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Abstract  

Jämställdhet på arbetsmarknaden är en omdiskuterad fråga och den sträcker sig från löneskillnader 

till hur mycket ditt efternamn avgör om du får komma på intervju eller ej. Frågan om jämställdhet 

på arbetsmarknaden når långt men det finns få studier om hur intervjusituationen i en 

rekryteringsprocess påverkas av genusnormer. Uppsatsens syfte är att diskutera normer kring 

maskulinitet och femininitet utifrån rekryterares perspektiv. Detta genomförs med hjälp av fem 

kvalitativa intervjuer med personer som arbetar med rekrytering på ett rekryteringsföretag, vilka 

sedan har analyserats med en tematisk analysmetod. Utifrån analysen kan det konstateras att de 

bedömningar rekryterarna gör i en rekryteringsprocess grundas i genusnormer och det finns en stor 

okunskap om de dominerande genusnormerna. Det visar sig även att rekryterarna har ett homogent 

tankesätt och tydliga tankar om maskulint och feminint vilket påverkar deras bedömingar. Tankarna 

om neutralitet och objektivitet är den genomgående utgångspunkten för rekryteringskonsulterna 

vilket leder till ett upprätthållande av genusnormer.  
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1. Inledning 

Under min studietid har jag arbetat deltid på ett rekryteringsföretag. Där har jag haft allehanda 

funktioner. Det var när jag började studera genusvetenskap som jag började tänka på vad 

rekryteringsbranschen och arbetet faktiskt innebär. Att arbeta i en organisation där stora och 

framgångsrika företag vänder sig till dig för att hitta en ny person att anställa, innebär ett ansvar. 

Det är oundvikligt att det skapas en viss stämning och jargong, en stämning som är elitistisk, 

generaliserande och arrogant, inte gentemot kunderna, men inom organisation. Är detta ett 

problem? Hur medveten är en om den rådande stämningen? Påverkar detta rekryterarna i 

intervjusituationen? När Anna Wahl (2011) och Lena Abrahamsson (2009) började studera 

organisationer ur ett genusperspektiv visade det sig att att genus spelade en stor roll och frågan är 

fortfarande aktuell. Arbetsmarknaden, kvotering och jämställdhet inom arbetslivet är frågor jag 

läser om varje morgon, men när jag kommer till jobbet, är detta ett ämne som är frånvarande. Det 

kan låta surrealistisk, det kan låta påhittat, det kan låta absurt. Anledningen till att dessa frågor inte 

är något mina kollegor reflekterar över är för att många inom organisationen är övertygade om att 

de redan agerar jämställt i enlighet med arbetsmarknadens krav på jämställdhet. De är förvissade 

om att de är helt opartiska i sin bedömning av kandidater i förhållande till genus, ålder och etnicitet. 

Å andra sidan noterar jag följande; 

 Var gång jag arbetar på rekryteringsföretaget får jag höra om en grym tjej till ett visst jobb, 

eller hur kul det är att en kvinna har tagit över vd-rollen till ett visst IT-företag. Stämmer det 

verkligen att organisationen är helt neutral? Borde inte medarbetarna tycka att det är lika kul att de 

har satt rätt person på rätt plats oavsett om det är en man eller en kvinna? Det talas ofta om 

professionaliteten, den som genomsyrar organisationen, den som gör att en alltid hittar rätt kandidat, 

den som gör att vi aldrig diskriminerar någon, den som gör att vi alltid har nöjda kunder. Detta 

väckte intresset hos mig för att skriva denna uppsats, jag ville veta hur denna bransch kan förstås ur 

ett genusperspektiv. Jag säger inte att företaget inte bidrar till en mer jämställd arbetsmarknad men 

jag har insett att denna professionalitet helt och hållet lutar sig tillbaka på genusordningen och 

genusnormer. Med hjälp av fem intervjuer med fem personer på företaget har jag undersökt hur 

rekryterarna förhåller sig till genusnormer i sina intervjuer och rekryteringar.  
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1.1 Syfte och frågeställning 

Uppsatsen syfte är att, utifrån kvalitativa intervjuer med fem personer som arbetar på ett 

rekryteringsföretag, undersöka hur normer kring maskulinitet och femininitet iscensätts. I fokus står 

individernas förhållningssätt till hur de tänker kring arbetssökande innan, under och efter en intervju 

med män och kvinnor. 

I min studie använder jag mig av följande frågeställningar: 

Hur går det att förstå en rekryterares tankar kring intervjuer med hjälp av teorier om maskulinitet 

och femininitet? Hur går det att förstå intervjuer som en form av genusskapande process? Vilka 

genusnormer är uttalade och outtalade utifrån informanternas berättelser?  

1.2 Metod och material 

Insamlingsmetoden som har använts för denna uppsats är fem intervjuer med fem olika personer. 

Jag visste redan i början av processen att jag ville undersöka hur rekryterarna på min arbetsplats 

hanterar intervjuer. Till att börja med frågade jag den verkställande direktören om det gick bra att 

intervjua cirka fem anställda på företaget. Efter att jag fått ett godkännande skickades ett mail ut till 

alla 80 medarbetare och det förklarades att det behövdes fem informanter till min kandidatuppsats. I 

mailet förklarades syftet med uppsatsen och att det söktes ungefär lika många kvinnor som män, 

helst några yngre och några äldre för ett så brett urval som möjligt. Vidare gavs information om att 

intervjuerna gärna fick ta plats dagen efter och att varje intervju skulle ta cirka 45 minuter. Fyra 

personer svarade direkt och dagen efter ville ytterligare fem personer ställa upp. Av dessa nio 

personer var sju kvinnor och två män. Urvalet gjordes genom att jag sa ja till de personer som 

erbjöd sig först, undantag för en informant som tidigast kunde två dagar efter, där valdes istället en 

informant som kunde samma dag. Baserat på att det endast var två män som hörde av sig blev 

uppdelning 2 män / 3 kvinnor. Mer information om informanterna finns under rubriken 

”Intervjudeltagarna”.  

 Alla intervjuer ägde rum under samma dag i ett intervjurum på företaget vilket var smidigast 

då intervjuerna då kunde genomföras under arbetstid. Intervjuerna gjordes individuellt. De tog 

mellan 40-48 minuter och spelades in med informanternas tillåtelse. Intervjuerna inleddes med att 

jag frågade om tillåtelse för inspelning och transkribering, förklarade uppsatsens syfte och 

försäkrade dem om deras anonymitet. Då alla på arbetsplatsen hade tagit del av informationen att 

jag sökte informanter förklarade jag för deltagarna att jag inte kommer att berätta för någon annan 
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på företaget vilka som deltagit. Inför intervjun utformades en intervjuguide vilken innehåller 20 

frågor (se bilaga). Intervjuerna var semistrukturerade och alla informanter fick alla 20 frågor ställda 

till sig, en del av frågorna omformulerades och togs upp i olika skeden under intervjuns gång för att 

underlätta samtalet. 

 Intervjuernas upplägg och efterarbete är inspirerade av Helén Thomssons Reflexiva 

intervjuer. Reflexivitet förklaras som ett sätt att säkra giltighet och validitet i kvalitativa 

undersökningar. En reflexiv intervju är en eftertänksam studie där resultatet analyseras ur olika 

vinklar och tolkandet av intervjuerna framkallar kopplingar till idéer och teorier. Thomsson betonar 

vikten att av granska sin egen position som forskare och sin förförståelse genomgående i arbetet. 

Förförståelse definieras som det forskaren känner till innan arbetet börjar men förförståelsen är även 

skiftande och föränderlig under arbetets gång (Thomsson, 2010,42ff). Vidare förklarar Thomsson att 

det är bra att sätta sig ner efter varje intervju, summera sina intryck och skriva ner vad som kan vara 

bra att tänka på till nästkommande intervju eller till analysen. Thomsson förklarar hur analysen kan 

ha påbörjats redan när intervjun började då tolkningar sker parallellt som vi talar. Då tolkningar sker 

pågående under intervjun är det viktigt att kontrollera att det som sägs förstås rätt, för att kontrollera 

att det som sägs uppfattas korrekt är det bra att följa upp det som förklaras, speciellt uttalanden som 

är avvikande eller motsättande (Thomsson 2010, 107). 

