vedertagna.  Några  rekryterare  upplever  att  företagets 
värderingar inger trygghet. En rekryterare nämner följande:

”Då är det skönt att ha en värdering som jag inte kanske har tagit, men som jag 
delar  med  företaget.  Att  så  här  tycker,  såhär  vill  jag  att  uppfattas  i  de  här 
situationerna, såhär vill jag att vi ska agera. Så då är det skönt att stå bakom det, 
då känner man ett stöd av liksom hela mitt företag. Att om jag säger: ”nej” till en 
kund så vet jag att jag har gjort rätt för att... Inte för att jag tyckte så, utan det är 
ju bolaget som tycker så. För att vi vill tycka så.”

Vid värdegrundande rekrytering har företaget självt valt  ut  ett antal  faktorer som de 
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anser  vara  särskilt  viktiga  för  en  tillsättning  inom  det  egna  bolaget.  Vid  sådan 
rekrytering är det den arbetssökandes profil i helhet som måste stämma överens med 
företagsvärderingarna. En av rekryterarna uttrycker det såhär:

”[...]och på  företaget  är det väldigt... vi går väldigt mycket efter, vi går väldigt 
mycket efter värdegrundande rekrytering. Vi vill ha, vi vill ha hit människor som 

passar  in  på  företagets värderingar.  Eehh...  så  det  är  väl  främst  det  utöver 
kravspecen som vi ju letar efter och som, som lyckas förmedla varför de skulle 
passa in på företaget och varför de gillar företaget.”

Den rekryterare som citerats ovan berättar  också att  det  företag som hon arbetar på 
söker efter mångfald i arbetsteamet. Detta värderas högt inom företaget. Vid tillsättning 
av  tjänster  är  de  viktigaste  faktorerna  den  arbetssökandes  kompetens, 
överensstämmelsen med företagets värderingar samt mångfald. Senare under intervjun 
med rekryteraren framkommer  det  dock att  den  personalavdelning som rekryteraren 
arbetar på inte har den mångfald som ansågs viktig. Rekryteraren vill göra något åt detta 
och menar att man med diskussioner kring ämnet kan komma fram till en strategi för 
hur de ska lyckas uppnå en god mångfald på avdelningen.

Anonyma ansökningar.
Flera rekryterare anser att vissa individer och grupper är mer utsatta för fördomar och 
diskriminering än andra. Fokus under intervjutillfällena bör vara att ta reda på vilken 
kompetens som kandidaten besitter, vilken kunskap den arbetssökande innehar och hur 
väl detta kan tänkas matcha med de krav som företaget ställer på individen. Dock finns 
det  en  upplevelse  av  att  andra  faktorer  såsom yttre  attribut  påverkar  bedömningen. 
Faktorer som ansågs ha stor betydelse i dessa sammanhang var nationalitet, kön, ålder 
och  civilstånd.  En  metod  för  att  minska  utrymmet  för  diskriminering  ansågs  vara 
anonyma ansökningar där exempelvis namn och ålder tas bort. I dagsläget var det inget 
av företagen som använde sig av detta, men intresse för avidentifiering fanns. Några av 
respondenterna menade dock att  även om ansökningarna avidentifieras så skulle det 
vara enkelt att läsa mellan raderna och förstå vilken information som utelämnats.

”[...]det är ju det här som de har provat nu, om det var på någon kommun, eller så 
att  de  tar  bort  och  könsneutraliserar  eehh...  ansökningar.  Att  man...  namnet 
framgår inte. Eehh... det skulle ju kunna vara ett sätt i sådana fall. Eehh... men ja 
och om man skulle kunna liksom... och ta bort ålder, alltså du skulle kunna ta bort 
hur mycket som helst.  eehh...  också för att ...visst! Men då tycker jag att man 
tappar lite också personligheten.”

