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SAMMANFATTNING 

 

 

I Sverige måste arbetsgivare enligt lag bedriva ett aktivt antidiskrimineringsarbete men 

samtidigt visar forskningen att individer missgynnas till följd av sin etniska bakgrund. Syftet 

med studien var att med ett exempel illustrera hur organisationer kan arbeta för att motverka 

etnisk diskriminering i rekrytering vid nyanställning. Studien hade en kvalitativ inriktning 

och genomfördes som en fallstudie av en koncern inom rekryterings- och 

bemanningsbranschen. Vi fick ta del av interna dokument som behandlar 

rekryteringsprocessen och policys inom mångfald och hållbarhet. Studien bestod även av åtta 

enskilda intervjuer med medarbetare och chefer inom området rekrytering och bemanning. 

Det analytiska ramverket utgörs av teori och tidigare forskning och är inspirerat av en 

kvalitativ innehållsanalys. För att belysa frågeställningarna används tre teorier inom 

diskriminering samt två ansatser inom urval och rekrytering. Resultatet visar att koncernen 

har två strategier för att motverka etnisk diskriminering, en intern och en extern. Den interna 

strategin har sitt fokus på att rekryterarna ska arbeta utifrån struktur, kompetens och 

värderingar. Den externa strategin avser de åtgärder som är riktade mot kunderna för att 

förebygga att etnisk diskriminering sker i deras led av rekryteringsprocessen. 

Utgångspunkten ligger på ett tydligt ställningstagande mot diskriminering av kandidater 

baserat på exempelvis yttre kännetecken såsom hudfärg. Strategin innefattar även 

presentation av kandidater och att utbilda kunderna. Slutligen diskuteras resultatet i 

förhållande till det analytiska ramverket och analysen visar att deras arbetsmetoder har 

potential att motverka etnisk diskriminering beroende på implementeringen i 

rekryteringsprocessen. Men det finns en risk med antagandet att ett visst arbetssätt 

automatiskt leder till att rekryteringen blir diskrimineringsfri. 
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rekryteringsprocess, Kompetensbaserad rekrytering, Diskrimineringsteorier, Psykometriska- 
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1. INLEDNING 

 

 

I Sverige betraktar vi oss själva som den mest antirasistiska befolkningen i världen och  

ses som ett föredöme inom antirasism (Hübinette & Lundström, 2014). Med andra ord är det 

väldigt få svenskar som anser sig diskriminera baserat på en individs etnicitet. Samtidigt kan 

noteras att det är ett förekommande problem på arbetsmarknaden (ibid; Rydgren, 2004) och 

den negativa trenden verkar hålla i sig (Quillian, Heath, Pager, Midtbøen, Fleischmann & 

Hexel, 2019). Diskrimineringslagen (DO, 2008:567) fastslår att en individ har utsatts för 

etnisk diskriminering om den missgynnats till följd av sitt etniska ursprung. Faktum är att det 

strider mot de mänskliga rättigheterna om individers lika värde. I den bästa av världar skulle 

alla oavsett etnicitet ges samma förutsättningar att erhålla ett arbete, vilket inte verkar vara 

fallet. Det vittnar SVT:s rapportering om eftersom den visar att det finns rekryteringsföretag 

som blir instruerade att välja bort individer med viss etnisk bakgrund (Göransson, 2018). 

Som tidigare nämnt är det få svenskar som anser att de har en negativ inställning till andra 

etniska grupper, vilket tyder på att diskrimineringen även är oavsiktlig. Mot bakgrund av 

detta kan rekryteringsprocessen ha en avgörande roll. 

 

Det finns flera omedvetna fallgropar i rekryteringsprocessen som kan få diskriminerande 

konsekvenser (DO, 2016). Studier visar att etnisk diskriminering är relativt vanligt vid CV-

granskningen, vilket är ett väl utforskat område (Quillian et al., 2019; Åslund & Nordström 

Skans, 2012). De med traditionellt svenskklingande namn blir i högre grad kallade till 

intervju än övriga sökanden, trots att organisationer enligt lag måste bedriva ett aktivt 

antidiskrimineringsarbete. Frågan är hur arbetet omsätts i rekryteringsprocessen? Eftersom 

etnicitet fortfarande vägs in i rekryteringen indikerar detta att det finns brister i 

genomförandet av antidiskrimineringsarbetet. I en undersökning av Unionen (2020) 

framkommer det att få arbetsgivare aktivt arbetar förebyggande med problemet. Även i de 

fall som ett aktivt antidiskrimineringsarbete bedrivs är utförandet väsentligt eftersom det 

påverkar utfallet. Att en del av diskrimineringen sker omedvetet medför svårigheter med att 

motverka densamme om det inte synliggörs (ibid). Vissa delar av rekryteringsprocessen är 

inte lika väl utforskade som CV-granskning, vilket oftast används för att bevisa att etnisk 

diskriminering existerar på den svenska arbetsmarknaden. Vi ämnar därför att lägga större 

fokus på de delar av rekryteringen där forskningen är mer begränsad.  
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1.1 Syfte  

Syftet med denna studie är att undersöka hur organisationer arbetar för att motverka etnisk 

diskriminering vid rekrytering. Detta sker genom en fallstudie av en koncern inom 

rekryterings- och bemanningsbranschen. Av konfidentialitetsskäl har koncernen givits ett 

fiktivt namn, Magenta. Vår avsikt är att analysera hur koncernen och dess medarbetare 

arbetar för att motverka etnisk diskriminering i rekryteringsförfarandet vid nyanställning. 

Mot bakgrund av detta kommer vi även att lyfta fram hur Magentas arbetssätt vid rekrytering 

påverkar deras möjligheter att motverka etnisk diskriminering. 

1.2 Frågeställningar 

● Hur arbetar Magenta och deras medarbetare för att motverka etnisk diskriminering vid 

rekrytering? 

 

● Hur påverkar dessa arbetssätt deras möjlighet att motverka etnisk diskriminering? 

 

1.3 Avgränsningar 

Vissa avgränsningar behövde genomföras för att studien inte skulle bli för omfattande och på 

grund av tidsmässiga skäl. Olika aspekter av etnisk diskriminering är möjliga att undersöka i 

förhållande till en rekryteringsprocess såsom ojämlika arbetsvillkor vid nyanställning, 

exempelvis lön vilket därför har exkluderats från studien. Dessutom begränsades 

undersökningen till att endast omfatta etnicitet utav de sju diskrimineringsgrunderna för att 

resultatet inte skulle bli intetsägande. En ytterligare begränsning av tidigare nämnda skäl är 

att studien endast fokuserar på Magentas personal och kunder har därför inte tillfrågats att 

delta i fallstudien. Hade kunderna inkluderats kunde det ha gett ett annat perspektiv på 

Magentas arbetssätt i relation till möjligheterna att förebygga etnisk diskriminering. Under 

studien visade det sig att mångfald och etnisk diskriminering är starkt förknippat med 

varandra, både enligt informanterna och koncernens dokument. På grund av tidsmässiga 

begränsningar och att det ligger utanför undersökningsområdet har mångfaldsperspektivet 

inte undersökts på djupet. 
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1.4 Uppsatsens disposition 

I det inledande kapitlet presenteras uppsatsens bakgrund för att sedan utmynna i dess syfte 

och introducera frågeställningarna studien bygger på. Därefter följer ett kapitel som 

behandlar tidigare forskning inom områdena etnisk diskriminering och rekrytering. Det tredje 

kapitlet tar upp den teoretiska referensramen, vilket består av tre teorier med inriktning på 

diskriminering samt två ansatser om kandidaturval vid rekrytering. Det fjärde kapitlet 

presenterar studiens ansats och de metodologiska val författarna ställts inför med fokus på 

insamling och bearbetning av empirin. I det efterföljande kapitlet redovisas studiens resultat 

bestående av en sammanställning av dokument och intervjuer. I det sjätte och avslutande 

kapitlet har empirin satts i relation till det analytiska ramverket och en diskussion förs om 

dess implikationer och slutsatser. 

1.5 Förtydligande 

Med begreppet rekrytering innefattas den rekryteringsprocess som avser både bemanning och 

anställning direkt till kund. I koncernens dokument används formuleringen diskriminering 

och inte etnisk diskriminering specifikt. Vi kommer att utgå från studiens perspektiv och 

benämna det som etnisk diskriminering hädanefter. 
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2. TIDIGARE FORSKNING 

 
 

Mot bakgrund av syftet med studien redovisas forskning med tyngdpunkt i arbetsmarknaden 

och rekryteringsprocesser. Den första delen avser att belysa forskning avseende 

problematiken kring hur etnisk diskriminering förhåller sig till den svenska arbetsmarknaden. 

Det som redovisas är studier som underbygger problemet på arbetsmarknaden och en kritisk 

diskussion förs kring studiernas validens. I den andra delen behandlas forskning som visar på 

hur etnisk diskriminering kan motverkas genom olika åtgärder i rekryteringsprocessen. Det 

som tas upp är anonyma ansökningar, strukturerad process och kompetensbaserad 

rekrytering. Avslutningsvis delges en summering av kapitlet och forskningen sätts i relation 

till författarnas studie.   

2.1 Etnisk diskriminering på arbetsmarknaden 

Flertalet studier har visat att det förekommer etnisk diskriminering på den svenska 

arbetsmarknaden (Ahmed, 2015; Hübinette & Lundström, 2014; Quillian et al., 2019; 

Rydgren, 2004). Hur forskarna har kommit fram till detta skiljer sig däremot åt. Rydgren 

(2004) drar en parallell mellan graden av arbetslöshet hos invandrare jämfört med infödda 

svenskar som en stark indikator på etnisk diskriminering. Även Hübinette och Lundström 

(2014) kommer fram till samma slutsatser, enligt deras artikel med statistik från 2011 har 

Sverige den högsta skillnaden mellan dessa grupper i alla OECD (Organisation for Economic 

Co-operation and Development) länder. Ett annat sätt att undersöka etnisk diskriminering på 

arbetsmarknaden är via fältexperiment, vilket enligt Ahmed (2015) är det vanligaste sättet att 

dokumentera problemet. Det inbegriper oftast korrenspondenstester som innebär att fiktiva 

likvärdiga ansökningar skickas till arbetsgivare där namnet är det som kopplar individen till 

ett etniskt ursprung. Därefter mäts utfallet i hur många återkopplingar från arbetsgivare som 

de olika grupperna mottar. För att ge en bakgrund till denna uppsats och visa på förekomsten 

av problemet redovisas några sådana korrenspondenstester nedan.  

I en internationell metastudie jämförde forskare 97 korrenspondenstester med över 200 000 

arbetsansökningar från nio olika länder: Sverige, Frankrike, Storbritannien, Kanada, Belgien, 

Nederländerna, Norge, USA och Tyskland (Quillian et al., 2019). Det som uppmättes var hur 

många “callbacks” de fiktiva ansökningarna med en vit kandidat respektive kandidaterna med 

en annan etnisk bakgrund än ursprungslandet mottog från arbetsgivarna. I Sverige och 
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Frankrike där skillnaderna mellan grupperna var som störst visade det att en vit kandidat fick 

uppemot 65 till 100 procent fler återkopplingar på sina arbetsansökningar gentemot de icke-

vita. Flera studier som har gjorts i Sverige visar på samma resultat, individer med 

utländskklingande namn blev i mindre grad kallade till intervjuer trots likvärdiga 

kvalifikationer (Bursell, 2014; Carlsson & Rooth, 2007; Rooth, 2010). Slutsatserna som dras 

av experimenten är att det förekommer en etnisk diskriminering av individer med annan 

härkomst än ursprungslandet där studierna genomfördes.  