 För att kunna använda den reflexiva metoden har jag följt Thomssons metoder inför, under 

och efter intervjuerna. För att minska förförståelsen och undvika tolkningar ställdes flera 

följdfrågor, framförallt där jag ville att informanten skulle fördjupa svaret för att ge mig en större 

förståelse för vad som menades. Ett exempel var när informanten Oscar förklarade att en bra 

intervju karaktäriseras av att båda parterna känner att de har fått ut något av intervjun, då bad jag 

honom förklara vad han vill känna att han har fått ut. Efter varje intervju satte jag mig ner och skrev 

ner några korta reflektioner och funderade på om det var någon fråga jag ville ställa nästkommande 

informant. Ett exempel på en fråga som lades till var frågan om tiden, under de två första 

intervjuerna problematiserade informanterna att vissa kandidater svarar väldigt långt på frågor som 

ställs under intervjun. Jag förstod inte varför dessa långa svar var ett problem, därför valde jag att 

gå in djupare på det när nästkommande informanter talade om problematiken med svarslängden 

under intervjun. Under transkriberingsarbetet har likheter, skillnader och möjliga kopplingar till 

teorier hela tiden varit närvarande och flera olika organisationsteorier har lästs parallellt för att finna 

likheter mellan teori och intervju. Alla intervjuer transkriberades, sedan raderades ljudfilerna och 

transkriberingsdokumenten skrevs ut. Det empiriska materialet har analyserats utifrån tematisk 
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analysmetod. I en tematisk analysmetod identifieras olika teman förutsättningslöst till en början, 

vilka sedan utvecklas till bestämda teman som får teoretiska definitioner och nya begrepp 

(Langemar, 2008). Analysmetoden växlar i undersökningen mellan induktiv och deduktiv metod 

vilket innebär att slutsatserna både har dragits av erfarenheter och av logiska slutsater. Genom att 

skriva ut de transkriberade intervjuerna och färgkoda återkommande teman, ord och svar 

utkristalliserades tre teman. Jag började med att markera det informanterna sa om män och kvinnor i 

en färg då jag sen tidigare visste att jag ville skriva om deras tankar kring maskulint och feminint. 

Efter noga genomläsning började jag markera det informanterna sa om förberedelser då jag lade 

märke till att allas tankar och förberedelser påminde om varandra. Slutligen markerade jag avsnitten 

som rörde informanternas maktpositioner och tankar kring deras roll. Dessa olika färgmarkeringar 

blev teman som i sin tur blev utgångspunkter för de teorier jag har valt att använda mig av i 

analysen. 

 Thomsson (2010) förklarar aspekter att tänka på när du intervjuar någon du har en bild av 

sen tidigare eller som är helt okänd för dig som forskare. Det viktigaste är att oavsett om du känner 

personen eller ej måste deltagande ske frivilligt. Risken är stor att personen du frågar har svårt att 

säga nej om ni har en relation till varandra, samtidigt är det ofta enklare att få tag i informanter du 

har en relation till. Risken med att intervjua en person du redan känner är att du tenderar att inte får 

med hela berättelsen i intervju då du tenderar att börja vid det du redan vet. Nackdelarna med att 

intervjua en okänd person är avsaknaden av förförståelse men fördelen är nyfikenheten. 

 Jag reflekterar över varför informanterna ställde upp och deras svar. Jag funderar över om 

någon inte ställde upp frivilligt men då alla visste att alla på företaget fick samma mail tror jag inte 

att någon kände att just ”den” behövde ställa upp då ingen blev kontaktad individuellt. Jag har 

träffat alla informanter tidigare på arbetsplatsen, tre av informanterna kände jag till sen tidigare. 

Resterande två informanter behövde jag söka upp inför intervjun för att veta vilka de var, med andra 

ord okända för mig, men vi har företaget som gemensam knytpunkt. Jag är väl medveten om att det 

finns en risk att informanterna har valt att undanhålla vissa saker under intervjun eftersom vi arbetar  

på samma företag men samtidigt finns det en öppen mentalitet på företaget vilket jag tror 

underlättade mycket. Det underlättade för mig att intervjua personer på ett företag jag arbetar extra 

på då jag inte behövde ställa frågor som handlade om specifika termer som används inom 

rekrytering, exemplevis kravprofil. Att jag gör undersökningen på en arbetsplats jag arbetar på kan 

påverka de slutsatser jag väljer att dra samt den information jag väljer att lyfta. Dels är jag påverkad 

av jargongen och mentaliteten på företaget vilket både kan ha tagit sig uttryck positivt och negativt.  
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Jag har från börjat varit inställd på att lyfta de problem jag har noterat på arbetsplatsen vilket kan 

leda till att vissa områden framställs som mer negativa än vad andra uppfattar dem. Likaså kan jag 

ha valt att inte skriva fram vissa områden då jag inte ser dem som något problematiskt på företaget. 

På grund av min position på företaget har jag valt att förhålla mig till reflexiva intervjuer i hög grad 

då reflexivitet innebär att belysa problem ur olika infallsvinklar. Att intervjuerna skedde på 

arbetsplatsen under arbetstid tror jag påverkade intervjuerna i den mån att informanterna snarare var 

mina kollegor under intervjun än privatpersoner för en intervjustudie. Detta är någonting som ses 

som positivt då jag främst intresserar mig för organisationen och rekryteringsbranschen. Självklart 

finns medvetenheten om att intervjuerna skulle kunnat bli mer personliga om de skedde utanför 

arbetsplatsen men då jag fokuserar på deras yrkesroll och bransch blev det för mig enklare att förstå 

rollen och tankesättet i situationen där de är mitt uppe i rollen och omgivningen. Jag är medveten 

om att min roll påverkades av att intervjuerna skedde på arbetsplatsen och inte en neutral plats. I 

och med att intervjuerna utspelade sig på arbetsplatsen blev situationen mer avslappnad, att träffa 

mina kollegor på ett café utanför arbetstid hade inte känts lika naturligt som på kontoret. Detta tror 

jag leder till att jag snabbare kunde närma mig informanternas tankar och ställa de frågor jag ville 

ställa. Jag tror att intervjuerna skulle sett lite annorlunda ut om de tog plats utanför kontoret men 

samtidigt har informanternas yrkesroller varit centrala och därför kändes kontoret som den 

självklara platsen. 

1.3 Arbetsplatsen 

För att få en större förståelse för varför detta undersöks och hur min position påverkar 

undersökningen kommer arbetsplatsen, informanternas yrken och en del av mina erfarenheter från 

arbetsplatsen beskrivas. Jag har arbetat deltid på detta företag under ett par års tid, främst under 

somrarna och mer de senaste två åren. Bolaget består av flera olika mindre företag där alla är 

inriktade på rekrytering gentemot en viss marknad, till exempel rekrytering av mellanchefer. 

Rekryterarens uppgifter varierar men främst arbetar de med en researcher och har i uppdrag av ett 

företag att hitta en person till en viss tjänst. Ett företag vänder sig till rekryteraren och förklarar att 

de vill hitta en ny medarbetare för en viss roll. Rekryteraren förhandlar med kunden (företaget) om 

hur lång tid detta ska ta, hur många kandidater som ska tas fram och hur mycket detta ska kosta. 

När detta är bestämt tar researchen över och börjar leta i olika databaser och kontaktnät efter 

relevanta kandidater som kontaktas, om intresse finns bokas ett möte in. Rekryteraren tar över, 

intervjuar ett tiotal kandidater och väljer cirka två eller tre personer som presenteras för kunden. I 

slutskedet av processen, vilken brukar ta cirka 6 veckor, träffar kandidaterna sin potentiella framtida 
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arbetsgivare som i sin tur väljer vem av kandidaterna de vill anställa. Branschen är ofta 

hemlighetsfull då det kan vara känsligt när personer ska byta jobb, därför är förtroende och 

sekretess i arbetet en viktig del. Min roll på företaget har varit att hjälpa till administrativt med att 

registrera personers CV och kartlägga personer inom vissa branscher och yrken. Företaget 

värdesätter noggrannhet, återkopplar alltid till personer och är trevliga gentemot företag. Bolaget är 

ett av de största inom chefsrekrytering i Stockholm och har växt mycket de senaste 10 åren. 

Företagskulturen är trevlig och öppen, det är lyckade jul-och sommarfester varje år, alla hälsar alltid 

på mig och ställer frågor kring hur det går med mina studier. Kulturen som de har lyckats bygga upp  

på företaget är känslan av att vara speciell, vi som arbetar där anses vara bäst. Det kan talas negativt 

om andra rekryteringsföretag med hänvisning till att de inte är lika professionella, modiga eller 

nytänkande som vi är. Det finns mycket stolthet hos alla medarbetare som ibland kan kännas lite 

arrogant, främst internt. Jag tror samtidigt att inställning ’vi är bäst’ är viktig inom 

rekryteringsbranschen då vi fungerar som konsulter till andra företag och bör då veta bäst.  
Jag noterade tidigt under intervjuerna att alla informanter var professionella och gärna ville 

ge en positiv bild av sig själva, samtidigt fanns att det en känsla av att informanterna försökte vara 

öppna för uppsatsens skull. Många visste att uppsatsen skrevs inom genusvetenskap och jag tror att 

informanterna berättade mer transparent om sina tankar kring män och kvinnor för att de visste att 

det var det jag skulle skriva om. Informanternas utbildning kan ha varit till min fördel då alla har 

skrivit kandidatuppsatser och kan därför haft en större benägenhet att ge hjälpsamma och tydliga 

svar. Målet var att intervjuerna skulle kännas som ett öppet och intressant samtal vilket lyckades då 

alla sa efter intervjun att det var väldigt bra frågor som de var glada att de fått reflektera över. 
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1.4 Intervjudeltagarna  

För att respektera informanternas anonymitet är informationen om dem sparsam, de har fått 

fingerade namn och det kan förekomma att citat bytt ägare för att skydda anonymiteten ytterligare. 