Ett av företagen skulle inom en snar framtid standardisera det personliga brevet för att 
förebygga  diskriminering.  Rekryteraren  på  det  berörda  företaget  menade  att  det 
personliga brevet ofta bedöms subjektivt. En ny metod med standardiserade mallar hade 
därför börjat utvecklas. Hädanefter skulle samtliga arbetssökande fylla i sina uppgifter i 
standardiserade mallar. Tanken var då att de skulle bli bedömda efter likvärdiga grunder.
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Diskussion

Det övergripande syftet med denna studie var att beskriva rekryterares upplevelser kring 
stereotypaktivering,  fördomar  och  diskriminering  i  rekryteringsprocessen. Som 
utgångspunkt  i  denna  undersökning  användes  rekryterares  perspektiv  för  att  belysa 
området.

Tidigare forskning belyser sällan uppkomst och motverkan av diskriminering utan reder 
snarare ut de metoder som används vid tillsättande av personal samt hur rekryterarens 
beteende kan komma att påverka den arbetssökande. I litteraturen finns det relativt lite 
källor  till  motverkan  och  ett  möjligt  minskande  av  stereotyper,  fördomar  och 
diskriminering. Under datainsamling till denna studie uppkom dock flera aspekter på 
hur rekryterare kan arbeta för att  minska stereotyper,  fördomar och diskriminering i 
rekryteringsprocessen. De teman som framkom i resultatdelen har i diskussionen fått en 
något annorlunda indelning för att bättre passa till denna del av rapporten.

Definition av begrepp
De intervjuade rekryterarna definierade diskriminering som negativ särbehandling på 
grund  av  särskilda  egenskaper.  Denna  definition  överensstämmer  med  tidigare 
forskning och litteraturens  definition av diskriminering (Myers,  2005).  Den erhållna 
definitionen av fördomar ansågs av rekryterarna vara en förutfattad mening av negativ 
karaktär, antaganden och generaliseringar gentemot personer eller grupper av personer 
som  ej  behöver  överensstämma  med  verkligheten.  Fördomar  ansågs  vara  något 
gemeneman besitter. Genomgången forskning inom området tyder på samma definition 
där fördomar definieras som negativ bedömning av en grupp samt enskilda individer 
som är medlem av gruppen (Myers, 2005; Crandall & Eshleman, 2003; Akrami, 2005).

Subjektivitet och stereotyper
Enligt Cadinu och Cerchioni (2001) skapas kunskaper om vår sociala verklighet utifrån 
vardera människas subjektiva uppfattning av informationen. Tajfel och Turner menar att 
stereotyper uppkommer i samtliga sammanhang där den subjektiva uppfattningen får 
utrymme,  exempelvis  via  tankar,  känslor,  värderingar,  uppfattningar  etc.  Tajfel  och 
Turner  anser  att  kategoriseringen  används  för  att  lättare  förstå  omvärlden.  Den 
subjektiva uppfattningen innebär, enligt Tajfel och Turner, att beslut kring en människas 
intelligens är beroende av betraktarens definition av vad intelligens är (Tajfel & Turner 
1979, refererat i Abrams & Hogg, 1990). Flera av respondenterna talar om känslor som 
kan  uppkomma  under  intervjutillfället  och  menar  att  dessa  bygger  på  en  subjektiv 
uppfattning.  Några  respondenter  menar  att  placering  av  människor  i  olika  fack  är 
baserat  på  den  förförståelse  som  individer  besitter  samt  att  denna  kategorisering 
fungerar som ett hjälpmedel för att klara sig ur situationer med bästa resultat.

En av rekryterarna brukar tipsa sina vänner om att höra av sig till ansvarig rekryterare 
för den tjänst de söker. Detta för att i det personliga brevet kunna göra en anpassning till 
rekryteraren och enklare skapa rapport. Tidigare forskning liksom denna studies resultat 
pekar i samma riktning gällande detta område. De intervjuade rekryterna är medvetna 
om att rekryteringsprocessen är subjektiv. I litteraturen tenderar människor att tro att de 
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är  mer  objektiva  och  fördomsfria  än  sina  medmänniskor.  Detta  kallas  fördomarnas 
svarta fläck (Ehrlinger et al., 2005; Pronin Kugler, 2007). Om människor har svårt att se 
sina egna brister  kommer de också ha svårt  att  inse att  det  finns ett  problem vilket 
innebär att en lösning blir svåruppnåelig. Resultatet av denna objektivitetsövertygelse i 
rekryteringssammanhang innebär att rekryterarens syn på den arbetssökande kan vara 
betydligt mer färgad av egenintressen än vad denne självt är medveten om.