Kritik som kan riktas mot korrenspondenstester är vad resultatet egentligen visar. I flertalet 

experiment där referensgruppen utgjorts av sökanden med fiktiva namn som är vanligt 

förekommande i mellanöstern (Blommaert, Coenders & van Tubergen, 2014; Bursell, 2014; 

Carlsson & Rooth, 2007; Rooth, 2010), går det att ifrågasätta studiernas validens utifrån vad 

det är som verkligen mäts. Om undersökningsgruppen kan förknippas med andra 

diskrimineringsgrunder, såsom trosåskådning kan det även handla om diskriminering baserat 

på religiösa grunder. Att dessa grupper diskrimineras kan likväl bero på exempelvis 

islamofobi och inte den etniska bakgrunden i sig. Har inte denna variabel kontrollerats för bör 

det finnas i åtanke vilka slutsatser som faktiskt går att dra av studien. Det är därmed en 

svaghet med att utföra korrenspondenstester eftersom andra variabler kan påverka 

rekryterarens beslut. 

2.2 Rekryteringsprocessen 

Som tidigare nämnt indikerar resultaten från studierna att etnisk diskriminering existerar på 

den svenska arbetsmarknaden. Mot denna bakgrund avser vi följaktligen att belysa hur 

problemet kan motverkas genom olika steg i rekryteringsprocessen. 

2.2.1 Anonyma ansökningar 

Enligt Åslund och Nordström Skans (2012:82) visar forskning att kön och etnicitet används 

som ett screeningverktyg för vilka kandidater som går vidare till en anställningsintervju. Att 

därför utesluta kandidaternas namn, kön och härkomst skulle enligt logiken vara ett sätt att 

stävja den diskriminering som grupperna utsätts för. I deras undersökning av fler än 3500 

kandidater och 100 olika arbeten visade det en positiv effekt av att använda anonyma 

ansökningar, i alla fall i processen att få ett intervjuerbjudande men för icke-västerländska 

ökade det inte chanserna att få ett anställningserbjudande. För kvinnor blev effekten större 

eftersom det också ökade deras chanser att bli anställd (ibid). Även inom ett annat område, 
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musik fick kvinnor större möjligheter till anställning om urvalsprocessen genomfördes 

anonymt (Goldin & Rouse, 2000:715). En annan studie genomförd av Statskontoret (2008) 

undersökte tillika effekten av anonymiserade ansökningshandlingar. Studien var en 

sammanställning av flera myndigheters försök att avidentifiera ansökningshandlingar för att 

främja den etniska och kulturella mångfalden inom statsförvaltningen. Resultatet visade att 

det inte gick att dra några entydiga slutsatser av metodens värde i förhållande till att öka 

mångfalden (Statskontoret, 2008:89). Av de nio myndigheterna som deltog ansåg ingen att 

deras urvalsprocess påverkades av att använda anonyma ansökningar i förhållande till deras 

vanliga rekryteringsmetoder (ibid:7). Båda undersökningarna visade att det inte får några 

generella effekter på etnisk diskriminering när det kommer till att öka mångfalden på 

arbetsplatsen (Åslund & Nordström Skans, 2012; Statskontoret, 2008). 

2.2.2 Strukturerad process 

Flera forskare menar att etnisk diskriminering kan motverkas genom ett strukturerat 

tillvägagångssätt i rekryteringsprocessen (Rooth, 2010; Wolgast, 2017; Wolgast, Bäckström 

& Björklund, 2017). För att det ska bli verkansfullt bör insamlingen av information under 

hela processen ske systematiskt, exempelvis genom strukturerade intervjuer och olika 

kunskapstest (Wolgast, 2017). När rekryteringen genomförs på ett strukturerat sätt lämnas 

inte lika stort utrymme för att subjektiva preferenser och fördomar påverkar rekryteraren som 

när ostrukturerade metoder används. En annan studie visade att rekryterare upplevde en för 

strukturerad process som problematisk eftersom det tenderade att generera en 

”standardiserad” profil (Osman & Thunborg, 2019:11, 13). Metoden visade istället vilken 

kandidat som klarade sig bäst genom de olika stegen i rekryteringsprocessen. Förfarandet 

resulterade inte i att den kandidat som förutsågs prestera bäst i förhållande till arbetet valdes 

ut, vilket är i kontrast till Wolgast (2017) som i sin forskning funnit att detta är möjligt. 

2.2.3 Kompetensbaserad rekrytering 

En ytterligare metod för att motverka ett missgynnande av individer till följd av sin etnicitet 

är kompetensbaserad rekrytering. Kirton och Healy (2009) kom i sin forskning fram till att 

denna form av rekrytering har potential att öka jämställdhet och mångfald i en 

rekryteringssituation, beroende utifrån hur det används och hur kompetenser värderas. Men 

det finns en fara i att ha en övertro på rekryteringsförfarandets objektivitet och att det skulle 

eliminera riskerna för all form av diskriminering. Av den studien går det att dra slutsatsen att 

en kompetensbaserad rekryteringsmodell har potential att motverka etnisk diskriminering, 
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dock finns det ingen evidens på att det alltid har den effekten. Studien visade på det 

oundvikliga faktum som är gemensamt för all kompetensbaserad HR-praxis, att det är 

människor som måste tolka kompetensen vilket ger utrymme för subjektivitet (Kirton & 

Healy, 2009:316). Att metoden skulle motverka diskriminering är dock inte en av de 

fördelarna som tas upp inom kompetensbaserad litteratur enligt Sparrow (1995, refererad i 

Markus, Cooper-Thomas & Allpress, 2005:118). I själva verket diskuteras inte mångfald och 

jämställdhet på djupet generellt inom genren (Kirton & Healy, 2009:305). Därtill kommer 

problematiken med hur kompetens ska definieras (Kirton & Healy, 2009; Markus et al., 

2005:119). Medarbetare inom samma organisation kan ha skilda uppfattningar om vad som 

innefattas i begreppet kompetens (Håland & Tjora, 2006:1013), vilket är en kritik som riktas 

mot den kompetensbaserade HR-modellen (Markus et al., 2005:119). En annan studie visade 

goda resultat av kompetensbaserad rekrytering i förhållande till att förutsäga kandidaternas 

framtida prestationer jämfört med en rekryteringsprocess baserat på andra urvalskriterier 

(Patterson, Ferguson, Norfolk & Lane, 2005). Resultatet stödjer användandet av 

kompetensbaserad rekrytering som en bättre metod för att bedöma framtida prestation.  

2.3 Summering tidigare forskning 

Som flertalet studier visar finns det ett problem med etnisk diskriminering på den svenska 

arbetsmarknaden. Det är även ett större dilemma här än i vissa andra europeiska och 

västerländska länder. Dock går det att rikta viss kritik mot korrenspondenstester som metod 

beroende på vilka variabler som studien bygger på, eftersom det kan finnas andra 

diskrimineringsgrunder såsom trosåskådning vilket resultatet i sådana fall kan antyda på. Men 

vi anser att det finns starka argument för att etnisk diskriminering är en faktor som har en 

avgörande roll på den svenska arbetsmarknaden för att utesluta vissa etniska grupper.  

 

Annan forskning stödjer att etnicitet används som ett gallringsverktyg för vilka kandidater 

som går vidare till anställningsintervju. Därför skulle anonyma ansökningar i teorin hjälpa 

dessa kandidater att få en chans att gå vidare i rekryteringsprocessen. Studierna visar att 

avidentifiering av personliga uppgifter leder till att fler med utländsk bakgrund får tillgång till 

intervjustadiet däremot ökar det inte deras möjlighet att få en anställning. Det visar sig att 

detta inte används i någon större utsträckning inom koncernen i denna bemärkelse utan 

anonymisering tillämpas delvis i andra former. Genom att lyfta anonymisering avser vi att 
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undersöka om det kan användas på ett effektivt sätt för att motverka att vissa grupper 

missgynnas till följd av sin etnicitet.    

 

Det finns även andra metoder som har potential att motverka risken för etnisk diskriminering 

i rekryteringsförfarandet, två av dessa är att tillämpa en strukturerad process och arbeta 

kompetensbaserat. Denna studie visar att Magenta använder sig av dessa metoder i sin 

strategi för att motverka etnisk diskriminering. Därigenom avser vi att belysa hur metoderna 

implementeras och vilka möjligheter det ger upphov till i det förebyggande arbetet. En 

strukturerad process med en systematisk insamling av information minskar rekryterarens 

personliga utrymme för fördomar och subjektiv påverkan. Det är emellertid tvetydig 

forskning kring vad en standardiserad process ger för resultat i förhållande till om det är den 

mest lämpade kandidaten som gallras ut. En osäkerhet är om det är den kandidat som bäst 

klarar sig igenom rekryteringsprocessen eller den som kommer prestera bäst i förhållande till 

arbetet. 

 

En kompetensbaserad rekryteringsmodell kan motverka etnisk diskriminering avhängigt dess 

utförande och hur kompetenser värderas. En problematik är den mänskliga faktorn eftersom 

det alltid sker någon form av tolkning från rekryterarens sida i att fastställa kompetensen. 

Därmed finns det en risk att utgå ifrån att modellen automatisk leder till objektivitet och 

utesluter etnisk diskriminering. Att det finns olika uppfattningar inom organisationer vad som 

inkluderas i begreppet kompetens är en annan kritik mot kompetensbaserad rekrytering. I 

förhållande till att predicera en kandidats prestation i arbetet finns det forskning som tyder på 

att modellen är ett bättre verktyg än en rekryteringsprocess som utgår från andra 

urvalskriterier.  
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3. TEORI 

 

 

I detta kapitel behandlas först tre teorier om diskriminering: preferensbaserad-, statistisk- och 

institutionell diskriminering. Därefter redogörs för ytterligare två teorier: den psykometriska- 

och den sociala ansatsen som beskriver olika sätt att arbeta vid urvalsförfarandet av 

kandidater. För att sätta etnisk diskriminering i relation till rekrytering har vi valt att 

kombinera dessa teorier för att besvara våra forskningsfrågor.  

3.1 Diskriminering 

Beckers (1971:14–17) teori om preferensbaserad diskriminering bygger på att individer anses 

ha “smak för diskriminering”. Det beror delvis på kunskapsbrist, exempelvis att arbetsgivare 

väljer att inte anställa individer som hör till en viss grupp på grundantagandet att de inte 

skulle vara en effektiv arbetskraft. Delvis grundas det på fördomar, att individer har en 

avsmak för vissa grupper. I det första fallet är det möjligt att motverka diskriminering genom 

ökad kunskap men det är inte garanterat i det andra fallet, eftersom fakta i de flesta fall inte 

biter på fördomar.  