Alla informanter har akademisk utbildning, främst inom ekonomi och personalvetenskap.  

Kajsa är i 40-års åldern, har arbetat som rekryteringskonsult i ett par år och har flera års erfarenhet 

inom ett annat område. 

William är i 50-års åldern och har arbetat med chefsrekrytering i cirka 15 år, intervjuar cirka 12 

personer i veckan. 

Carolina är i 50 års-åldern och har arbetat med rekrytering i cirka 10 år och har erfarenhet inom en 

annan bransch. 

Amelie är i 20-års åldern och arbetat inom rekrytering i cirka fem år, Amelie intervjuar cirka 10 

personer i veckan. 

Oscar är i 40-års åldern och har arbetat på företaget i flera år. 

1.5 Teoretiska utgångspunkter 

Uppsatsen tar avstamp i organisationsfältet och samverkar med det genusvetenskapliga fältet med 

hjälp av teorier om maskulinitet och femininitet. Att applicera ett genusperspektiv på en 

organisation, eller ett fenomen, innebär att betydelser av genus skildras, problematiseras och tolkas. 

(Wahl, 2011, 9f). Jag har valt, synonymt med Wahl (2011) och Abrahamsson (2009) att utgå från en 

organisationsteori där organisationer anses vara socialt konstruerade. Människor skapar mening 

kring vad organisationer gör och är, vilket innebär att företaget som alla informanter arbetar på ses 

som en organisation. Att applicera ett genusperspektiv på denna organisation innebär att 

betydelserna av genus uppmärksammas (Wahl, 2011), (Abrahamsson, 2009). Wahls (2011) teori 

används för att belysa vad den rådande synen på jämställdhet i organisationen säger om 

maktordningen och med hjälp av Kullberg (2012) förklaras det hur ett individperspektiv används 

som ett skydd för organisationer för att undkomma fokusering på genusfrågor. Teorierna förklaras 

mer ingående och utvecklas längre fram i uppsatsen. Connell (2003) och Hirdman (1988) förklarar 
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att uppfattningen om genus främst handlar om olika föreställningar om män och kvinnor. Dessa 

skillnader hierarkiseras och segregeras från varandra och beskrivs som naturliga för att försvara den 

rådande genusordningen (Connell 2003), (Hirdman, 1988). Connell menar att de genusmodeller 

som utgår från att sociala genusskillnader skulle bero på kroppsliga skillnader och skulle leder till 

psykologiska skillnader måste avvisas. Connell hävdar att genus innebär ett socialt förkroppsligande 

och är en social praktik som innefattar vad de biologiska kropparna gör men skiljer sig samtidigt 

från kroppen (Connell, 2003, 43ff). För att belysa de skillnader som hierarkiseras och segregeras 

mellan män och kvinnor utgår jag från synen på maskulinitet och femininitet. Föreställningen om 

maskulinitet är drag som hård, kontrollerad, distanserad och opersonlig. Föreställningen om 

femininitet beskriv som dikotomin till maskulinitet och med drag som mottaglig, accepterande och 

personlig (Davenport-Hines, 1992, 328), (Marshall, 1993, 124). 

 Föreställningarna om maskulinitet och femininet leder till att vissa arbeten anses vara mer 

lämpade för vissa personer. Begreppen genusstämpling och genussymbolik appliceras för att få en 

djupare förståelse för varför ett visst genus kopplas till ett specifikt yrke. Om ett arbete är 

genusstämplat definieras det som feminint eller maskulint vilket leder till att det anses vara mer 

lämpligt för män eller kvinnor, detta kallas även genussymbolik (Alvesson och Billing, 2011). 

Genussymbolik går djupare än genusstämpling då den syftar till den kulturella logik som ligger 

bakom genusstämplingen. Det handlar inte bara om ett arbete som antingen är maskulint eller 

feminint utan hänvisar även till omedvetna associationer. En symbol syftar till ord, fysiska ting och 

handlingar men tillskrivs en annan innebörd än vad symbolen objektivt har vilket leder till att den 

framkallar en specifik reaktion hos personer inom samma kultur. Få arbeten är genusneutrala, 

majoriteten av arbeten tillskrivs en, antingen starkare, eller svagare, form av maskulinitet eller 

femininitet (Cockburn, 1991). 

 Dessa teorier och begrepp används för att uppmärksamma och fokusera på genusnormer i 

organisationen. Genomgående i uppsatsen använder jag mig av begreppet genus, även när den 

refererade teoretikern använder sig av kön. Jag försöker tolka och urskilja med hjälp av 

genusperspektiv vilka föreställningar som finns angående män och kvinnor med hjälp av 

informanternas berättelser. När informanterna talar om vilka misstag kvinnor respektive män gör, är 

inte det någonting jag ser som något biologisk. Både männens och kvinnornas misstag, samt 

informanternas upplevelser av dessa misstag handlar om olika föreställningar informanterna 

förväntar sig av män respektive kvinnor. 
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1.6 Tidigare forskning 

Det finns förhållandevis lite forskning kring rekrytering ur ett genusperspektiv. Nedan kommer jag 

att presentera de studier som jag hittat och anser vara relevanta för att beskriva forskningsfältet. 

Wahl har genomfört en undersökning om kvinnliga ingenjörers karriärutveckling, denna 

undersökning visade att 55 procent av kvinnorna hade upplevt diskriminering i arbetet. Den direkta 

diskrimineringen skedde främst i situationer där löner, befordringar och erkännande av arbete 

diskuterades. Det visade sig att kön och position har betydelse för vem som blir diskriminerad och 

diskriminerar då det var vanligt att kvinnor kände sig diskriminerade och män diskriminerade. En 

betydelsefull aspekt kring diskriminering i organisationer var könsfördelningen, ju fler kvinnor i 

organisationen desto mindre upplevdes diskrimineringen (Wahl, 2011, 85f).  

 Anneli Häyrén har gjort en undersökning åt Sveriges lantbruksuniversitet då de ville 

undersöka den ojämna könsfördelningen vid sökandet av en tjänst. Det fanns inte en enda kvinna 

bland de 30-tal sökande för en professortjänst och Häyrén fick i uppdrag av fakulteten att utreda 

varför. Häyrén fokuserade bland annat på hur rekryteringsannonserna var utformande och insåg att 

många var riktade annonser. En riktad annons är en snävt formulerad annons som riktar in sig på 

och talar till få människor. Häyrén genomförde även gruppintervjuer med verksamma personer vid 

fakulteten och drog slutsatsen att det fanns informella, slutna och exkluderande grupper på 

fakulteten. Häyrén förklarar att informella grupper är ett av svaren till varför många kvinnor inte 

söker vissa tjänster på vissa företag. Häyréns tidigare forskning visar att inom akademin utformas 

informella maktkonstellationer som leder till att endast vissa är välkomna, dessa konstellationer 

stänger ofta ute kvinnor och välkomnar män. Rapporten ledde till att en arbetsgrupp på fakulteten 

togs fram för att ta fram en handlingsplan då fakulteten ville lyfta jämställdhetsfrågorna i 

rekryteringsprocessen (Häyrén, 2015).  

 Vidare har Paulina de los Reyes forskat kring urvalet rekryterare gör och kommit fram till 

att vissa sökande exkluderas på grund av att den tillhörighet individen upplevs ha inte stämmer 

överens med medarbetarna på företaget. De los Reyes kom fram till att rekryteraren fokuserar 

mycket på att individen ska stämma bra överens med företagets värderingar och normer för att 

lönsamheten i företaget ska upprätthållas. De los Reyes förklarar att det kan vara relevant att ha 

anställda med liknande värderingar men att det leder till en homogenitet på företaget (de los Reyes, 

2001). Rekryteringsbranschen har förändrats med åren och gått från att vara en ”nice-to-have” till 

en ”must-have” hos många organisationer och företag vilket Peter Siljerud skriver om. Vikten av att 

anställa duktiga medarbetare kallar Siljerud för talanggravitation och förklarar med hjälp av Steve 
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Jobs hur så kallade ”a-spelare” arbetar bra tillsammans, vilket leder till att fler ”a-spelare” 

rekryteras (Siljerud, 2015).  

 Den tidigare forskningen är relevant för uppsatsen då den visar på hur ett genusperspektiv 

kan påverka organisationer och rekrytering. Med hjälp av Wahl (2011) går det att lyfta blicken och 

se organisationer ur ett nytt perspektiv vilket även Häyrén (2016) och de los Reyes (2001) har gjort 

fast inom rekrytering. Siljerud (2015) ger förståelse för hur självklart rekrytering har blivit för 

organisationer och företag. Siljerud (2015) visar hur rekryteringsbranschen hela tiden rullar på 

framåt utan någon direkt reflektion över hur rekryteringen påverkar organisationer. 