Första intrycket – bedömning efter stereotyper
Vid första intryck har stereotyper särskild betydelse (Macrae et al.,  1997). Stereotyper 
aktiveras per automatik vid kontakt med särskilt stimuli (Devine, 1989). Vid studerande 
av attityder finns en enighet kring uppdelandet av explicita (medvetna) samt implicita 
(omedvetna) attityder vilket kallas tvåfaldiga processteorin (Ranganath et al., 2008). De 
explicita attityderna kan förändras med utbildning och studerande medan de implicita 
attityderna är mer kontinuerliga och endast ändras med nya vanor och övning. Specifika 
kunskaper  inom  stereotypområdet  leder  till  en  minskning  av  stereotypaktiveringen 
(Kawakami  et  al.,  2008).  När  exempelvis  en  rekryterare  möter  en  arbetssökande 
kommer sannolikt rekryterarens stereotypaktivering triggas igång och därmed används 
detta som grund för bedömningen av den arbetssökande.  Första intryckets betydelse 
diskuteras av respondenterna. Det anses viktigt att vara medveten om de egenskaper 
som tillskrivs en arbetssökande vid första intrycket.

Ingruppsfavorisering
Enligt  social  identitetsteori  tenderar  människor  att  identifiera  sig  med  sin 
grupptillhörighet.  Vid  jämförelser  favoriserar  människor  den  egna  gruppen  och 
nedvärderar  utgrupper.  Detta  kallas  ingruppsfavorisering  (Tajfel  &  Turner,  1979, 
refererat i Burke, 2006). Respondenterna menar att det kan vara lätt hänt att man tar den 
enkla  vägen  ut  och  rekryterar  människor  ur  bekanta  grupper  som  man  har  någon 
samhörighet med. Några respondenter nämnde att de ibland upphöjde de kunskaper hos 
den arbetssökande som överensstämde med rekryterarens egen uppfattning. Skapandet 
av ”vi” och ”dem” bidrar till en utökad klyfta grupperna emellan; detta kan bygga upp 
sociala barriärer i tron att människor är mer olika än vad som verkligt föreligger.

Yttre attribut
Yttre attribut såsom klädsel och utseende har betydelse för stereotypaktiveringen vid det 
första intrycket (Umberson och Hughes, 1987). Det är vanligt att attraktiva männskor 
anses vara mer sällskapliga, socialt kompetenta, varma, intelligenta och ha bättre mental 
hälsa än mindre attraktiva personer (Feingold, 1992). Eriksson och Lagerström (2007) 
konstaterar  att  personers  produktivitet  påverkas  av  svårupptäckta  faktorer  såsom 
motivation och social förmåga. Eftersom dessa egenskaper är svåra att bedöma finns en 
risk  att  rekryterarna  bedömer  produktiviteten  utifrån  mer  lättobserverade  attribut. 
Etnicitet,  kön,  ålder  och  sysselsättningsstatus  nämns  som några  exempel  på  sådana 
attribut (Eriksson & Lagerström, 2007). Generellt sett är högpresterande individer att 
föredra  i  rekryteringsprocesssen  framför  lågpresterande  individer,  men  för  de  som 
presterar på samma nivå är attraktiva personer generellt sett mer priviligerade än icke 
attraktiva personer (Marlowe, Schneider & Nelson, 1996).  En av rekryterarna berättar 
att  hon  vid  flera  tillfällen  säkerligen  har  tillskrivit  snygga,  sociala  och  trevliga 
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människor andra egenskaper än de som har varit relevanta för yrket. I denna studie har 
det  framkommit  att  rekryterarna  ofta  är  omedvetna  om att  de  påverkas  av de  yttre 
attributen.  I  brist  på information om hur en person är,  samt vilka egenskaper denne 
besitter, fylls tomrum med information som passar in på individen, detta i sin tur kan 
påverka rekryteraren i  beslutsfattandet gällande om en viss kandidat ska gå vidare i 
rekryteringsprocessen  eller  inte.  Flera  respondenter  går  in  på  ämnet  tid  och  dess 
betydelse vid tillsättning av tjänst. En av respondenterna talar om att det vid en snabb 
rekryteringsprocess inte finns samma möjlighet till att skapa sig en mer djupgående bild 
av den arbetssökande, risken finns då att rekryteraren fattar beslut baserat på mer ytliga 
attribut vid tillsättande av en tjänst.