 

“Denna åtskillnad är avgörande för att förstå motivationen hos många organisationer, 

eftersom de antingen uttryckligen eller implicit antar att diskriminering kan elimineras 

genom ökad kunskap” (Becker, 1971:16–17, författarnas egen översättning) 

 

Vid etnisk diskriminering överlappar den preferensbaserade- och den statistiska 

diskrimineringen ofta varandra (Rydgren, 2004:707). Statistisk diskriminering inträffar när 

individer missgynnas baserat på yttre kännetecken, som hudfärg eller kön (Phelps, 1972; 

Arrow, 1973). Som exempel att en arbetsgivare drar slutsatsen att vissa individer är mindre 

kvalificerade eller pålitliga baserat på deras fysiska attribut (Phelps, 1972:659). Detta kan 

bero på att det finns begränsat med information om arbetssökanden och om kostnaden är för 

hög att samla in mer information kan andra mer lättillgängliga faktorer bli avgörande. 

Individens tidigare statistiska erfarenhet av olika grupper kan därmed ses som en förklaring 

till hens preferens. Enligt Rydgren (2004:708) bygger teorin på att människor använder sig av 

stereotyper, vilket reducerar individen till ett fåtal, karakteristiska egenskaper som är skapade 
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av naturen (Hall, 1997:249). Individer klumpas samman till en homogen grupp och antas 

besitta samma karaktärsdrag. 

 

En annan form av diskriminering är den institutionella som befinner sig på meso- och 

makronivå till skillnad mot föregående teorier som är på mikronivå. Rydgren (2004:711–712) 

och Burns, Lipponen, Lilja och Macado (2007:183–186) definierar institutionell 

diskriminering som regler, rutiner och instruktioner som får avsedda eller oavsedda 

diskriminerande påföljder för minoritetsgrupper. Den vanligaste formen av institutionell 

diskriminering på arbetsmarknaden är när till synes neutrala krav som flytande svenska 

efterfrågas för arbeten som inte kräver det (Rydgren, 2004:711–712). Andra omotiverade 

krav kan vara att individer ska besitta “svensk social kompetens” för att bli aktuell för 

anställning. En orsak kan vara att det sker slentrianmässigt utan vidare eftertanke på vilka 

krav som är nödvändiga för att kunna utföra arbetet. Enligt Burns et al. (2007:186–187) 

innefattar institutionell diskriminering även grindvakter. De är en form av institutionella 

aktörer som utifrån sina maktpositioner kan utföra handlingar vilket ger negativa följder för 

individer med utländsk bakgrund. Följderna kan vara sämre tillgång till arbeten, 

karriärmöjligheter och andra former av resurser. Grindvakterna avgör vilka individer som får 

tillträde till ett fält (Lewin, 1947:145). 

3.2 Kandidaturval 

Det finns två ansatser som är dominerande inom rekrytering vid urval av kandidater, den 

psykometriska och den sociala (Herriot, 1992; Bolander, 2002). Gemensamt för båda är att de 

utgår ifrån ett individperspektiv (Bolander, 2002:22, 30) och att urvalsinstrument tillämpas i 

urvalsförfarandet. I andra aspekter skiljer de sig åt, som deras olika antaganden om 

människor, arbete och urval.    

 

Den psykometriska ansatsen förutsätter att människor besitter ett antal oföränderliga 

egenskaper vilka kan mätas objektivt för att förutsäga individers framtida arbetsförmåga 

(Herriot, 1992:130–131). Ytterligare antaganden är att arbeten består av fasta och specifika 

uppgifter som kan mätas. I urvalet är det huvudsakliga syftet att kunna förutsäga framtida 

prestation genom olika urvalsinstrument såsom personlighets- och begåvningstester. Det 

antas att individerna som presterar på högst nivå i urvalet även kommer att prestera 

motsvarande i arbetet. Urvalsinstrumenten är centrala för att bedöma kandidaternas 

förväntade arbetsförmåga, därför läggs stor vikt vid att värdera instrumentens validitet. Lika 



 

11 
 

viktigt är att urvalet följer en standardiserad urvalsmodell som består av ett antal fastställda 

moment (Bolander, 2002:8). Eftersom en systematiskt uppbyggd process medför att alla 

kandidater behandlas likvärdigt är det möjligt att fatta ett objektivt beslut. Enligt Porter 

(1995) förväntas tillämpningen av regler automatiskt leda till objektiva bedömningar 

eftersom individernas egna preferenser inte ges något utrymme. Men i verkligheten är det en 

kombination av regler och individens personliga omdöme som ligger till grund för ett beslut. 

 

Inom den sociala ansatsen är många av grundantaganden direkta motsatser till den 

psykometriska (Herriot, 1992:131). Det är ett mer humant synsätt där människan och det 

sociala ligger i fokus. Individers egenskaper är inte statiska utan kan utvecklas genom 

exempelvis utbildning (Bolander, 2002:17). Bedömningen av kandidaterna är subjektiv och 

det beror delvis på att de skattar sig själva (Herriot, 1992:131). Arbetet antas vara ett socialt 

spel med olika rollförväntningar i motsats till att endast handla om specifika arbetsuppgifter. 

Vidare antaganden är att urvalsprocessen ses som ett ömsesidigt samspel mellan rekryterare 

och kandidat som syftar till att skapa ett psykologiskt kontrakt. Det ska vara en jämvikt i 

förhandlingen och informationsutbytet mellan båda parter. Slutligen är det ett gemensamt 

beslut mellan båda parter att upprätta en anställning. Enligt ansatsen bör urvalsinstrument 

som undersöker beteenden användas istället för de som mäter egenskaper (Bolander, 

2002:22–23). Det är situationens omständigheter som avgör hur ett arbete utförs och på grund 

av detta behöver arbetet relateras till situationens kontext. Därför ges ostrukturerade 

intervjuer, arbetsprov och case-övningar större vikt som urvalsinstrument.  

3.2.1 Kritik mot ansatserna 

Förespråkarna av den sociala ansatsen anser att den psykometriska betraktar individen som 

ett objekt och tar inte hänsyn till människan bakom (Bolander, 2002:17–18). Individen är i 

det fallet en passiv part och rekryteringsprocessen utgår endast ifrån organisationens 

perspektiv och behov. En ytterligare problematik med den psykometriska ansatsen är dess 

verklighetsförankring eftersom den förutsätter att utövarna agerar på ett visst sätt. Enligt 

Bolander (2002:17–18) grundas ansatsen till stor del på statiska kalkyler och experimentell 

data. Därav förväntas rekryterare handla på ett mekaniskt sätt men det är i praktiken inte 

möjligt till följd av den mänskliga faktorn. Individer är inte objektiva och rationella bedömare 

vilket den psykometriska ansatsen förutsätter. Vidare kritik mot ansatsen är att den har blivit 

förlegad och inaktuell på grund av att organisationer har utvecklats, exempelvis genom 
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decentralisering och teamarbete. Specificerade arbetsuppgifter och kraven som ställs på 

individen är inte längre självklara och att därför försöka predicera framtida prestationer blir 

problematiskt och inte alltid fruktbart. Enligt Herriot (1992:139) är den psykometriska 

ansatsens för rigid och är därför inte anpassningsbar i den föränderliga värld vi lever i. Det 

riktas även kritik mot ett av urvalsinstrumenten, personlighetstest som kan anses vara 

diskriminerande (Bolander, 2002:25–26). Beroende utifrån vad som är referensobjekt och 

som bedöms vara det normala. Om genomsnittet baseras på en ung vit man kan de som skiljer 

sig mycket från den profilen väljas bort på grundantagandet att de därför är abnormala.   

 

Vår synpunkt gentemot Herriot (1992) och Bolander (2002) är avsaknaden av kritik mot den 

sociala ansatsen. Eftersom det är den psykometriska ansatsen som ligger mest i linje med 

Magentas arbetssätt i rekryteringsprocessen anser vi att denna diskrepans inte påverkar 

studien i någon större utsträckning. En inkonsekvens hos Bolander är att den sociala ansatsen 

bättre skulle kunna predicera framtida prestationer genom arbetsprover men att dagens arbete 

består av många olika komponenter som är svåra att förutse och fastställa vad de innefattar.   

3.3 Summering teori 

För att belysa hur Magenta och deras medarbetare arbetar för att motverka etnisk 

diskriminering och på vilka sätt dessa arbetssätt påverkar deras möjligheter att uppnå 

ändamålet används ett teoretiskt ramverk som delats upp i två delar. Den första delen består 

av tre diskrimineringsteorier: preferensbaserad-, statistisk- och institutionell diskriminering.  

 

Preferensbaserad- och statistisk diskriminering är sammanlänkade eftersom de bygger på att 

diskriminering sker på individnivå, medan fokuset i den institutionella diskrimineringen 

ligger på att tillämpningen av regler och procedurer kan leda till att vissa individer 

missgynnas. Preferensbaserad diskriminering innebär att individer anses ha “smak för 

diskriminering”. En av orsakerna till särbehandlingen kan vara bristande kunskaper, vilket 

kan förebyggas genom att minska okunskapen. Det kan också bero på fördomar som däremot 

inte är verkningsfullt att förändra på detta sätt. När det gäller statistisk diskriminering kan 

missgynnandet av kandidater med viss etnisk bakgrund bottna i att det finns begränsat med 

information. Konsekvensen kan bli att beslut fattas utifrån antaganden om den etniska grupp 

kandidaten tillhör istället för individens kvalifikationer. I förhållande till denna studie nyttjar 

informanterna på Magenta olika åtgärder för att motverka statistisk och preferensbaserad 
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diskriminering, exempelvis utbildning. Institutionella aktörer har makt att påverka 

kandidaternas förutsättningar och som grindvakter avgör de vilka som får tillgång till fältet. 

Rekryterarna på Magenta kan ses som grindvakter vilka har inflytande i 

rekryteringsprocessen. De har som strategi att förebygga etnisk diskriminering genom att 

sträva efter att alltid utgå från kompetens samt att influera kunderna att göra detsamma.  

 

Den andra delen av det teoretiska ramverket utgörs av två ansatser inom kandidaturval vid 

rekrytering. Genom att komplettera med dessa avser vi att belysa olika dimensioner av hur 

Magentas medarbetare arbetar i sin rekryteringsprocess för att motverka etnisk 

diskriminering. Den psykometriska ansatsens har sitt fokus på att mäta olika parametrar, 

såsom individers egenskaper och därmed är det möjligt att predicera framtida arbetsförmåga i 

förhållande till arbetet. Det centrala för ansatsen är prediktionsförmågan genom mätbara 

urvalsinstrument. Vidare följer rekryteringsprocessen en standardiserad modell för att således 

kunna uppnå objektivitet eftersom alla kandidater behandlas likvärdigt. Ansatsen ser 

individen som ett objekt och förutsätter att rekryterare är opartiska bedömare vilket bortser 

från den mänskliga faktorn som är en del av beslutsprocessen. Magentas rekryterare strävar 

efter att vara objektiva i sin bedömningsprocess och således motverka etnisk diskriminering.  

 

Kritik mot ansatsen är att den blivit förlegad eftersom både organisationers uppbyggnad och 

kraven på ett arbete har förändrats och blivit mer diffust. Arbetets villkor är svårare att 

fastställa och därför går det inte att förutsäga en individs prestation eftersom det inte går att 

mäta de parametrar som krävs för arbetet. Kritik riktas även mot urvalsinstrumenten såsom 

personlighetstest. Det kan bidra till oförutsedda diskriminerande konsekvenser utifrån testets 

referensobjekt.  