2. Analys 
Denna analysdel är uppdelad utifrån tre teman: dubbelspelet, den perfekta kandidaten och den 

allvetande rekryteraren. Första avsnittet rör främst rekryteringsbranschen och hur informanternas 

berättelser går att förstå ur en homogent och kategoriserade perspektiv. Avsnittet visar hur 

informanterna initialt utgår från att de vill se till individen men egentligen har de redan en färdig 

bild av vem de söker. Det andra avsnittet rör informanternas tankar kring misstag och bra respektive 

dåliga intervjuer. Med hjälp av informanternas berättelser förklaras det hur den ”perfekta 

kandidaten” ska se ut. Det tredje och sista avsnittet rör rekryterarens syn på deras neutralitet under 

intervjuer och förklarar hur denna neutralitet upprätthåller genusordningen. 

2.1 Dubbelspelet 

När informanterna berättar om sina förberedelser och tankar kring intervjuer blir det tydligt att alla 

informanter tänker likadant. För att rekrytera rättvist är det viktigt att utforma en kravprofil. I en 

kravprofil ska specifika krav för tjänsten utformas och den ska visa på vad som är relevant att 

fokusera på under intervjun. För att minimera risken för diskriminering ska kravprofilen användas 

som utgångspunkt under alla delar av rekryteringsprocessen och genomgående ska det reflekteras 

över hur kravprofilen används (Lindelöw, 2008, 60ff). Risken finns att kravprofilen utformas på ett 

sätt som diskriminerar vissa personer ur processen och ställer för höga krav, detta leder till att 

enbart vissa personer blir relevanta för den utlysta tjänsten (Bolander, 2002, 23). Alla informanter 

förbereder sig likadant inför en intervju: de läser på cv om personer, ser till att vara säkra på 

uppdraget och lägger inte särskilt mycket vikt vid vem de ska intervjua utan fokuserar mer på 

yrkesrollen och uppdraget de har. Carolina förklarar hur hon redan innan intervjun vet varför hon 

träffar personen och att intervjun är för hennes skull för att hon ska se om personen är ”rätt i 
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verkligheten och inte bara på pappret”. Alla informanter förutom Amelie, den yngsta, säger att de 

har ett standardupplägg under sina intervjuer med specifika inledningar, frågor och avslut. Så här 

beskriver Kajsa sitt standardupplägg: 

Standardupplägg har jag…ja i stort sett har jag det ja, eh man kan säg att det i korthet går ut på att sätta scenen, 
lugna ner situationen, berätta om mig själv, om firman, och sen ger jag rätt mycket frihet. 

Även kravprofilen och fokusering på kunden är någonting som många informanter har gemensamt. 

Informanterna berättar om hur de hela tiden har kundens önskemål och kriterier i bakhuvudet och 

hur en stor del av frågorna och fokuseringsområdena under intervjun baseras på kravprofilen. Det 

blir tydligt att informanterna rekryterar och intervjuar personer på rutin då de har sina 

standardupplägg. Det är positivt att majoriteten av informanterna förhåller sig till kravprofilen i den 

höga grad de gör då det enligt Lindelöw (2008) minimerar risken för diskriminering i en 

rekryteringsprocess. Ingen av informanterna reflekterar över varför de förhåller sig till kravprofilen 

vilket kan innebära att de bortser från många potentiella kandidater om kravprofilen skulle vara 

utformad på ett ofördelaktigt sätt. Bristen på reflektion kring utformningen av kravprofilen innebär 

att informanterna utformar kravprofiler på det sätt Bolander (2002) menar kan ställa för höga krav 

och leda till att enbart vissa individer blir relevanta i rekryteringsprocessen.  

  Paulina de los Reyes (2001) har forskat om urvalet rekryterare tenderar att göra. Med 

hjälp av forskningen har uttrycket ’rekryterare rekryterar personer som liknar dem själva’ fått en 

mer komplex mening. Endast vissa sökande välkomnas och de los Reyes visar hur viktigt det är för 

företag att anställa personer som stämmer väl överens med deras syn på organisationen (de los 

Reyes, 2001). Oscar förklarar att han inte tittar särskilt mycket på kravprofilen, istället tittar han på 

10 specifika attribut, bland annat energi, personlighet och tidigare erfarenheter. När Oscar utgår från 

dessa attribut lägger han i högre grad en personlig värdering i personens lämplighet än kravprofilens 

utgångspunkter, vilket leder till urvalet de los Reyes (2001) skriver om. Risken med detta är att 

Oscar väljer den kandidat som han uppfattar som mest passande för företaget vilket leder till en 

homogen och diskriminerande rekrytering.  

 Det kan verka som att rekryterarna träffar personer på rullande band utan att reflektera över 

individen men alla informanter är väldigt måna om kandidaternas upplevelser och känslor i 

intervjusituationen. Utöver intervjuförberedelser och upplägg var även informanternas tankesätt 

kring hur kandidaten ska känna sig under intervjun liknande. Ord som avslappnad, bekväm, trygg 

och komfortabel var återkommande och i samband med dessa ord lades det till att de ska känna på 
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detta sätt för att de ska kunna vara sig själva och våga öppna upp sig. När William och Carolina får 

frågan om hur kandidaten ska känna sig under intervjun svarar de: 

Personen ska känna sig trygg, personen ska känna att man vågar vara sig själv och man, personen ska vara 

öppen, personen ska börja pladdra. (William) 

Jag vill att den ska känna sig trygg, så att den vågar öppna upp sig och berätta och jag vill att den ska känna 
att den vill vara personlig. (Carolina) 

Informanternas strategier skiljer sig åt när det kommer till att få kandidaterna att känna på detta sätt, 

William, Kajsa och Oscar berättar att de alltid inleder med att berätta personligt om sig själva för att 

få kandidaten att slappna av. Amelie och Carolina förklarar att de brukar öppna upp intervjun med 

ett enkelt eller mindre laddat ämne för att sedan gå in på det mer laddade ämnena och rundar 

därefter av med ett enklare ämne. Enligt Carolina rör enklare ämnen mer allmänna områden, till 

exempel deras nuvarande arbetsuppgifter. Svårare ämnen kan röra personliga konkurser eller korta 

anställningar. William och Oscars metoder skiljer sig lite från Amelies, Carolinas och Kajsas. 

William berättar hur han inledningsvis förklarar för kandidaten att han har ett stort ansvar gentemot 

kunden att hitta rätt person men har ett ännu större ansvar gentemot individen att hitta ett arbete 

som passar personen i fråga. Oscar i sin tur förklarar att om en person har svårt att öppna upp sig 

under en intervju sitter han vanligtvis tyst. Alla informanter talar om det personliga och vikten av att 

kandidater är sig själva. Samtidigt berättar informanterna att de fokuserar mer på det professionella 

än det personliga under en intervju. Det är främst tidigare arbeten, prestationer och tankar kring 

arbetet som är relevant information för informanterna. Amelie ser det som ett problem när 

kandidater blir för personliga, svävar ut i sina berättelser och tar upp för personliga erfarenheter 

som exempel. 

 En vanlig föreställning inom organisationer är att genus inte spelar någon roll i bemötande,  

de flesta tror att de ser till individen. Kullberg menar att denna typ att argument används för att 

slippa använda sig av, eller vara medveten om, genus i det praktiska sociala arbetet då alla har 

möjlighet att ta hänsyn till individer (Kullberg, 2012, 7). Organisationer är arenor där aktörer 

förhandlar om vilken definition av jämställdhet som ska gälla, vilket leder till att olika definitioner 

av jämställdhet kan förekomma i en och samma organisation. De föreställningar som är rådande i 

organisationen går att analysera ur ett maktperspektiv genom att studera hur och vilka som talar om 

jämställdhet i organisationen (Wahl, 2011). Jämställdhet kan i organisationer uppfattas som något 
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oproblematiskt, kanske för att uppfattningen om att samhället är jämställt finns, eller att det är en 

generationsfråga och har i och med det blivit bättre med tiden (Kullberg, 2012, 74). Att 

informanterna har inställningen att de träffar en kandidat för att se det personliga förstås med hjälp 

av det Kullberg (2012) skriver om enkelheten att fokusera på individen istället för genus. 

Informanterna kan vara medvetna om att de saknar ett genusperspektiv för att rekrytera rättvist och 

väljer därför att ha inställningen att de ser till varje individ. Informanterna ser inte till individen då 

de hellre fokuserar på det professionella vilket leder till att informanterna tror att de ej behöver ta 

hänsyn till genusnormer. 

 Alla informanters liknande inställning till att de fokuserar på personen men samtidigt 

rekryterar utifrån det professionella visar med Wahl (2011) att den rådande synen på jämställdhet i 

organisationen är att den är oproblematisk. Ingen av informanterna nämnde att de rekryterar 

jämställt eller fokuserar på genus i rekryteringen utan för alla handlade det främst om hur individen 

ska känna sig och hur de vill lära känna individen. När informanterna bortser från genusnormer och 

tror att de rekryterar utifrån individer förhåller och förlitar de sig på genussymbolik. I samhället 

antas vissa yrken, positioner och utbildningar höra ihop med ett visst genus. Föreställningarna 

innebär att de flesta arbeten är genusstämplade och har en genussymbolik (Alvesson och Billing, 

2011). Att vissa arbeten får maskulinitet eller femininitet tillskrivet till sig innebär att olika idéer 

och tankar om vem som ska ha jobbet eller vilka egenskaper som är typiska för män och kvinnor 

starkt kopplas till genussymboliken (Cockburn, 1991).  