Företagets värderingar
Enligt  tidigare  forskning  tenderar  människors  individuella  åsikter  att  slätas  ut  i 
gruppsammanhang,  vilket  medför  en  förstärkning  av  hela  gruppens  övertygelser 
(Moscovici  & Zavalloni,  1969).  Kulturella normer reducerar  osäkerheten när vi  står 
inför ett beslutsfattande. Vi följer de dominanta normer som finns representerade i vår 
ingrupp (Chao et al., 2010). Inga av respondenterna har specifikt talat om en utslätning 
av de egna åsikterna, men gemensamt med tidigare forskning nämner respondenterna 
vikten av att rekrytera personer vars åsikter överensstämmer med företagets värderingar. 
Att värderingarna låter styra vilka kandidater som går vidare gynnar företaget på så vis 
att de får in de människorna som är bäst lämpade för deras organisation. En normativ 
verkan kan uppstå då en organisation utesluter somliga individer och höjer upp andra 
som bättre.  Några  av  rekryterarna  beskriver  företagets  värderingar  som ett  område 
vilket ger dem trygghet.

Medvetenhet om de egna fördomarna
Minskning  av  könsdiskriminering  (samt  diskriminering  överlag)  är  möjlig  först  när 
rekryteraren är medveten om problematiken med detta beteende.  För att  rikta fokus 
gentemot problemet nämner Auster (1988) vikten av att kontinuerligt utbilda anställda, 
att medvetandegöra de anställda om den diskriminering som kan uppkomma och att få 
stöd från chefer inom företaget.  Först  då kan man arbeta  vidare med reducering av 
diskriminering.  Respondenterna  har  i  de  genomförda  intervjuerna  talat  om  en 
problematik  gällande  de  omedvetna  stereotyper,  fördomar  och  diskriminerande 
handlingar som var människa besitter. Ett sätt att öka medvetenheten ansåg de vara att 
ständigt ifrågasätta sitt eget samt organisationens handlande. Ett annat sätt ansågs vara 
att ha kontinuerliga diskussioner kring ämnet. Auster skriver på liknande vis i sin studie 
att utbildning i hur personalen kan hantera svåra situationer, där risk för diskriminering 
kan  uppkomma,  kan  bidra  till  en  medvetenhet  kring  ämnet  och  därmed  även  en 
minskning av fördomarna.

Kravprofilens betydelse
Brown och Campion (1994) anser att det finns en problematik i granskning av inkomna 
CV:n.  Tillskrivande av personlighetsegenskaper  samt  attribut  till  de biografiska data 
som är ämnade att endast relatera till fakta kan bidra till att fel personer rekryteras in till 
företaget (Brown & Campion, 1994). I de intervjuer som genomförts i samband med 
denna studie  har  det  framkommit  att  flera  rekryterare  anser  det  nödvändigt  med en 
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tydlig kravprofil.  Anledningen är dels för att  på ett rättvist sätt  sålla bland inkomna 
CV:n men också för att minska utrymmet för egen tolkning. En respondent tar även upp 
det personliga brevet och talar om att det företag som han arbetar hos ska införa en 
standardisering av detta för att i möjligaste mån minska utrymmet för tillskrivande av 
attribut. Sambandet mellan tidigare forskning och respondenternas svar i detta avseende 
tyder på att problematiken med CV:n är respondenterna bekant.