 

Den sociala ansatsen bygger på ett mer humant och socialt synsätt. Bedömningar bygger mer 

på subjektiva faktorer snarare än objektiv fakta. Individens egenskaper är föränderliga och 

kan utvecklas vilket gör dessa till en osäker parameter. Den sociala interaktionen och 

individens agerande i situationen är det viktiga i sammanhanget. Därav bör urvalsinstrument 

som mäter beteende och hur dessa kommer till sin rätt i en given kontext användas för att 

predicera arbetsförmåga i förhållande till arbetet.  

 

Den analytiska referensramen för studien består av både tidigare forskning och de teorier som 

tagits upp i detta kapitel. I tidigare forskning tar vi upp metoder som har potential att 
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motverka etnisk diskriminering: anonyma ansökningar, strukturerad process och 

kompetensbaserad rekrytering och sätts i relation till de olika teorierna om diskriminering i 

diskussionen. Dessa metoder som avser motverkande åtgärder i kombination med ansatserna 

om kandidaturval används för att belysa hur etnisk diskriminering försöker förebyggas i 

Magentas rekryteringsprocess.  
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4. METOD 

 

 

I detta kapitel förklaras fallstudiens upplägg med fokus på de metodologiska val som ligger 

till grund för utförandet. Först presenteras ansatsen, urvalsförfarandet samt en beskrivning av 

koncernen. Därefter beskrivs hur insamling och analys av data har genomförts. 

Avslutningsvis diskuteras de etiska aspekter som vi har ställts inför under studien.  

 

4.1 Ansats 

Vi har valt att göra en kvalitativ fallstudie av koncernen Magenta för att illustrera ett exempel 

på hur organisationer kan arbeta för att motverka etnisk diskriminering i 

rekryteringsprocessen. Valet av metodologisk ansats har sin grund i frågorna som är av 

beskrivande karaktär. Fallstudie är ett adekvat val av metod vid frågeställningar som är av 

förklarande art (Yin, 2007:13, 17). I studien användes triangulering vilket innebär att flera 

olika metoder tillämpats vid datainsamlingen. Detta kan användas för att öka en studies 

trovärdighet (Bryman, 2018:467–468). I fallstudien intervjuades medarbetare och en analys 

gjordes av flera styrdokument såsom mångfaldspolicyn och beskrivningar av 

rekryteringsprocessens olika delar. För att möjliggöra precision och objektivitet har 

noggranna överväganden gjorts genom hela studien, vilket är av vikt i en fallstudie (Yin, 

2007:23). 

4.2 Urval  

Denna fallstudie bygger på ett kriteriestyrt urval. I valet av organisation fanns det två 

kriterier, den ena var att den skulle befinna sig inom rekryterings-och bemanningsbranschen 

och den andra var att de skulle inneha en mångfaldspolicy. Informanterna valdes ut på basis 

att de skulle arbeta inom området rekrytering, antingen operativt eller strategiskt. Kontakt 

togs med Magenta och därigenom förvärvades två nyckelpersoner. Ett informationsbrev (se 

bilaga 1) skickades ut till nyckelpersonerna som i sin tur distribuerade detta till potentiella 

informanter. Eftersom den kontaktvägen inte genererade tillräckligt många informanter 

behövdes fler förvärvas på annat sätt. Därför användes LinkedIn för att inhämta 

kontaktuppgifter till ett antal anställda för att distribuera informationsbrevet direkt till dessa 

individer. Även genom personliga kontakter förvärvades ett mindre antal informanter. De 

interna dokumenten valdes ut i samråd med nyckelpersonerna utifrån kriterierna att de skulle 
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avse deras antidiskrimineringsarbete och rekryteringsprocess. Som komplement inhämtades 

publika dokument från Magentas hemsida.  

4.3 Koncern  

Magenta är ett av de största bolagen inom rekryterings- och bemanningsbranschen i Sverige. 

Det är en koncern bestående av flera dotterbolag och finns på flertalet orter. I studien har 

informanter som arbetar direkt på Magenta intervjuats samt några som tillhör två av 

dotterbolagen, vilka har getts de fingerade namnen Indigo och Azur. Inom koncernen arbetar 

mellan 5000 och 10 000 anställda. Indigo tillhandahåller tjänster inom områden som 

exempelvis logistik, administration och kundtjänst. Azur inriktar sig mot specialist- och 

chefsbefattningar inom områden såsom HR, inköp och försäljning. Bemanning innebär att 

organisationerna hyr ut personal till en organisation på ett tidsbegränsat konsultuppdrag. Den 

andra delen av verksamheten utgör rekryteringstjänster där kandidaterna anställs direkt av 

kund.  

4.4 Intervjuer 

I studien har åtta intervjuer genomförts med en genomsnittstid på 57 minuter per intervju 

som spelades in för att sedan kunna transkriberas. Eftersom en del av syftet var att 

undersöka medarbetarnas perspektiv på hur koncernen arbetar för att undvika etnisk 

diskriminering vid rekrytering valdes denna metod. Intervjuerna var semistrukturerade, 

vilket innebar att vissa frågor hade förberetts innan. Fördelen med metoden är dess 

flexibilitet och att informanterna ges visst utrymme att besvara frågorna fritt (Bryman, 

2018:563–565). Intervjuguiden utformades genom att frågor skapades utifrån fem tydliga 

teman (se bilaga 2). Den användes som utgångspunkt men frågorna kunde variera beroende 

på tjänst. En sak som togs i beaktande var om intervjufrågorna skulle lämnas ut i förväg så 

att informanterna kunde förbereda sig. Vi kom fram till att det fanns en risk att 

informanternas svar skulle vinklas och därför togs beslutet att inte delge frågorna på 

förhand. 

 

Intervjuerna utfördes via Skype på grund av den rådande pandemin. Under intervjuerna 

uppstod tekniska problem, vilket är en av riskerna med göra en intervju via länk (Bryman, 

2018:593). Detta kunde härledas till plattformen för intervjuerna, Skype men det gick att 

åtgärda genom att stänga av ljudet på mikrofonen på de som ej pratade vid tillfället. Trots 

att vi hade föredragit fysiska möten hade det inte varit realistiskt att utföra intervjuer med 
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informanter från olika delar av landet vilket möjliggjordes genom digitala möten. Vissa av 

intervjuerna hade kunnat utföras fysiskt men i och med att alla skulle ges samma 

förutsättningar var tillvägagångssättet likadant för samtliga intervjuer. Hur relationen 

mellan informanterna och intervjuare kunde påverkas av att intervjuerna genomfördes 

online övervägdes. Det finns förutsättningar att skapa en god relation även vid digitala 

intervjuer (Bryman, 2018:593). I ett försök att åstadkomma en god kontakt med 

informanterna genomfördes utvärderingar och justeringar under arbetets gång. Mot denna 

bakgrund samt att många har blivit mer vana att använda digitala verktyg för 

kommunikation under pandemin bedömde vi att detta förmodligen inte skulle inverka på 

resultatet i någon högre grad jämfört med fysiska intervjuer. 

 

När alla intervjuer var klara delades transkriberingen upp mellan författarna, eftersom det 

är ett tidskrävande arbete (Bryman, 2018:578). Vidare bestämdes gemensamma regler för 

att transkriberingen skulle ske på samma sätt (se tabell 1). Detta med hänsyn till att en 

studies tillförlitlighet kan påverkas negativt om inte materialet behandlas likadant (ibid: 

465).  

Tabell 1. Transkriberingsregler. 

I: Informant  

JH, JW: Initialer intervjuare 

[...] Paus längre än tre sekunder  

(-) Ohörbart - hör inte alls vad personen säger 

(Ot) Oklart ord/avsnitt/tal - hörs men svårt att urskilja vad som sägs 

Understrykning Speciellt betonat ord  

[Hakparentes] Transkriberarens kommentarer exempelvis tonläge eller tveksamhet  

 

4.5 Dokument  

Som komplement till intervjuerna har dokument insamlats och analyserats för att få en 

nyanserad bild av hur koncernen arbetar för att motverka etnisk diskriminering vid 

rekrytering. Dokumenten har även använts för att styrka den information som har givits av 

informanterna, vilket är en sedvanlig roll som dokument brukar spela inom en 

fallstudiedesign (Yin, 2007:113). Dessa var både interna och publika och innefattar bland 

annat mångfaldspolicyn, uppförandekoden och hållbarhetsrapporten. Andra dokument som 
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inkluderats i studien beskriver olika moment i rekryteringsförfarandet och hur de ska utföras 

som exempelvis referenstagning, annonsskrivning och telefonintervjuer.  

Vidare har hänsyn tagits till dokumentens målgrupp och syfte. Eftersom det är av vikt att 

förhålla sig kritisk och inte hantera texten som en absolut sanning (ibid:115). Vissa 

dokument är avsedda för potentiella intressenter vilket kan ge en partisk bild av koncernen 

och detta togs i beaktning. En problematik var att som utomstående avgöra vilka dokument 

som skulle begäras ut och att det var upp till nyckelpersonerna att bestämma vad de ville 

delge. I vårt fall gavs inte access till ISO-certifieringen som efterfrågades. Det finns en risk 

att inte få tillgång till samtliga dokument som är av relevans, vilket är en svaghet med 

dokument som analysenhet (ibid:112). Emellertid har vi värderat dokumenten som vi har fått 

ta del av som en tillgång till studien eftersom de bestyrker och tillför en kompletterande bild 

till intervjuerna.  

4.6 Analysmetod & kodning 

För analysen av datamaterialet har inspiration hämtats från den kvalitativa innehållsanalysen 

som har tre olika inriktningar: den summativa, riktade och konventionella, eftersom det inom 

fallstudier inte finns ett färdigt recept eller fastställda regler för hur en analys ska ske (Yin, 

2007:138). Den summativa innehållsanalysen används för att förstå i vilken kontext och hur 

frekvent ett ord eller en mening förekommer i texten (Hsieh & Shannon, 2005:1279–1283). 

Skillnaden gentemot kvantitativ metod är att det sker en vidare latent analys av materialet. 

Riktad innehållsanalys är deduktiv och tar sitt avstamp i teori, medan den konventionella är 

induktiv och tar sin utformning utifrån materialet. Inriktningen som har använts är den 

konventionella eftersom den ligger mest i linje med vår studies mål som är att beskriva ett 

fenomen snarare än att bekräfta dess existens, utan befintlig teori är det materialet som får 

styra och låta det “tala till en”. En riktad innehållsanalys hade också varit möjlig att göra i 

studien men eftersom vi befann oss på relativt outforskad mark var den konventionella ett 

bättre alternativ. Den riktade hade styrt analysen i högre grad vilket förmodligen genererat ett 

annat resultat.  

 

En initial öppen kodning användes för att som tidigare nämnts är forskningen begränsad när 

det gäller vissa steg i rekryteringsprocessen i förhållande till etnisk diskriminering. Det 

rekommenderas när forskningen är knapp inom undersökningsområdet (Hsieh & Shannon, 

2005:1279). Kodningen gjordes i tre steg med början i att skapa in-vivo koder som baseras på 
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materialet för att reducera och göra det överblickbart. Intervjuerna kodades i sin helhet medan 

dokumenten kodades mer selektivt på grund av att vissa texter innehöll mycket data som låg 

utanför undersökningsområdet. I det andra steget genererades kategorier efter vilka koder 

som hängde samman. Vidare i det sista steget skapades teman med utgångspunkt i 

forskningsfrågorna. För exempel på teman och kategorier från kodningen se 

kodningsschemat i bilaga 3.  