 Alla informanter säger att anledningen till att de har en ojämn fördelning när det kommer till 

antal män respektive kvinnor som intervjuas är på grund av den bransch de rekryterar inom. Ju 

längre in i intervjuerna desto tydligare blev det att informanterna redan har en klar bild över vilken 

typ av person de anser är lämplig för arbetet. Genussymboliken hänvisar till omedvetna 

associationer (Cockburn, 1991) vilket går att förstå som att informanterna har inställningen att de 

vill träffa en individ och fokusera på personligheten, för detta är initialt symboliken för rekrytering. 

Symbolen rekrytering innebär att träffa individer och matcha passade jobb till denna individ, men 

denna symbol har tillskrivits en annan innebörd vilket har lett till att alla informanter, då de är inom 

samma kultur, får samma specifika reaktion. Reaktionen i sin tur har blivit att de istället vill hitta en 

viss typ av person som passar in i det typiska arbetet. Det går att förklara det som att informanterna 

spelar ett dubbelspel där de å ena sidan anser sig göra sitt jobb, korrekt och effektivt, men å andra 

sidan (o)medvetet rekrytera samma personer på samma sätt. Informanternas ambivalenta inställning 

visar sig bottna i en slitning mellan yrkesrollen, kunden och kandidaten. Informanterna har 
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inställningen att deras roll är objektiv och neutral men denna inställning visar sig vara en 

försvarsmekanism. Denna försvarsmekanism används för att undvika att behöva ta ställning och 

uppmärksamma den rådande genusordningen. 

  

2.2 Den perfekta kandidaten 

Informanternas tankar kring hur en kandidat bör vara och deras förväntningar på män och kvinnor 

under en intervju baseras på genusskapande processer. När informanterna får frågan om det 

vanligaste misstaget kandidater tenderar att göra under intervjuer är det genomgående misstaget att 

många pratar för mycket. Enligt informanterna är mäns vanligaste misstag att de framhäver sig 

själva för mycket, de överdriver sin kompetens och svarar inte på frågan. Det vanligaste misstaget 

kvinnor tenderar att göra under intervjuer menar informanterna är att de är dåliga på att lyfta sin 

kompetens och förminskar sig själva. Kajsa berättar att hon är imponerad av de kvinnor hon 

intervjuar och förklarar att innan hon började som rekryterare trodde hon att kvinnor skulle vara 

dåliga på att lyfta sina positiva egenskaper. Amelie berättar att ett misstag hon anser att många 

kvinnor gör är att de tenderar att ta upp personliga erfarenheter istället för professionella under 

intervjuer. Amelie förklarar att när hon ber en kvinna ta upp ett exempel från hur hon hanterade en 

stressad situation tar kvinnor nästan alltid upp en erfarenhet från privatlivet medan män i högre grad 

tar upp en arbetsrelaterad situation. Alla informanter var noga med att säga att de generaliserade 

sina svar. Informanternas upplevelser av att kvinnor förminskar sig och män framhäver sig under 

intervjuer förstås med hjälp av hur genussegregering påverkar positioner och uppgifter. 

 Genussegregering på arbetsplatser innebär att  olika genus har olika positioner och uppgifter, 

i de flesta verksamheter är det främst män som har ledande befattningar. Inom industrin är det oftast 

män som utför de uppgifter som anses vara mest kvalificerade och kvinnor finns på lägre 

hierarkiska nivåer där det är högre arbetsintensitet och lägre tekniknivå. Kvinnors arbete är i 

allmänhet sämre betalt, de får i mindre utsträckning internutbildning och har monotona uppgifter. 

Män och kvinnor har med andra ord olika arbetsuppgifter, villkor, löner, positioner och 

arbetsmiljöer. Genom att visa hur kvinnor genomgående saknas i majoriteten av gammal 

kurslitteratur om organisationsteori förklarar Abrahamsson bakgrunden till vikten av att applicera 

genusperspektiv på organisationer (Abrahamsson, 2009, 92ff).  

 Abrahamssons (2009) undersökning grundas i arbetsuppgifter inom industrin, min 

undersökning grundas i rekryterares tankar om intervjuer men den gemensamma knytpunkten är att 

männen är normen. Männens överdrifter är en effekt av att känna att platsen, arbetet och intervjun 
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är deras. Det blir tydligt att män alltid varit normen i arbetslivet, vare sig det är i industrin eller i 

ledningsgruppen har männen en självklar plats där, en plats kvinnor inte har. Kvinnornas svar går att 

förstå som en effekt av att få sämre lön och ha lägre positioner vilket leder till att kvinnorna inte kan 

framhäva sig själva på samma sätt som männen. Att Kajsa blir imponerad av kvinnors förmåga att 

framhäva sig själva visar hur satt Abrahamssons (2009) genusstruktur är då det fortfarande 

förväntas av kvinnor att ha ett sämre självförtroende på arbetsmarknaden än män. Kvinnors och 

mäns misstag visar sig vara en väletablerad och uttalad norm då alla informanter svarade likadant 

på frågan om kvinnor och mäns misstag. 

  Informanterna fick svara på vad de anser karaktäriserar en bra respektive en dålig 

intervju. Carolina anser att en bra intervju är när hon känner att hon förstår personens bakgrund, 

drivkrafter och varför personen vill ha jobbet. Vidare förklarade informanterna att en bra intervju är 

när båda parter känner att de har dragit nytta av intervjun, Oscar vill ha en förståelse för vem 

personen är. Informanterna vill få en bra relation till kandidaten, känna att personen är sig själv och 

att intervjun flyter på. Kajsa tycker det är viktigt att kandidaten inte talar för länge utan vet när den 

ska sluta. Amelie, Kajsa och William anser att en dålig intervju är när kandidaten är luddig, talar 

osammanhängande och hemlighåller information. Alla informanter beskriver dåliga intervjuer som 

någonting vanligt och väldigt irriterande, Carolina förklarar en dålig intervju på följande vis: 

En dålig intervju.. alltså jag kan tycka det är svårt när folk bara svarar enstavigt på direkta frågor, när det inte 
blir något samtal, utan man ställer en fråga och man får exakt ett ”ah” ”nej” ”inte så ofta” så får man själv dra 
ut allting, det är ju direkt plågsamt. 

Ingen av informanterna anser att det är någon skillnad på att intervjua män eller kvinnor, det handlar 

främst om vilket tjänst de intervjuar till. När jag bad informanterna att utveckla sina svar visade det 

sig att alla informanter ansåg att det var enklare att intervjua kvinnor. William berättar att det är 

enklare att intervjua kvinnor än män då han lätt kan falla in i en viss jargong med män. Han 

förklarade även att kvinnor ofta är ärligare vilket han tror beror på att de generellt sätt är mer 

professionella. William förklarar; 

 Säg såhär, nu generaliserar vi grunden, nä men jag menar kvinnor är bättre på att prata om känslor, relationer, 
sina tillkortakommanden… Männen har en tendens att liksom ha lite för höga skyddsmurar.  

Carolina, Oscar och Kajsa svarar alla att det inte är någon skillnad i att intervjua män eller kvinnor 

men när de blir tillfrågade att utveckla kommer de till slut fram till att det är enklare att intervjua 
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kvinnor, utan att ge någon direkt förklaring. Amelie beskriver skillnaden på det sätt att ”kvinnor är 

mer ”to the point” liksom, dom är rediga, dom får fram sitt budskap, dom är duktiga liksom”. 

Informanterna delade med sig om sina tankar kring hur män och kvinnor är på ett öppet sätt och alla 

ville uttrycka att deras svar inte gällde för alla men att deras uppfattningar baserades på deras 

återkommande upplevelser. Informanternas tankar kring män och kvinnors beteenden går att 

förklara med att det finns vissa processer, strukturer och praktiker i organisationssammanhang som 

går att betrakta som kulturellt maskulina och feminina.  

 Maskulinitet och femininitet anses inte vara en essentiell kategori utan snarare produkter av 

olika diskurser. Maskulinitet kan vara flera olika saker och innebörder men ofta innebär det till 

exempel att vissa värderingar tolkas som maskulina och i sin tur tillskrivs det män i det särskilda 

kulturella sammanhanget (Connell, 1987). Typiska maskulina drag beskrivs med ord som hård, torr, 

opersonlig och rationell (Davenport-Hines, 1992, 328) samt självhävdelse, distans och kontroll 

(Marshall, 1993, 124). Femininitet innebär att prioritera känslor (Davenport-Hines,1992) och 

maskulinitet och femininitet kan inte förstås isolerat (Kimmel, 1994) då kvinnan eller det feminina 

har skapas för att vara motsatsen till mannen (Hollway, 1996). Det kan vara viktigt att använda 

begreppen maskulinitet och femininitet men samtidigt ska dessa egenskaper inte bindas för mycket 

till män eller kvinnor. Maskulinitet och femininitet handlar främst om personers föreställning om 

vad de anser vara naturligt för män och kvinnor (Alvesson och Billing, 2011, 95). 