Allmän diskussion
Denna  studie  påbörjades  under  hösten  2007.  De  tankar  och  upplevelser  som 
rekryterarna  i  denna  studie  givit  uttryck  för  är  troligen  desamma  idag. 
Diskrimineringslagen  förändrades  1  januari  2009.  Detta  innebär  att  två  nya 
diskrimineringsgrunder införts: ålder och könsöverskridande identitet eller uttryck. De 
tidigare grunderna var: diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller 
annan trosuppfattning, funktionshinder och sexuell läggning. Utöver detta har även en 
tidigare uppdelning av lagstiftningen mot diskriminering slopats och istället kommit att 
ersättas  av  en  enda  lag  (SFS  2008:567).  Författaren  tror  att  denna  förändring  i 
lagstiftning kan ha viss betydelse för studiens resultat. Även om respondenternas tankar 
tros vara ungefär desamma och trots att de två nya diskrimineringsgrunderna ändock 
uppkommit  under  enstaka  intervjuer  bör  hänsyns  tas  till  denna  förändring  vid 
betraktande av denna rapport.

Resultatet  baseras  på  de  data  som  hämtats  från  åtta  kvalitativa  djupintervjuer. 
Problematiken med denna metod är att intervjuaren fungerar som undersökningsverktyg 
och  därmed  kan  komma  att  påverka  respondentens  svar.  Detta  beroende  på 
intervjuarens kunnande, tydlighet, lyhördhet och känslighet för ämnet (Kvale, 1997). 
Härmed  vill  författaren  förtydliga  att  en  viss  subjektivitet  ständigt  föreligger. 
Författaren  har  i  möjligaste  mån  försökt  vara  objektiv  och  saklig  såväl  i 
intervjusituation som under analysarbetet. Dock styrs vi alla av en förförståelse som kan 
påverka oss på ett eller annat sätt. Under intervjusituationen användes öppna frågor och 
utifrån de svar som erhölls ställdes följdfrågor. Författaren är dock medveten om att det 
förhållningssätt samt inriktning på frågorna som ställts kan ha lett intervjupersonerna in 
i en annan tankebana än de normalt sett har.

I en kvalitativ rapport bedöms validitet utifrån flera olika kriterier, däribland empirisk 
förankring. De resultat som framkommit ska således vara väl förankrade i de data som 
frambringats via de åtta intervjuerna.  Detta krav anses vara uppfyllt.  Däremot anser 
författaren  att  den  metod  som  använts  är  sårbar,  då  respondenterna  (som  tidigare 
nämnts) kan påverkas av intervjuaren självt i olika avseenden. Ytterligare ett skäl till 
metodens  osäkerhet  anses  av  författaren  vara  att  varje  intervju  bygger  på 
intervjupersonernas  subjektiva  upplevelse.  Detta  kan  innebära  att  de  exempel  och 
situationer  som intervjupersonerna belyser inte  behöver  ha varit  ett  faktiskt  skeende 
utan skulle likväl kunna bestå av en efterkonstruktion eller dylikt för att kunna passa in i 
de frågor som ställdes. Ett annat kriterium som är viktigt för studiens validitet är den 
kvalitativa generaliserbarheten; i vilken utsträckning som det uppkomna resultatet kan 
generaliseras till populationen är troligen relativt stor med hänsyn taget till de vitt skilda 
branscher samt olikheter i ålder och arbetslivserfarenhet de tillfrågade rekryterarna har.
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Till viss del upplevdes en politisk korrekthet uppkomma under intervjusituationerna. 
Detta ämne kan vara känsligt att tala om, vilket kan ha bidragit till  en korrigering i 
uttryck hos de intervjuade rekryterarna.