4.7 Etiska aspekter  

Under hela undersökningen har etiska aspekter funnits i åtanke. Vi har utgått från 

Vetenskapsrådets (2002) fyra etiska huvudkrav: informationskravet, nyttjandekravet, 

konfidentialitetskravet och samtyckeskravet. Innebörden av dessa krav inkluderades i 

informationsbrevet. Informanterna blev upplysta om att deltagandet var frivilligt och rätten 

att utan orsak avbryta sin medverkan. På så sätt hanterades samtyckeskravet vilket innebär att 

deltagarna måste ge sitt samtycke och informeras om rätten att återta sin medverkan under 

pågående studie. De som skulle medverka ombads att ge sitt samtycke via mejl för att 

undvika att det skulle uppstå oegentligheter i efterhand. Informanterna fick även en 

sammanfattning om ändamålet med studien samt villkoren. Detta krävs för att uppfylla 

informationskravet eftersom informanten behöver delges syftet med studien samt veta vad 

den ska ta ställning till för att kunna ge sitt godkännande (Vetenskapsrådet, 2002:7–8). 

 

Ytterligare delgavs informanterna att datamaterialet enbart skulle användas till denna studie, 

vilka som skulle ges tillgång och att materialet förvarades digitalt. Det följer de krav som 

behöver uppfyllas i enlighet med nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002:14). I detta fall 

användes Google Drive som lagringstjänst. Samtidigt som författarna såg en risk med att 

förvara datamaterialet via en molntjänst var det nödvändigt för att kunna arbeta med 

materialet på distans. Med hänsyn till detta transkriberades aldrig namnet på informanterna, 

koncernen eller organisationerna. Istället användes fiktiva namn för att skydda 

informanternas personuppgifter och förhindra att enskilda individer kunde identifieras. Det 

går i linje med konfidentialitetskravet som innebär att informanterna ska ges största möjliga 

konfidentialitet (ibid:12).   
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5. RESULTAT 

 

 

I detta avsnitt presenteras fallstudiens insamlade empiri av dokument och intervjuer. Som 

beskrivits i tidigare forskning har anonymisering, kompetensbaserad rekrytering och en 

strukturerad process potential att motverka etnisk diskriminering i rekryteringsprocessen. 

Dessa åtgärder är integrerade i Magentas strategier för att förebygga att ett missgynnande 

sker utifrån kandidaternas etnicitet vid nyanställning. Två olika strategier har identifierats, en 

intern och en extern. Först introduceras studiens informanter och sedan skildras den interna 

strategin som handlar om de arbetssätt som koncernen förespråkar samt de som medarbetarna 

tillämpar. Sedan redogörs det för den externa strategin som avser åtgärder för att inverka på 

kundernas agerande. Hur dessa arbetssätt påverkar deras möjlighet att motverka etnisk 

diskriminering avhandlas i diskussionsdelen. 

5.1 Informanter 

Först ges en kort redogörelse av informanternas roller. Därefter följer en beskrivning av 

informanterna, vilka har tilldelats fingerade namn (se tabell 2). 

Konsultchef - Ansvarar för att sköta bemanning av konsulter till olika företag samt har 

personalansvar över dessa. En av konsultcheferna är även verksam inom rekrytering.  

Rekryteringschef - Har personalansvar över tolv konsultchefer. Rollen innefattar många 

arbetsuppgifter men främst går arbetet ut på att hantera anbud. Arbetar inte aktivt med 

rekrytering men bistår konsultcheferna i deras arbete.  

Business and Solution Manager - En nationell tjänst inom koncernen. Designar lösningar 

av komplexa rekryteringsprocesser som inte kan hanteras i den vanliga 

rekryteringsprocessen. Exempelvis om en organisation behöver anställa stora volymer som 

300 personer vid ett tillfälle.  

Affärsutvecklingschef - En internationell roll. Stödjer hela koncernen med att utveckla 

rekryteringsprocessen.  

Centerchef - Chef över det nationella talangcentret som bistår konsultcheferna med vissa 
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delar av rekryteringsförfarandet av konsulter. Centret utför bland annat CV-granskning, 

annonspublicering, telefonintervju och bokar in intervju mellan kandidat och konsultchef. 

Är även med och utvecklar rekryteringsprocessen. 

On-site Manager - Arbetar mot en större företagskund med att anlita och ansvara för 

konsulter på kundföretaget. Får hjälp av talangcentret i rekryteringsprocessens första delar 

fram till intervju.  

I tabell 2 presenteras informanterna utifrån kön, ålder, roll, arbetad tid på koncernen samt 

vilket av bolagen de tillhör. 

Tabell 2. Beskrivning av informanter.  

 

Informant 

 

Kön 

 

Ålder 

 

 

Roll 

Tid inom 

koncernen  

(antal år) 

 

Bolag 

1. Anita Kvinna 20–35 Konsultchef 0–5  A/I 

2. Bengt Man 20–35 Konsultchef 0–5  I 

 3. Casper Man 36–50 Rekryteringschef 11–15  A 

4. Doris Kvinna 36–50 Business and Solution Manager 6–10  M 

5. Elin Kvinna 36–50 Affärsutvecklingschef 16–20  M 

6. Frida Kvinna 36–50 Centerchef 16–20  I 

7. Gullan Kvinna 36–50 Affärsutvecklingschef 6–10  M 

8. Helga Kvinna 20–35 On-site Manager 0–5  I 

Kommentar: Bolagstillhörighet, M= Magenta, A= Azur, I = Indigo. A/I = Azur och Indigo. 

Tabellen visar att de som har arbetat en längre tid (<5 år) i koncernen även befinner sig i 

det övre åldersspannet samt innehar en högre befattning. Det är fler informanter som 

arbetar för ett av dotterbolagen än direkt för koncernen. Vidare är merparten av studiens 

informanter kvinnor.  
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5.2 Intern strategi 

Denna strategi innefattar hur Magenta och deras medarbetare arbetar för att motverka etnisk 

diskriminering. Den består av tre delar: en strukturerad process, kompetensbaserad 

rekrytering och värderingsstyrt arbete.  

5.2.1 Strukturerad process 

En del av Magentas interna strategi går ut på att minimera subjektiva bedömningar genom att 

utföra rekryteringen enligt en standardiserad process. Enligt deras dokument ska ett 

strukturerat tillvägagångssätt i alla delar av rekryteringsprocessen medföra att rekryteringen 

blir fri från etnisk diskriminering. 

Vidare är den strukturerade rekryteringsprocessen kvalitetscertifierad enligt ISO 9001. Syftet 

med certifieringen är att upprätthålla en hög kvalité i förhållande till kunder, medarbetare och 

kandidater. Genom interna och externa revisioner sker det en kontroll av att den standard som 

krävs vidmakthålls. Enligt informanterna är det viktigt att rekryteringsprocessen efterlevs på 

grund av att den är kvalitetssäkrad och standardiserad. Dokumenten som ingår i denna studie 

behandlar inte ISO-certifieringen mer på djupet än det som nämnts i detta stycke. En 

förfrågan skickades till nyckelpersonerna på koncernen med en önskan om mer 

informationen om ISO 9001 men detta kunde ej tillgodoses.  

Magentas rekryteringsprocess består av de nio moment som visas i figur 1. I varje moment 

dokumenterar rekryteraren sin bedömning av kandidaten samt beslutet om kandidaten ska gå 

vidare i processen.  
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Figur 1. Modell över Magentas rekryteringsprocess (författarnas egen konstruering). 

 

Kommentar: En utförligare beskrivning av varje moment ges under modellen. 

 

1. Kravprofil 

Det första momentet består av att rekryteraren skapar en kravprofil i samråd med kunden 

utifrån det behov som finns. Det innebär att identifiera vilka kompetenser som krävs för 

tjänsten. Här sker det en kontinuerlig återkoppling mellan rekryterare och kund för att 

säkerställa att rätt kompetenser efterfrågas. Efter att kravprofilen fastställts påbörjas 

insamlingen av kandidater. 

2. Kandidatinsamling 

Kandidater hittas dels genom att de väljs från ett befintligt kandidatnätverk, dels hittas de via 

sociala medier, främst LinkedIn och genom att de själva söker tjänster som utannonserats. I 

samband med annonsskrivningen används en digitalt textrobot, som en av informanterna 

menar reducerar riskerna för etnisk diskriminering eftersom det inte är en människa som 

utformar annonsen. Vidare gör detta verktyg att annonserna når ut till en bredare målgrupp än 

när rekryterare själva skriver dessa. 
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3. CV-utvärdering  

Nästa moment innebär att kandidaternas Cv:n granskas och bedöms. Sedan genomförs en 

gallring av kandidaterna gällande vilka som ska gå vidare i processen till prescreening-

momentet.  

4. Prescreening 

I detta steg genomförs en initial telefonintervju med kandidaten. Beroende på 

tjänstebeskrivning och kundens önskemål kan det bli aktuellt att utföra personlighets- och 

färdighetstester på kandidaterna. Testerna är framtagna av ett externt företag som 

specialiserar sig på arbetspsykologiska tester. Även i andra delar av processen kan testning 

förekomma som ett steg i utvärderingen av kandidaten. Testerna ska följa Magentas 

testpolicy och genomförs endast av auktoriserad intern personal.  

5. Intervju 

Därefter utförs intervjuer med de kandidater som gått vidare från föregående steg där de får 

besvara frågor som är kopplade till specifika kompetenser. Samtliga kandidater får samma 

frågor för att säkerställa att de ges samma förutsättningar och att svaren är jämförbara. 

Frågorna hämtas från en intervjuguide bestående av olika frågor som är standardiserade och 

utarbetade av ett externt bolag. Intervjun kan antingen utföras fysiskt eller via video. Efter 

intervjun bedöms kandidaternas kompetens enligt en bedömningsskala bestående av olika 

indikatorer för att en kompetens påvisats. Kandidaterna får olika poäng för varje kompetens 

vilket sedan sammanställs så att totalpoängen för alla kandidater kan jämföras. En del av 

bedömning innefattar även att rekryteraren skriver en summering av intrycket av 

kandidaterna samt uppvisat intresse. När kandidaterna har intervjuats och bedömts genomförs 

en referenstagning med de kandidater som är kvar efter utgallringen.  

6. Referenstagning 

I referenstagningen tas alltid minst två referenser för att försöka uppnå en samlad bild av 

kandidaten. Det fungerar som ett kvitto på att rekryteraren har fått rätt uppfattning om 

kandidatens personlighet och dennes kompetens. Frågorna till referensgivaren är även dessa 

kompetensbaserade. Referenstagningen registreras i ett digitalt referenstagningssystem och 

avsikten är att öka validiteten, vilket ska resultera i en fördomsfri referenstagning eftersom 

referensgivaren själv besvarar frågorna. Om det sker muntligt blir det upp till rekryteraren att 

sammanfatta svaret vilket kan innebära att tolkningen blir subjektiv. Det är upp till både 

rekryteraren och referensgivaren hur referenstagningen ska gå till. 
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7. Presentation kund 

Efter att referenstagningen har genomförts presenteras ett antal kandidater för kunden att ta 

ställning till. Hur presentationen sker och vidden av information om kandidaterna kan variera 

utifrån både rekryterarens och kundens preferens. Sedan är det upp till kunden vilka 

kandidater de vill intervjua. 