 Informanternas tankar kring bra och dåliga intervjuer grundas i förväntningar på 

maskulinitet och femininitet. Informanterna menar att en bra intervju är när de känner att de förstår 

personen, vilket både kan vara ett maskulint drag i form av rationalitet eller ett feminint drag i form 

av personlighet. Att vara opersonlig som Davenport-Hines (1992) menar är ett typiskt maskulint 

drag kan vara en av anledningar till att alla informanter anser att det är enklare att intervjua kvinnor, 

då kvinnor uppfattas som mer personliga. Informanterna ansåg även att en bra intervju är när 

kandidaten inte talar för länge, vilket skulle kunna gå att tyda som ett klassiskt maskulint drag då de 

karaktäriseras med distans och kontroll, med andra ord inte en direkt risk att vara luddig. En dålig 

intervju karaktäriserar informanterna främst med att den är luddig och osammanhängande, dessa 

drag är varken feminina eller maskulina men enligt Kimmel (1997) förstås femininitet i relation till 

maskulinitet. Vilket innebär att karaktärsdragen för en dålig intervju bör förstås som klassiskt 

feminina då de maskulina dragen är rationella och kontrollerade, vilken bör innebära att feminina 

drag är orationella och okontrollerade, synonymt med luddigt och osammanhängande.  
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Utifrån informanternas berättelser går det att förstå hur en perfekt kandidat skulle kunna tänkas se 

ut. Personen ska vara tydlig och svara relativt kort på rekryterarens frågor, hen ska vara personlig 

men samtidigt professionell, vara realistisk med sina framgångar och göra sig förstådd. Att det 

konkret går att beskriva hur informanterna anser att en perfekt kandidat ska se ut visar på att 

informanterna har tydliga förväntningar på kandidater. Alla informanter ansåg att det var enklare att 

intervjua kvinnor då de var mer professionella och personliga, samtidigt är det ett problem att 

kvinnor förminskar sin arbetslivserfarenhet. De har tydliga och likadana svar på kvinnors och mäns 

misstag. Misstag som ofta kopplas samman med maskulinitet och femininitet. Bra och dåliga 

intervjuer definierar informanterna på samma sätt där de dåliga intervjuerna beskrivs med feminina 

drag. Trots att dåliga intervjuer beskrivs med feminina drag menar samtidigt informanterna att 

kvinnor är enklare att intervjua än män.  

 Dessa motsägelsefulla svar visar att intervjuerna är en genusskapande process i den 

bemärkelsen att informanterna redan innan intervjun har förväntningar på kandidaten vilket 

påverkar deras bedömning av respektive individ. Informanternas föreställningar om hur män och 

kvinnor ska bete sig under intervjuer är i hög grad präglad av deras föreställningar om femininitet 

och maskulinitet. Dessa tydliga förväntningar leder till att informanterna baserar sina bedömningar 

på hur bra männen respektive kvinnorna förhåller sig till olika frågor och beteenden under 

intervjun. Förväntningar innebär att det inte gynnar kandidater att vara annorlunda eller sticka ut ur 

mängden utan den perfekta kandidaten är den som bäst upprätthåller genusnormerna. 

2.3 Den allvetande rekryteraren 

Informanternas syn på sin roll gentemot kandidater tar sig uttryck i olika former under intervjuerna. 

Amelie och William berättar om deras maktposition gentemot kandidaten vilken ingen av de andra 

informanterna gör. Amelie pratar om att det är en obalans i relationen mellan henne och den hon 

intervjuar. Hon menar att det beror på att kandidaterna tror att det är hon (Amelie) som tar beslutet 

om den (kandidaten) kommer gå vidare eller inte. Vidare berättar Amelie att hon brukar reflektera 

över att en senior kandidat vågar fråga efter intervjun om de kommer gå vidare eller inte, någonting 

som en junior kandidat inte vågar göra. William beskriver sin roll gentemot kandidaten på följande 

vis: 

Alltså det är så att det är viktigt när man ska intervjua människor är att man måste förstå att man har ett 
enormt övertag mot den individen. 
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William resonerar kring om det finns någon kandidat som kan ha känt sig orättvist behandlad under 

en intervju. Han säger att det absolut kan finnas några som anser att han har varit för raljant eller för 

provocerande gentemot dem. William säger att rekryterare ibland glömmer bort att de har en enorm 

makt gentemot kandidater och att kandidater aldrig skulle börja bråka för att personen i det fallet 

kan vara rädd för att uteslutas ur processen.  

 Genusordningen beskrivs som en struktur med systematiserande drag. Denna struktur byggs 

upp av ett nätverk med förväntningar och föreställningar som leder till olika regelbundenheter och 

mönstereffekter. Genus ordnas i två olika utgångspunkter, segregering och hierarkisering. 

Segregeringen innebär en isärhållning, det som anses vara manligt respektive kvinnligt hålls ifrån 

varandra. Hierarkiseringen innebär att olika genus har olika maktställningar i samhället (Hirdman, 

1988, 51f). Amelies och Williams syn på maktbalansen mellan dem och kandidaten går att förstå 

utifrån Hirdmans (1988) genussystem. Amelie gör ett isärhållande mellan äldre och yngre 

kandidater och förklarar hur de äldre vågar fråga medan de yngre inte vågar fråga, vilket leder till 

att en äldre kandidat ses som modigare och får därmed mer makt. Amelie resonerar kring hur hon 

anpassar sig i intervjusituationen och hon förklarar: 

Om dom (männen) tar på sig en stor kostymer får dom liksom leva upp till det också[…]. 

Amelie var den yngsta informanten och hennes uttalande om yngre och äldre kandidater går att 

förstå som att hon i vissa fall kanske kan känna sig i en underordnad position om hon intervjuar en 

äldre man. William gör ingen segregering i form av ålder, vilket kan bero på att han är äldre men 

även att han är man. William är medveten om sin höga maktposition och det blir en tydlig 

hierarkisering mellan honom och kandidaten då han är väl medveten om att folk inte vill riskera att 

strykas ur rekryteringsprocessen. William ger bilden av att han är medveten om de skilda 

maktförhållandena men att han egentligen inte bryr sig utan det ligger mer i kandidatens intresse att 

vara kvar i processen.  

 När informanterna får frågan om de anpassar sina frågor utifrån den de intervjuar skiljer sig 

svaren lite. William och Kajsa förklarar att de anpassar sina frågor utifrån kandidaten, de förklarar 

att om kandidaten är väldigt nervös kan de vara lite snällare med frågorna. Samtidigt erkänner 

informanterna att de inte bör anpassa sina frågor men alla är medvetna om att de gör det. William 

förklarar denna anpassning med sitt tidigare makt-resonemang. Han förklarar att han anpassar sina 

frågor gentemot någon som är mer nervös för att han redan har övertaget gentemot individen. 
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Amelie förklarar att hon kan ”vara tuffare mot män som tar på sig stora kostymer” då hon känner att 

de får leva upp till den attityden. Carolina och Oscar svarade att de absolut anpassar sina frågor 

utifrån de svar de får av kandidaten och förklarar vidare att det är för kundens skull för att de ska få 

ut den information som behövs. När Oscar får frågan om det finns vissa frågor han tenderar att 

ställa till endast män eller endast kvinnor säger han klart och tydligt nej, det är någonting han inte 

gör. När Oscar sedan ska utveckla om det finns vissa ämnen han tenderar att komma in djupare på 

med män eller kvinnor svarar han på följande sätt: 

Alltså jag tycker inte det, eh alltså jag tycker kanske möjligen att jag ibland, eh, väldigt generellt sätt får 

ibland hjälpa en kvinna att säga hur bra hon är. 

Kajsa förklarar att hon ibland kan komma på sig själv att fråga män som säger att de har barn om de 

var pappalediga, även Carolina förklarar att hon ibland frågar kvinnor, i högre grad än män, om de 

lever i en jämställd relation. Denna fråga förklarar Carolina med att hon frågar för att säkerställa att 

kandidaten inte går in i väggen om hen får jobbet. Anledningen till att kvinnor ofta får frågan i 

högre grad än män är för att Carolina kan ta för givet att kvinnan tar det större ansvaret för barn och 

hem. Connell (2003) och Hirdman (1988) förklarar att genusordningen är en process i ständig 

rörelse. Connell förklarar att genusordningar inte är statiska utan i konstant rörelse vilket innebär att 

män och kvinnors förhållanden hela tiden omförhandlas (Connell, 2003). Meningsskapande mellan 

manligt och kvinnligt upprätthålls genom kulturella överlagringar, social integration och 

socialisering. Kulturella överlagringar är de tankefigurer som genomsyrar hela samhället, social 

integration är hur samhällets institutioner är och socialisering är den direkta inlärningen av genus 

(Hirdman, 1988, 53). Utifrån Hirdman (1988) går det att förstå att genusordningen är en konstant 

process och att informanter gör genus i sina intervjuer på grund av deras anpassning. Insikten om att 

informanterna inte bör anpassa sina frågor kan grunda sig i en medvetenhet att deras yrkesroll 

innebär att de ska göra en objektiv analys av en kandidat. När informanterna inte gör det, utan 

blandar in aspekter som nervositet, kan det innebära en genusskapande process.  