Den information som delgivits under intervjutillfällena anses ge en god inblick i vilken 
betydelse stereotypaktivering, fördomar och diskriminering har i rekryteringsprocessen. 
Denna studie har inte belyst samtliga faktorer som finns representerade i forskningen 
angående  stereotypaktivering,  fördomar  och  diskriminering  i  rekryteringsprocessen. 
Tanken med denna undersökning var istället att ge läsaren en viss förståelse för vilken 
betydelse dessa har i sammanhanget.

Studien  anses  användbar  för  fortsatta  psykologiska  studier  inom  området 
stereotypaktivering,  fördomar  och  diskriminering  i  rekryteringsprocessen.  Vidare 
forskning  inom  området  kan  vara  att  ytterligare  konkretisera  de  metoder  som 
rekryterare  kan  använda  sig  av  för  att  komma  ifrån  problematiken  med 
stereotypaktivering,  fördomar  och  diskriminering.  Ytterligare  forskning  kring  detta 
område skulle kunna resultera i en större säkerhet om att få rättvis bedömning vid en 
rekryteringsprocess.

Sammanfattningsvis  visar  resultaten  att  de  faktorer  som  leder  till  uppkomst  av 
stereotypaktivering,  fördomar  och  diskriminering  är:  förförståelse  samt  stereotyper, 
subjektivitet,  yttre  attribut,  ingruppsfavorisering,  företagets  värderingar  och  tid.  De 
områden  som  kan  bidra  till  motverkan  av  stereotypaktiviering,  fördomar  och 
diskriminering är: kravprofil samt intervjumall, utveckla kunskap, medvetandegörande, 
öppenhet och anonyma ansökningar.
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(Bilaga 1)
Intervjuguide

Inledning
• Presentation av mig
• Syfte med intervjun
• Intervjuns beräknade tidsåtgång
• Bandspelare
• Etiska regler, konfidentialitet, sekretess
• Presentation av intervjuperson (ålder, utbildning, arbetsuppgifter)
• Frågor?

Fördomar
• Vad tänker du när du hör ordet fördom eller fördomar?
• Finns det någon särskild situation som du varit med om eller som du förknippar 

med ordet fördom?
• Varför tror du att fördomar uppkommer? (Både positiva och negativa)
• Vilka fördomar tror du vanligen uppkommer i rekryteringssammanhang? (Både 

positiva och negativa)
• Exempel på grupper som du tror folk, rent generellt, har positiva/ negativa 

fördomar gentemot?
• Upplever du att det finns det något sätt på vilket man kan bortse från sina egna 

fördomar som rekryterare?
• Om ett företag och därmed även rekryterarna skulle kunna bortse från sina 

fördomar vad tror du att det skulle få för effekter på företaget?

Diskriminering
• Hur definierar du diskriminering?
• Finns det någon särskild situation som du varit med om eller som du förknippar 

med ordet diskriminering?
• Nämn några grupper som du tror, rent generellt, utsätts för diskriminering?
• Vilka faktorer tror du kan leda till diskriminering i en rekryteringsprocess?
• Varför tror du att diskriminerande handlingar uppstår?
• Vilka attribut hos en person kan leda till att han/ hon blir diskriminerad?
• Vilka förhållningssätt skulle kunna leda till en minskning av diskriminering på 

olika företag? Hur tror du att man kan minska utrymmet för diskriminering?
• Finns det några generella metoder med hjälp av vilka man kan undvika 

diskriminering på företag?
• Hur arbetar ni med diskrimineringsfrågor på företaget? Hur skulle du beskriva 

det förhållningssätt som ni har till diskrimineringslagarna?
• Hur upplever du att detta arbete fungerar?
• Hur tror du att rekryterare, rent generellt, förhåller sig till 

diskrimineringslagarna?
• Upplever du att det finns någon uttalad policy för att undvika diskriminering 
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eller är det upp till var och en av rekryterarna att avgöra detta?

• Upplever du att det finns det någon form av metod med hjälp av vilken/ vilka 
man kan bortse från sina egna fördomar, samt minska utrymmet för 
diskriminering som rekryterare?