8. Intervju kund 

I detta steg kan Magentas rekryterare bistå med sin expertis för att kunden ska kunna ställa 

frågor kopplade till kompetens. Kundens intervju blir dock oftast mer inriktad på personlighet 

för att se om kandidaten kommer att passa in på företaget.  

9. Anställning 

I det sista steget av rekryteringsprocessen har rekryteraren oftast möjlighet att rekommendera 

den kandidat som hen anser mest överensstämmer med kvalifikationerna för arbetet. 

Processen avslutas med att kunden beslutar vilken kandidat som ska anställas. 

5.2.2 Kompetensbaserad rekrytering 

Utöver en strukturerad process för att motverka etnisk diskriminering används ett 

kompetensbaserat perspektiv i rekryteringen. Genom att kandidater väljs ut baserat på 

kompetens som den huvudsakliga faktorn ämnar de att minimera subjektiva antaganden. Det 

finns en diskrepans av hur kompetens definieras både mellan dokument och informanter. 

Därför har det inte varit möjligt att få en samlad bild av vad som innefattas i begreppet. 

Däremot ska påpekas att informanterna ej gavs den direkta frågan om vad kompetens innebär.  

För att utvärdera kandidaternas kompetens genomförs flera olika steg med syftet att uppnå en 

samlad bedömning. Ett exempel är vid intervjuerna där frågor ställs som är specifikt 

utformade för att ta reda på om och i vilken grad en kandidat besitter en kompetens. 

Kandidaterna förväntas exemplifiera när de uppvisat en förmåga och sedan kan rekryteraren 

ställa följdfrågor vid behov. Ytterligare ett av tillvägagångssätten för att mäta kompetens är 

genom personlighets- och färdighetstester. Det är en central komponent i den 

kompetensbaserade rekryteringen. Enligt hållbarhetsrapporten är färdighetstester ett i leden 

av verktyg för att främja en fördomsfri rekrytering. Även en av informanterna ger uttryck för 

detta, Elin säger följande om tester: 
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“Tester är någonting jag förespråkar i alla rekryteringsprocesser för att vara så 

objektiv som möjligt när man utför sin rekrytering. Och även där påvisa ytterligare att 

vi arbetar rent och skärt kompetensbaserat och vi försöker minimera det här med att få 

en bias på vår bedömning. Så jag förespråkar definitivt tester, jag förespråkar det 

verkligen.” 

Vidare ser de flesta informanterna testning som en del av en helhetsbedömning. Resultaten 

från testerna används som ett diskussionsunderlag och är därmed inte avgörande för om en 

kandidat går vidare. Det kompetensbaserade arbetssättet ska genomsyra hela 

rekryteringsprocessen för att få fram den mest lämpade kandidaten för tjänsten.   

5.2.3 Värderingsstyrt arbete 

En annan del av den interna strategin är att arbeta efter värderingar. Flertalet informanter 

betonar att Magentas värderingar är tydligt uttalade och ståndpunkten är att de tar starkt 

avstånd från alla former av diskriminering. Affärsutvecklingschefen Elin lyfter upp att de 

arbetar både globalt och nationellt för att motverka etnisk diskriminering. I 

hållbarhetsrapporten uppges att ett av sätten är att utbilda medarbetarna vilka genomgår en 

obligatorisk utbildning i etik årligen. Åsikterna om den etiska utbildningen går dock isär 

bland informanterna. Flera anser att den fungerar som en tankeställare kring diskriminering 

men att den även involverar andra delar. Doris säger följande om den etiska utbildningen:  

“Jag tycker den är bra. Framförallt är det bästa med den att det är en påminnelse, som 

en uppdatering. Dels kring diskriminering i rekrytering och arbetslivet men den är ju 

väldigt inriktad också på det här med mutor, vad är en muta och vad är inte en muta.” 

Andra informanter säger att den etiska utbildningen bara är ett moment som ska bockas av 

och att den inte tillför någonting. Utöver denna utbildning finns det en uppförandekod som 

ska verka som en ledstjärna för hur frågor som bland annat berör etnisk diskriminering ska 

hanteras. När rekryteringsprocessen utformats har de utgått från sina värderingar, vilket 

resulterat i att de arbetar kompetensbaserat vid bedömningen av kandidaterna. 

Rekryteringschefen Casper uttrycker det såhär:  

“Det är enbart kompetensen, det är det enda. Allt det här med ålder och ursprung, män 

och kvinnor det är helt ointressant. Har kandidaten rätt bakgrund, har gjort rätt saker 

och kan arbetet ska hen in på en intervju. Det måste jag faktiskt säga, jag har arbetat 

här i mer än tio år, alltså det sitter i vårt DNA. Det är helt ointressant om personen är 
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62 år eller om det är en man eller kvinna eller var man kommer ifrån. Har man gjort 

rätt grejer då ska man in, så är det.” 

Flera av informanterna som arbetat längst tid inom koncernen instämmer med att det sitter i 

koncernens DNA att arbeta fördomsfritt. Emellertid uttrycker konsultcheferna Anita och 

Bengt att det fattas en tydlig bild av hur koncernen arbetar för att motverka etnisk 

diskriminering. Anita säger följande: 

“Självklart finns det säkert någonting man kan utveckla i och med att jag själv inte 

kan säga hur vi arbetar med det inom bolaget är det absolut någonting som vi behöver 

utveckla.” 

Konsultcheferna har heller ingen uppfattning om hur koncernens policys av att arbeta icke-

diskriminerande implementeras i rekryteringsprocessen vilket även Casper, en av 

rekryteringscheferna upplever. Anita anser att det är mycket upp till individen själv hur 

arbetet ska utformas. Enligt Bengt “är det inget som har satt några avtryck” gällande 

koncernens policys.  

Sammanfattningsvis består den interna strategin av att medarbetarna arbetar utifrån en tydlig 

struktur, vilket involverar flertalet moment för att kandidaterna ska behandlas likvärdigt och 

avsikten är att därigenom uppnå en diskrimineringsfri process. De arbetar även utifrån 

kompetens för att kandidaterna inte ska bedömas på basis av ovidkommande faktorer. 

Slutligen ska värderingarna inom koncernen vara vägledande i hela rekryteringsprocessen.  

5.3 Extern strategi 

I den andra strategin för att motverka etnisk diskriminering är det kundens agerande som står 

i centrum eftersom det alltid är kunden som fattar det avgörande beslutet om anställning. 

Flera informanter upplever att vissa kunder har fördomar om kandidaterna, eftersom de har 

uttryckt både explicit och implicit att kandidater bör väljas ut och bedömas utifrån andra 

premisser än kompetens, exempelvis etnisk bakgrund. Samtliga informanter anser att 

problematiken är större externt än internt ur diskrimineringssynpunkt. Konsultchefen Bengt 

beskriver det såhär: 

“Det blir väldigt frustrerande att kundföretag kan gömma sig bakom att det är vi som 

sköter processen. Men det är i deras led det diskrimineras. Det är frustrerande i den 

här rollen.” 
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Strategin består av tre olika områden som medarbetarna vid Magenta använder för att 

påverka kunderna i arbetet med att motverka etnisk diskriminering. Det första området avser 

att utbilda kunderna för att de själva ska kunna fatta beslut grundat på kompetens. Det andra 

handlar om hur kandidaterna presenteras för kunden. Det tredje området som identifierats är 

koncernens ställningstagande gentemot kunder som försöker påverka rekryterarna att kringgå 

den kompetensbaserade metoden.  

5.3.1 Utbildning 

Flera informanter upplever att kunderna har en tro på sig själva som öppna och inte aktivt 

försöker att diskriminera. Men det kan ändå bli konsekvensen eftersom inte alla kunder 

reflekterar över att personliga preferenser kan påverka valet av kandidat. En del i arbetet med 

att motverka etnisk diskriminering går därför ut på att utbilda kunder i metodik och ge dem 

verktyg. Enligt mångfaldspolicyn handlar det om att skapa en medvetenhet hos kund att 

identifiera kompetens som den avgörande urvalsfaktorn. Även några av informanterna tar upp 

att kunderna kan behöva utbildas för att de ska sätta kompetens i första hand. Doris citat 

belyser behovet av att utbilda kunderna eftersom de har en betydande roll i processen:  

“Så fort vi har en vanlig rekryteringsprocess rekryterar vi åt ett kundföretag. Och då 

måste vi hela tiden arbeta med kunderna för det är dom som kommer att fatta det 

slutgiltiga beslutet om anställning [...]. Det vi har gjort med dom här kunderna är att 

arbeta med deras interna organisation, utbilda och prata med dom [...]” 

Utbildningen handlar även om att ge kunderna kunskap om vikten av att arbetsplatsen ska 

spegla de kandidater som företaget vill attrahera och att marknadsföra sig som ett företag som 

främjar etnisk mångfald. 

5.3.2 Presentation av kandidat 

Ett annat sätt som vissa av informanterna försöker att påverka kunden på är genom vilka 

kandidater som presenteras. Flera uttrycker att de försöker introducera en mångfald av 

individer för kunden att ta ställning till. Casper ger ett exempel: 

 “[...] När man presenterar kandidater så vet jag att det är lite sport i att faktiskt 

presentera kandidater som har olika bakgrund. Ja, men just det där att man presenterar 

olika typer av åldrar, olika typer av kön. Också olika typer av nationaliteter, 

exempelvis någon från Sverige, någon från Finland. Det är så Sverige ser ut. Sverige 
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ser inte ut som att det finns fyra Gunnar, det är ju så.  Och det är inte roligt heller att 

presentera fyra kandidater som ser ungefär likadana ut.” 

Vidare berättar informanterna att de noggrant beaktar vilken information om kandidaterna 

som delas med kunden och hur den framförs. Anita, Bengt och Helga uppger att de medvetet 

presenterar så lite privat information som möjligt om kandidaterna för att inte låta detta 

influera kunden. Exempelvis presenteras kandidaterna med endast förnamn och ibland 

exkluderas namnet helt. Bengt kan ibland dra det ännu längre och illustrerar ett exempel: 

“[...] Står det i Cv:t att man läst SFI för inte så länge sedan medan jag har en bra 

intervju med den här personen utan några problem med språket, då kanske jag tar bort 

det för att jag inte tycker att det är relevant. För att jag vet att kunden uppfattar det 

som att då kommer den personen inte att kunna svenska.” 

Bengt menar att viss information kan vara nödvändig att utesluta för att förhindra att 

kunderna fattar beslut om kandidaterna utifrån fördomar. Genom att endast presentera 

information som är relevant försöker de att minimera riskerna för att kund baserar beslut på 

uppgifter som inte är kopplade till tjänsten. 