 När nervösa personer bemöts med en snällare inställning och äldre personer som vågar fråga 

om de är aktuella eller ej, ses som självsäkra, sker det både en form av det Hirdman (1988) kallar 

hierarkisering och segregering. Det går att likna med Amelies attityd gentemot män som tar på sig 

stora kostymer och Oscars sätt att hylla kvinnor. När Amelie förklarar att hon är tuffare mot 

personer med en viss attityd segregeras de från dem som är nervösa och de hierarkiseras för att de är 
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modiga. I detta fall handlar det om en modig attityd och Amelie kopplar inte denna attityd till en 

man eller kvinna. Med utgångspunkt i Davenport-Hines (1992) och Marshalls (1993) definitioner 

av maskulint och feminint, blir det tydligt att denna inställning anses vara maskulin, alltså vara 

något som män i högre grad gör. Liknande resonemang går att dra utifrån det faktum att Oscar 

påstår att han ställer samma frågor till kvinnor som till män men sedan erkänner att han kan 

”behöva gå in och lyfta kvinnor”. När Oscar går in och lyfter en kvinnas erfarenheter under en 

intervju upprätthåller han de föreställningar som finns kring kvinnor och mäns egenskaper, att män 

skulle vara bättre på att framhäva sig själva och kvinnor sämre.  

 Connells (2003) förklaring om hur kroppsliga skillnader används för att upprätthålla 

genusordningen går i detta fall att likna med hur informanternas beteende under intervjuer 

upprätthåller genusordningen. När Kajsa frågar en kandidat om hen lever jämställt, gör även hon en 

form av hierarkisering och segregering. Hirdmans (1988) begrepp blir tydliga i denna fråga då 

ansvar för barn och hem segregeras mellan män och kvinnor. Informanten hierarkiserar det faktum 

att kunna ägna majoriteten av tiden till arbetet och baserar sitt agerande på kroppsliga skillnader. 

Connell (2003) visar hur vanligt det är att skilja på män och kvinnor genom kroppsliga skillnader 

och när Kajsa väljer att försvara sin fråga med att hon ”vill säkerställa att kvinnan inte går in i 

väggen” väljer hon att segregera mäns och kvinnors kroppar och hierarkisera mäns kroppar. Kajsa 

får det att låta som att kvinnor inte klarar av att arbeta heltid och ta hand om barn utan kvinnor 

måste ha stöd från sin man för att klara av det utan att gå in i väggen. 

 Informanternas syn på sig själva och deras roll har en gemensam nämnare och det är att de 

alla har inställningen att de på ett eller annat sätt anser sig veta bäst. Kajsa förklarar att hon direkt 

känner av om en kandidat är nervös och tar det därför lite lugnare, detta gör hon för kandidatens 

skull. William berättar att många kvinnor inte vill komma på intervjuer för att de inte uppfyller alla 

krav och säger sedan följande: 

”aha” säger jag, ”brukar en man resonera så?” brukar jag säga till dom bara för att vara lite provocerande, å då 
svarar dom ”nä nej det har du rätt i” ”mm precis, var inte så himla löjlig nu, kom igen.” 

Kajsa berättar att hon ibland kan känna under intervjuer att kandidater inte är helt ärliga, likaså 

Carolina som menar att många undanhåller viktigt information som de tror ska reflektera dåligt på 

dem. Amelie berättar om hur hon har reflekterat kring hennes tilltal till män och kvinnor, både 

privat och professionellt, men kom fram till att hon inte gör det, utan det är individen som styr hur 
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hon kommunicerar med personen. En organisation kan ses som socialt konstruerad där människorna 

i organisationen skapar mening kring vad organisationen gör och är. För att studera organisationen 

måste personernas föreställningar om organisationen analyseras. Wahl skriver om hur den rådande 

synen på jämställdhet visar på maktordningen i organisationen (Wahl, 2011, 11). Häyréns rapport 

visar hur exkluderande grupper på arbetsplatser leder till att kvinnor ofta inte söker in till 

organisationer och hur riktade annonser leder till en dålig mångfald bland de sökande (Häyrén, 

2015).  

 Med hjälp av dessa teoretiker går det på ett sätt att förstå informanternas berättelser ur olika 

perspektiv. Först och främst, med Wahl (2011) förstås den genomgående synen på yrket, rollen och 

organisationen. Det är individerna i organisationen som ger organisationen mening och meningen 

med deras organisation och därmed yrke har blivit att de gör en objektiv bedömning. Denna 

objektiva bedömning och roll leder till att de känner att de kan se igenom kandidaters beteenden. 

Informanterna anser att de kan tyda sina kandidater och veta om de ljuger då detta är den rådande 

synen i organisationen. Wahl (2011) menar att den dominerande synen kring jämställdhet i 

organisationen säger mycket om maktordningen. Den rådande inställningen i organisationen utifrån 

informanternas berättelser är att de har makten, övertaget och kandidaten står i beroendesituation till 

dem då de behöver jobb. Det behöver inte betyda att det inte är så det är, men det är informanternas 

inställning som är intressant.  

 Thomsson (2010) betonar vikten av reflexivitet i intervjuer och denna reflexivitet finns i 

vissa fall med i informanternas berättelser men jag tror att den rådande inställningen till kandidaten 

och dem själva leder till att genusnormer förstärks och deras objektivitet blir sämre. Williams sätt 

att fråga kvinnor ”om en man skulle resonera så” visar på en stor okunskap kring genusnormer och 

genusordningen. Hans inställning är att han kan säga det för att han vet att kvinnan är rätt för jobbet 

och att han bara ger henne en knuff i ryggen. Häyréns (2016) rapport visar att de bakomliggande 

orsakerna till att kvinnor inte söker vissa arbeten är på grund av de exkluderande informella 

grupperna. Att William säger ”skulle en man resonera så” förstärker bilden av att det finns 

exkluderande grupper och får antagligen kvinnan att känna sig ännu mer utanför då det visar på att 

det är massa män som redan har sökt. Dessutom ber William kandidaten att resonera som en man 

och ger henne då bilden att hon är utanför för att hon inte resonerar på det sättet. Ytterligare en 

aspekt på detta är det faktum att män alltid har varit och är normen i arbetslivet (Abrahamsson, 

2009), (Wahl, 2011). När William i princip ber en kvinnlig kandidat resonera som en man, gör han 

en omedveten antydan om att sättet män resonerar är rätt i arbetslivet och branschen.  
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Alla informanter fick frågan om vad de skulle säga att diskrimineringslagen innebär, varav alla 

informanter började småskratta. För första gången under intervjun kändes det som att vissa av 

informanterna blev obekväma för att de inte riktigt visste hur de skulle definiera 

diskrimineringslagen. Carolina definierade lagen som att det handlar om att ”man inte får 

särbehandla folk utifrån genus, religion, etnisk och allting utan alla människors lika värde” men hon 

skrattade sedan och sa att hon inte visste om det var det. William svarade att han spontant antog att 

det handlade om att en ska behandla män och kvinnor på samma sätt och inte döma utifrån ras och 

genus. När Kajsa fick frågan om vad hon skulle säga att diskrimineringslagen innebär svarade hon 

på följande sätt: 

Jamen det är väl att vi ska behandla alla lika, och att man inte ska diskriminering någon, jag har ingen aning 
om jag ska vara ärlig. 

Alla informanter gav liknande förklaringar men Amelie var den enda som direkt kopplade frågan till 

erfarenheter. Amelie förklarade att vissa kunder har krävt vissa kriterier som hon i sin tur har läst på 

om för att avgöra om det är diskriminerande eller inte. Genusordningen är uppbyggt i tre nivåer, 

kulturella överlagringar, social integration, socialisation (Hirdman, 1988). Då kulturella 

överlagringar är de tankefigurer som genomsyrar hela samhället kan det gå att förstå varför alla 

informanter i slutet av intervjun sa att det var bra frågor som ställdes och att de fick tänka till. Det är 

svårt att säga vilka tankefigurer som genomsyrar hela samhället men onekligen finns det en tanke 

om att samhället bör vara jämställt och rättvist och att den frågan bör tas i aktning. Därför kan det 

med den kulturella överlagringen vara så att informanterna delvis blir nervösa när frågan om 

diskrimineringslagen ställs för de känner på sig att de bör veta vad den innehåller och innebär.  

 Social integration förstås med Hirdman (1988) som hur samhällets institutionen är 

uppbyggda och Amelies svar visar hur det påverkar genusordningen. Att Amelie kopplar frågan till 

hur det har varit med tidigare kunder kan bero på att samhällets institutioner är uppbyggda på det 

vis att istället för att själv ta ansvaret för diskrimineringslagen väljer Amelie att låta en organisation, 

eller institution ta det ansvaret. Socialisering menar Hirdman är den direkta inlärningen av genus 

och det är här jag kan se ett behov av ett genusperspektiv i rekryteringsrollen. Informanterna har 

undgått att behöva tänka på genusnormer då de har fått lära sig att de gör en objektiv bedömning 

men genusordningen och genusnormer är så satta i samhället att det är oundvikligt att göra en 
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subjektiv bedömning. Informanterna är inte medvetna om denna brist då de i organisationen har lärt 

sig att de vet bäst, de är allvetare.  