5.3.3 Ställningstagande 

En ytterligare åtgärd som tillämpas för att förebygga etnisk diskriminering beskrivs i 

Magentas policys. I dessa framkommer det att koncernen förväntar sig att medarbetarna ska 

ta ställning mot kunder som ställer krav som kan anses vara diskriminerande. Det gäller om 

kunden vill att rekryteringen ska utföras med hänsyn till kandidatens yttre kännetecken såsom 

etnicitet, kön eller ålder. Samtliga informanter säger att de motsätter sig sådana krav och att 

det är positivt att företaget är tydlig med sin ståndpunkt i frågan. Elin som är 

affärsutvecklingschef beskriver koncernens ställningstagande enligt nedan: 

“[...] Vi går alltid på erfarenheter, kompetenser och kunskaper. Det är ingenting annat 

som spelar roll i vår rekrytering och där är vi otroligt duktiga på att förhålla oss till det 

och i vissa fall behöva tacka nej till samarbeten. Så där skulle jag ändå vilja säga att 

kunden kan kravställa absolut men vi är också duktiga på att kravställa tillbaka, att det 

här är ingenting vi förhåller oss till utan ska vi samarbeta då är det utifrån dom här 

premisserna.” 

https://d.docs.live.net/4246c5675cb990d8/Sociologi%20C/C-uppsatsen/Intervjuer/Kodning%20intervju%203.docx#_msocom_3


 

30 
 

Flera informanter instämmer med Elin om att samarbeten avslutas med kunder som kommer 

med krav som kan anses vara diskriminerande. Ett orimligt krav som Frida ger som exempel 

är när språkkravet på kandidaten inte är rimligt i förhållande till vilka arbetsuppgifter som 

erfordras för tjänsten. Exempelvis att det inte kan anses befogat att kräva oklanderlig svenska 

när arbetsuppgiften består av att packa kartonger. Vid sådana krav behöver rekryteraren 

ifrågasätta och ta en diskussion med kunden om detta är skäligt. Ibland blir kunderna 

ombedda att motivera sitt val av kandidat ifall rekryteraren ser ett genomgående mönster att 

det alltid är individer av samma etnicitet som anställs.  

Den externa strategin utgår ifrån ett starkt ställningstagande gentemot kunder som explicit 

och implicit riskerar att diskriminera kandidater utifrån etnicitet. Medarbetarna ska ifrågasätta 

dessa kunder om de upptäcker ett sådant beteende. Det involverar även utbildning för att 

utgångspunkten ska vara kompetens vid kandidaturvalet och inte ovidkommande faktorer. I 

presentationsmomentet kan medarbetarna påverka valet av kandidat genom att exkludera 

information som inte bör ligga till grund för ett beslut.  
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6. DISKUSSION 

 

 

I detta kapitel förs en diskussion av resultatet i relation till det analytiska ramverket för att 

besvara frågeställningarna. Med bakgrund i förekomsten av etnisk diskriminering på den 

svenska arbetsmarknaden analyseras rekryteringsprocessen och hur det är möjligt att arbeta 

för att stävja problemet. I den första delen summeras resultatet, därefter följer en 

övergripande diskussion. Sedan diskuteras svaren på studiens frågeställningar. Slutligen förs 

en diskussion om övriga slutsatser. 

6.1 Summering av resultat 

Magenta ämnar göra rekryteringen fri från fördomar så att alla kandidater oavsett etnisk 

bakgrund ges samma förutsättningar. Genom empirin identifierade vi att de har två olika 

strategier för detta som fokuserar på olika delar av rekryteringsprocessen. Den interna 

strategin riktar sig mot medarbetarna inom bolaget och består av tre delar. Genom en 

strukturerad process standardiseras arbetet för att bedömningen av kandidaterna ska bli så 

objektiv som möjligt. Vidare utgår de ifrån ett kompetensbaserat perspektiv vilket innebär att 

kompetens är den huvudsakliga urvalsfaktorn och på så sätt försöker de att förutsäga vilken 

kandidat som kommer att prestera bäst i arbetet. Ytterligare ett sätt som de motverkar etnisk 

diskriminering genom är att kommunicera koncernens värderingar via utbildningar och 

policys så att dessa är vägledande i det dagliga arbetet. Den externa strategin riktar sig mot 

kunderna för att motverka att de diskriminerar i sitt led. En av åtgärderna som Magenta 

tillämpar i detta ändamål är att utbilda kunderna att utgå ifrån kompetens vid rekrytering. 

Därutöver arbetar vissa rekryterare med vilka kandidater som de presenterar för kunden och 

på vilket sätt presentationen sker. Koncernen har dessutom ett tydligt ställningstagande 

gentemot kunder som vill exkludera vissa etniska grupper och på så sätt frångå det 

kompetensbaserade rekryteringsförfarandet.  

6.2 Övergripande diskussion 

Först diskuteras Magentas strukturerade rekryteringsprocess som relateras till den 

psykometriska ansatsen och huruvida det kan leda till en objektiv bedömning. Därefter förs 

ett resonemang kring koncernens kompetensbaserade rekryteringsmodell och de 

implikationer som begreppet kompetens kan ge upphov till. Föregående nämnda modell 
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innefattar urvalsinstrument såsom tester och en diskussion förs angående problematiken med 

dessa. Sedan beskrivs en av deras åtgärder i form av anonymisering som kopplas till 

forskning inom detta område. Avslutningsvis diskuteras rekryterarnas möjligheter i det 

förebyggande arbetet utifrån deras roll som grindvakter.  

6.2.1 Strukturerad process 

Ett kännetecken för den psykometriska ansatsen är att rekryteringen utförs i enlighet med en 

standardiserad urvalsmodell och följer ett antal moment (Bolander, 2002:8). Det ligger i linje 

med Magentas rekryteringsprocess som består av ett antal steg som rekryterarna ska 

genomföra. Avsikten är att ett strukturerat tillvägagångssätt ska resultera i en 

diskrimineringsfri process som utesluter subjektiv påverkan från rekryterarnas sida. Enligt 

flertalet forskare kan ett strukturerat tillvägagångssätt i en rekryteringsprocess vara en metod 

för att motverka etnisk diskriminering (Rooth, 2010; Wolgast, 2017; Wolgast et al., 2017). 

Insamlingen av information sker på ett systematiskt sätt genom hela rekryteringsprocessen, 

vilket är en förutsättning för att kunna motverka etnisk diskriminering (Wolgast, 2017). På så 

sätt minimeras risken för att rekryterarens egna preferenser och fördomar ska medföra en 

godtycklig rekryteringsprocess. Alla kandidater behandlas således på samma sätt, får samma 

frågor och likvärdiga förutsättningar för att ta sig vidare till nästa steg. Därmed anses det vara 

möjligt att fatta ett objektivt beslut eftersom alla kandidater hanteras utifrån samma premisser 

(Bolander, 2002:8), vilket är Magentas intention med processen.  

 

I linje med Porter (1995) finns det en föreställning på Magenta att en uppsättning av regler 

utestänger subjektiv påverkan och automatiskt leder till ett objektivt beslut. Enligt den 

psykometriska ansatsen är rekryterare rationella, opartiska bedömare och kan därmed fatta 

sakliga beslut (Bolander, 2002:18), vilket liknar Magentas syn på sina rekryterare. Men helt 

objektiv går det inte att vara eftersom det är en sammansättning av individens eget omdöme 

och regler som ligger som bas för ett beslut (Porter, 1995).      

En risk med en alltför standardiserad process är att den kandidat som väljs ut inte är den som 

kommer prestera bäst i förhållande till arbetets karaktär, utan den som presterar bäst i själva 

rekryteringssituationen (Osman & Thunborg, 2019:11, 13). Detta skulle gå stick i stäv med 

Magentas intentioner att få fram den mest kompetenta kandidaten. Inga sådana farhågor har 

kunnat kopplas till deras rekryteringsprocess, tvärtom finns det en tro på att en starkt 

uppstyrd process leder till att motverka etnisk diskriminering samtidigt som den mest 
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lämpade kandidaten utgallras i rekryteringen. Wolgast (2017) forskning tyder på att den 

kandidat som prediceras att prestera bäst kan selekteras ut genom en tydligt standardiserad 

process och således är forskningen tvetydig. 

6.2.2 Kompetensbaserad rekrytering 

Rekrytering som utgår ifrån en kompetensbaserad modell i selektion av kandidater har 

potential att motverka etnisk diskriminering enligt Kirton och Healy (2009), vilket vi 

identifierat hos Magenta som en metod de tillämpar med delvis det ändamålet. Emellertid är 

det avhängigt hur den kompetensbaserade modellen praktiseras och hur kompetenser värderas 

(ibid). Enligt Magenta ska modellen utesluta subjektiva antaganden från rekryterarens sida i 

kontrast till Kirton och Healy (2009) som menar att detta inte är möjligt eftersom 

bedömningar alltid involverar någon form av tolkning från rekryterarens sida. Resultatet visar 

att det sker en interpretation av kompetens eftersom det är upp till rekryteraren att bedöma 

om och i vilken grad som kandidaten besitter denna. Således går det inte att garantera en 

diskrimineringsfri process, vilket som tidigare nämnts är möjligt enligt Magenta på grund av 

den kompetensbaserade modellen.  

En annan problematik med modellen är när det finns olika uppfattningar om vad som 

innefattas i begreppet kompetens (Markus et al., 2005:119). Utifrån informanterna och 

koncernens dokument verkar det inte finnas någon gemensam definition av begreppets 

innebörd, vilket kan göra det svårt att bedöma kandidaternas kompetens. Forskning visar 

dock att det som talar för att använda en kompetensbaserad modell är en högre 

prediktionsförmågan jämfört med rekryteringsprocesser som utgår från andra premisser för 

att förutse framtida prestation i förhållande till arbete (Patterson et al., 2005). Det stödjer att 

Magentas kompetensbaserade modell leder till att de mest kompetenta kandidaterna kan 

selekteras ut för kunden att ta ställning till. 

I motsats till Magenta anser den sociala ansatsen att beteende istället för kompetens ska vara 

undersökningsfaktorn för en urvalsprocess för att predicera vilken kandidat som kommer 

prestera bäst i arbetet (Bolander, 2002:23). Att besitta en kompetens eller egenskap ger inga 

garantier på att dessa kommer till sin rätt i en given situation. Därför behöver kandidaten 

utsättas för de situationer som kan uppstå i arbetet och under samma förutsättningar som i ett 

verklighetsbaserat scenario. På så sätt går det att avgöra vem som är mest lämpad för ett 

arbete.  
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Vidare menar koncernen att om kandidater väljs utifrån kompetens leder det till att fler 

individer med en annan etnicitet går vidare i rekryteringsprocessen, vilket resulterar i att 

processen blir diskrimineringsfri. Men det finns ingen garanti att så alltid är fallet vid 

tillämpningen av en kompetensbaserad rekryteringsmodell (Kirton & Healy, 2009). Magenta 

genomför inte en uppföljning av ration mellan antalet sökande och antal anställda med 

utländsk bakgrund, vilket en av informanterna ser som utvecklingspotential. Därför anser vi 

att det är problematiskt att dra den slutsatsen att deras kompetensbaserade modell säkerställer 

en diskrimineringsfri rekryteringsprocess. Ytterligare en komplikation är att det är kunden 

som fattar beslutet om vilken kandidat som ska anställas. Den sociala ansatsen utgår från att 

bedömningar är subjektiva (Herriot, 1992:131), vilket ligger mest i linje med kundernas 

bedömning av kandidater. Eftersom deras fokus är övervägande på de mjuka värdena såsom 

personlighet och att individen passar in i arbetsgruppen.  