Sammanfattande diskussion 
Uppsatsens syfte har varit att undersöka hur fem personer som arbetar med rekrytering tänker kring 

normer om maskulinitet och femininitet. Frågeställningarna har besvarats med hjälp av tre teman 

som rör skilda områden, idén om neutralitet och objektivitet är det som knyter dessa teman 

samman. I Dubbelspelet visade det sig att alla informanterna har likadana förberedelser och tankar 

inför och under sina intervjuer. Informanterna utgår från en kravprofil, tänker på den roll företaget 

vill ha och rekryterar därefter. Samtidigt vill informanterna se det personliga i en intervju men 

fokuserar helst på det professionella. Informanternas ambivalenta inställning går att förstå som att 

de slits mellan kunden, yrkesrollen och kandidaten. Informanterna vill göra kunden nöjd vilket 

innebär en lyckad rekrytering, de vill även göra ett rättvist jobb, vilket innebär en objektiv 

bedömning, samtidigt som de vill att kandidaten ska känna sig sedd, uppskattad och bekräftad. När 

informanterna väljer att fokusera på det professionella framför det personliga är risken att 

bedömningarna blir mindre objektiva och enbart genusskapande. Anledningen till att bedömningen 

blir mindre neutral och en form av genusskapande process är för att alla arbeten har tydliga 

genusroller. När de väljer att utgå från det professionella och det företaget vill ha finns risken att 

dessa yrken som anses vara maskulina eller feminina enbart fortsätter bli en starkare norm. Det 

visade sig att det fanns flera outtalade genusnormer om vem de anser är bäst lämpad för yrket då 

informanterna initialt fokuserar på individen men egentligen rekryterar utifrån samma kriterier. Jag 

är övertygad om att informanterna är väl medvetna om att de vill rekrytera opartiskt och jag tror att 

de i många fall gör det. Problematiken är att de inte är medvetna om att de använder neutralitet som 

en skyddsmur för att slippa ta ställning till den rådande genusordningen.  

 I Den perfekta kandidaten visade informanterna hur deras tankar går kring maskulinitet och 

femininitet. Det fanns tydliga uppfattningar från informanterna på män respektive kvinnors fördelar 

och nackdelar. Det är intressant att alla informanter ansåg att kvinnor är lättare att intervjua men 

samtidigt blev det tydligt att män är normen och utgångspunkten för hur en intervju eller kandidat 

förväntas vara under processen. Informanternas tydliga förväntningar på maskulinitet och femininet 

leder till höga förväntningar på män och kvinnor vilket i sin tur blir en genusskapande process. 

Dessa höga förväntningar leder till att Kajsa blir imponerad av hur duktiga kvinnor är på att lyfta 

fram sina egenskaper. Informanterna är medvetna om att de förhåller sig olika till olika kandidater 
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men detta förhållningssätt grundar sig i genusordningen. Informanterna utgår från tydliga strukturer 

och förväntningar på genusnormer och gör därefter sin bedömning vilket kan leda till att om det 

kommer in en kvinna med vad de uppfattar som maskulina drag anses hon vara för kall, och en man 

med feminina drag blir i sin tur för känslig. Dessa uppfattningar leder till att det inte blir en objektiv 

eller neutral bedömning utan det blir en bedömning helt baserad på genusnormer. Det visade sig 

finnas uttalande och outtalade genusnormer om hur män och kvinnor förväntas agera under 

intervjuer.   

 I Den allvetande rekryteraren blev det tydligt hur många olika förklaringar det finns för att 

slippa förklara den rådande genusordningen. När informanterna väljer att anpassa sin intervjustil 

väljer de även att upprätthålla vissa föreställningar om maskulinitet och femininitet. När 

informanterna anpassar sina intervjuer blir intervjuerna en form av genusskapande process då de 

accepterar och förlitar sig på de genusnormer som finns. I detta avsnitt rör det inte bara maskulinitet 

och femininitet utan även maktordningen ur en ålder och klassaspekt. Då äldre kandidater anses ha 

pondus som vågar fråga om de är aktuella eller ej och att informanterna känner att de har mer makt 

än de personer som söker arbete hos dem blir informanternas förhållningssätt till arbetssökande 

tydlig. Återigen är tanken om neutralitet närvarande men informanterna reflekterar inte över hur 

deras inställning till kandidaten kan påverka deras bedömning. Informanterna väljer olika 

förklaringar för att rättfärdiga deras beteende, delvis genom att förskjuta ansvaret till samhällets 

institutioner och förlita sig på deras neutrala bedömning. Informanternas allvetande inställning 

grundar sig i den rådande synen i organisationen som baseras på att de är bäst för att de kan göra en 

objektiv bedömning av en person men det går egentligen att förstå som ett sätt att slippa erkänna de 

genusproblem som finns.  

 Avslutningsvis, den rådande synen på jämställdhet i organisationen är att de är medvetna om 

att det är ett problem i samhället men informanterna behöver inte oroa sig för detta då de hela tiden 

rekryterar objektivt och drar därmed sitt strå till stacken. Informanterna är omedvetna om många av 

de föreställningar som påverkar deras bedömningar av de personer de intervjuar. Detta är i sig ett 

problem. Informanterna är omedvetna om hur normer påverkar dem för de har inställningen att de 

gör en neutral bedömning. Det är omöjligt att göra en objektiv bedömning, på samma sätt som det 

är omöjligt för mig att objektivt och neutralt analysera dessa informanters berättelser. Det som går 

att göra är att bli medveten om att det är omöjligt. Jag tror att det är otroligt viktigt att vara 

medveten om hur föreställningar om maskulinitet och femininitet påverkar ens tankar, bedömningar 

och uppfattningar och det är steget framåt. Självklart vore det fantastiskt om alla kunde behandla 
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varandra utifrån samma kriterier som informanten Oscar uttryckte det, men för denna organisation 

tror jag att det första steget är att bli medveten om att de inte behandlar alla utifrån samma kriterier. 

Informanternas yrken grundas i att bedöma människor och istället för att intala sig själva att de 

bedömer neutralt tror jag att de måste inse att de bedömer utifrån normen och därefter kunna 

reflektera över hur det påverkar deras bedömning och beteende. Den rådande inställningen till 

maskulinitet och femininet leder till att alla intervjuer, rekryteringar och bedömningar blir en 

genusskapande process som rättfärdigas med neutralitet. Istället för att ha en stämning som är 

elitistisk, generaliserande och arrogant tycker jag att det är både coolare, modernare och mer vågat 

att ha en stämning som är medveten om vad elitism leder till, hur generalism påverkar deras arbete 

och istället för att vara arroganta bör de vara stolta över att de är medvetna.  
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Bilaga 

Intervjuguide 

Berätta lite om dig själv och ditt yrke. 

Hur brukar du förbereda dig inför en intervju? Lägger du mycket vikt vid vem du ska intervjua? 

Har du ett ”standard-upplägg” under dina intervjuer? (tex vissa frågor som alltid ställs, något du 
inleder med?) 

Skulle du säga att din intervjustil präglas av det du lärt dig under din utbildning eller att du främst 
utformat din intervjustil på egen hand? 

Hur vill du att informanten ska känna sig under intervjun? Hur gör du det? 

Anser du att de flesta av dina intervjuer ser ungefär likadana ut? Vad kan skilja intervjuer åt? 

Gillar du att fokusera på specifika ämnen under intervjun? Hur kommer det sig? 

Finns det några specifika ämnen du inte gillar att fokusera på? Hur kommer det sig? 

Brukar du anpassa dina frågor utifrån vem som blir intervjuad? Är detta något du gör för din skull 
eller för den som blir intervjuad? 

Personlighet - vilken personlighet brukar få vilka frågor? Något exempel? 

Varför är tiden ett problem? Att de pratar för länge alltså? 

Vad karaktäriserar en bra intervju tycker du? Varför tror du det är så? 

Hur brukar en dålig intervju kännas? Vad kan det bero på?  

Tycker du att det är någon skillnad på att intervjua kvinnor eller män? Hur i så fall? 

Vilka är de vanligaste misstaget kandidater (män/kvinnor) gör under intervjuer? 

Kan det uppstå obekväma situationer under en intervju? Om det uppstår en obekväm situation, vad 
tror du det kan bero på? 

Brukar du undvika vissa ämnen under en intervju? Varför? 

Vet du någon informant som känt sig orättvist/felbehandlad av dig efter en intervju? 

Hur mycket styr kundens önskemål vid en intervju? Anpassas frågor och intervjun mycket utefter 
det? 
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Finns det något du tagit med dig från din utbildning som du än idag tänker mycket på när du 
intervjuar? 

Fick du lära dig mycket om diskrimineringslagen under din utbildning? Vad skulle du säga att 
diskrimineringslagen innebär? Förhåller du dig till den i ditt arbete på något vis? 
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