6.2.3 Urvalsinstrument-tester 

Som en del i det kompetensbaserade rekryteringsförfarandet tillämpar medarbetarna olika 

urvalsinstrument för att bedöma kandidaternas kompetens. Detta överensstämmer med den 

psykometriska ansatsen där vikt läggs vid urvalsinstrumenten för att predicera kandidaters 

framtida prestationer (Herriot, 1992). Magentas instrument består bland annat av olika former 

av tester som mäter exempelvis begåvning och personlighet. Enligt hållbarhetsrapporten är 

färdighetstester ett i leden av verktyg för att främja en fördomsfri rekrytering. Teorin om 

institutionell diskriminering appliceras för att belysa risker med tillämpningen av tester. 

Denna teori bygger på att bland annat regler och procedurer används på ett sätt som är till 

nackdel för minoritetsgrupper (Burns et al., 2007; Rydgren, 2004). Magentas testning av 

kandidaterna är en procedur som kan få negativa följder för individer med utländsk bakgrund. 

Mot bakgrund av att kunderna har stort inflytande i användningen av testerna, kan det leda till 

att tester används när det inte kan anses vara befogat i relation till den tjänst som kandidaten 

sökt. Ett annat exempel är om tester används som är utformade utifrån en standardprofil, 

såsom en vit man kan konsekvenserna bli att kandidater som inte överensstämmer med den 

profilen inte går att bedöma rättvist (Bolander, 2002:25—26). Det finns en risk att det som 

mäts är en insocialisering i den svenska kulturen istället för det som testet avser att mäta.  

Ytterligare ser vi en risk med användning av tester som kräver en god förmåga i ett visst 

språk eftersom det kan medföra att individer som inte har språket som sitt modersmål kan få 

sämre förutsättningar. Flera av informanterna säger dock att resultatet av testerna inte är 
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något som är avgörande i bedömningen av kandidaterna utan de väger in detta tillsammans 

med övriga delar för att göra en helhetsbedömning. Om testningen ger en missvisande bild av 

kandidaten är det inte utslagsgivande eftersom resultatet bara är en del av bedömningen. 

Samtidigt kan det noteras att en gallring genomförs efter varje moment i 

rekryteringsprocessen vilket innebär att det går att ifrågasätta om det är genomförbart att få 

en helhetsbedömning av samtliga kandidater. Vår slutsats är att det endast är möjligt med de 

kandidater som genomgår alla steg i processen.  

6.2.4 Anonymisering  

Enligt forskning finns det potential att motverka etnisk diskriminering genom att en 

anonymisering sker av ansökningshandlingar med uppgifter som kan identifiera 

kandidaternas etnicitet, exempelvis namnet (Åslund & Nordström Skans, 2012). Emellertid 

bidrar anonymiseringen endast till att öka möjligheterna för individer med utländsk bakgrund 

att få en kallelse till en anställningsintervju och inte att de får en anställning. I fråga om 

anonyma ansökningar är det inget som medarbetarna på Magenta tillämpar sig av i någon 

större utsträckning.  

Däremot använder de sig av anonymisering vid presentation till kunden, det är dock ingen 

uttalad strategi från koncernens sida. Flera av informanterna berättar att de har en 

medvetenhet kring vilken information som framförs för att motverka etnisk diskriminering i 

kundens led. Detta kan ses som en åtgärd för att förebygga statistisk och preferensbaserad 

diskriminering. Teorierna innebär att individer baserar beslut om individer utifrån yttre 

kännetecken såsom hudfärg och namn (Becker, 1971; Burns et al., 2007; Rydgren, 2004). 

Genom att endast presentera relevant information om kandidaten som är kopplat till 

tjänstebeskrivningen kan kunden basera sitt beslut på fakta och bortse från ovidkommande 

faktorer. En av informanterna berättar att han väljer att ta bort information om en kandidat 

läst SFI nyligen för att inte kunden ska välja bort denna på grund av fördomen att de därför 

inte skulle kunna tala svenska. 

Emellertid finns det begränsningar med att använda anonymisering i rekryteringsprocessen 

för att motverka etnisk diskriminering. Ett exempel på detta är att även om rekryterarna 

utesluter uppgifter såsom kandidaternas namn kan deras etnicitet ändå identifieras, ifall 

utbildningen är genomförd utomlands. Ytterligare begränsningar är att det är svårt att 

anonymisera kandidaterna i de steg som innefattar fysiska möten, som i intervjufasen. 
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Vi tolkar det som att flera informanter ser vidare möjligheter att förebygga etnisk 

diskriminering än de riktlinjer som koncernen tillhandahåller. En av informanterna berättar 

att mycket tillit läggs hos medarbetarna att de arbetar på ett etiskt och icke-diskriminerande 

sätt. Ur ett annat perspektiv läggs en del av ansvaret över på kandidaterna i avseende att 

förebygga etnisk diskriminering. Enligt Magentas dokument krävs endast uppgifter som 

behövs för tjänsten vilket inte inkluderar namn, ålder, nationalitet eller kön. Det är 

kandidaterna som avgör vilken information de vill framhäva i sin arbetsansökan. Samtidigt 

motsägs det av en av informanterna som uppger att deras system kräver att en 

identitetsuppgift som namn registreras.  

Flertalet informanter upplever att vissa kunder har omedvetna fördomar om kandidaterna 

vilket kan vara en av orsakerna till att de vill basera kraven på kandidaterna utifrån andra 

faktorer än kompetens. Detta kan relateras till Beckers (1971:14—17) teori om 

preferensbaserad rekrytering som innebär att faktorer som kan vara grunden till att individer 

med utländsk bakgrund diskrimineras är fördomar eller kunskapsbrist. Resultatet visar att en 

del av Magentas kunder har svårigheter med att identifiera kompetens och utgå ifrån detta vid 

valet av kandidat. Av denna anledning utbildar rekryterarna sina kunder. Becker (1971:14—

17) menar dock att ökad kunskap endast är verkningsfullt för att motverka diskriminering 

som beror på kunskapsbrist hos människor och inte när fördomar är inblandade. Att vissa 

kunder försöker ställa diskriminerande krav kopplat till kandidaternas etnicitet anser 

informanterna bottnar i båda dessa faktorer. Utifrån teorin om preferensbaserad 

diskriminering går det att dra slutsatserna att Magentas åtgärd att utbilda kunderna för att 

motverka etnisk diskriminering i själva verket bara är verksam i vissa fall.  

6.2.5 Grindvakter 

Som institutionella aktörer har rekryterarna möjlighet att motverka att etnisk diskriminering 

sker. De kan ses som grindvakter, vilka har makt att avgöra vilka kandidater som släpps in på 

fältet och får tillgång till ett arbete (Burns et al., 2007; Lewin, 1947). Rekryterarna har stort 

inflytande och kan både fatta beslut som är till fördel eller nackdel för kandidaterna. Det de 

kan göra i sin del av processen för att förebygga etnisk diskriminering är att grunda sina 

bedömningar på formella kriterier och inte på subjektiva antaganden. Därtill har de möjlighet 

att påverka kunderna genom utbildning och att ta ställning när kunderna ställer 

diskriminerande krav.  
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Dessutom berättar några av informanterna att de beaktar vilken information som delas med 

kunden för att beslut inte ska fattas utifrån irrelevanta faktorer. Mot denna bakgrund har 

rekryterarna en viktig roll att främja att individer med olika etnicitet får tillträde till 

arbetsmarknaden. Vidare berättar de att i vissa fall beaktar de även kandidaternas etnicitet. 

De undersöker kundernas arbetsplatser och ser till mångfalden, om majoriteten av de 

anställda är vita försöker de att presentera kandidater med utländsk bakgrund. Om flera 

kandidater har likvärdig kompetens kan de välja att endast presentera individer med utländsk 

härkomst på grund av att vissa kunder tenderar att alltid välja individer som är vita. Enligt en 

informant finns det kunder som anser att de kan gömma sig bakom rekryteringsfirman 

eftersom de själva inte sköter rekryteringen. För att motverka etnisk diskriminering väljer en 

del av rekryterarna att be kunden motivera sina val av kandidater och ifrågasätter de val där 

kunden alltid väljer en vit kandidat oavsett hur många med annan etnicitet som presenterats.  

Tilläggas kan är att kunder ibland har vissa språkkrav som det råder tveksamhet kring ifall 

det kan anses vara berättigat i förhållande till arbetsuppgifterna. Rekryterarna har då makten 

att ifrågasätta detta och på så sätt arbeta för att motverka institutionell diskriminering. Det 

kan vara både medvetet och omedvetet att slentrianmässigt kräva svenska som språkkrav utan 

att ta hänsyn till arbetets natur (Rydgren, 2004:711–712).   

Även kunderna kan ses som grindvakter eftersom de fattar det slutgiltiga beslutet kring vilken 

kandidat som ska anställas och på så sätt får tillträde till fältet. Det finns alltid kryphål för 

kunderna att ta till i syfte att legitimera sina beslut, de kan ange andra skäl såsom att 

kandidaten passade bättre in i teamet. Istället för det egentliga skälet exempelvis individens 

etniska bakgrund. Ifall en kund inte är enig med rekryterarna kan kunden använda sin makt 

för att få igenom sin vilja, exempelvis hota med att anlita någon av konkurrenterna istället. 

Som rekryterare kan det vara svårt att balansera mellan att göra det som är etiskt korrekt och 

samtidigt behålla kunderna.  

6.3 Slutsatser 

I denna del avser vi att sammanfatta svaren på studiens frågeställningar.  

Första frågeställningen för studien var:  

●  Hur arbetar Magenta och deras medarbetare för att motverka etnisk diskriminering 

vid rekrytering? 
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Som tidigare framkommit har koncernen två strategier för hur de ska arbeta för att motverka 

etnisk diskriminering i rekryteringsprocessen. Det är strategier för hur medarbetarna ska 

arbeta internt men även externt, hur de kan arbeta utåt mot kund. Enligt Magenta leder deras 

strukturerade process till att rekryterarna kan fatta objektiva beslut om kandidaterna, vilket 

skulle medföra att rekryteringsprocessen blir fri från etnisk diskriminering. Vidare arbetar de 

efter en kompetensbaserad rekryteringsmodell som i sin utformning baserar urvalet efter 

kompetens och inga andra faktorer. På så sätt ger det samma effekter som den strukturerade 

modellen och syftar till att utesluta subjektiv påverkan från rekryterarna.  

Generellt är koncernen starkt emot alla former av diskriminering vilket ska influera 

medarbetarna och deras agerande gentemot kund. Som tidigare nämnt finns det ett tydligt 

ställningstagande för hur rekryterarna ska hantera kunder som implicit eller explicit försöker 

att diskriminera utifrån yttre faktorer som etnicitet. Detta innefattar även att utbilda kunder i 

vikten av att arbeta efter kompetens som urvalsfaktor. Vissa rekryterare har även egna sätt för 

hur de genom presentation av kandidater kan påverka kunderna. Således skulle dessa delar i 

den externa strategin kunna medföra att etnisk diskriminering kan minimeras i kundens led.  

Studiens andra frågeställning var följande: 

● Hur påverkar dessa arbetssätt deras möjlighet att motverka etnisk diskriminering? 

Det finns forskning som tyder på att ett strukturerat- och kompetensbaserat arbetssätt vid 

rekrytering kan motverka etnisk diskriminering, vilket är Magentas förhållningssätt. 

Samtidigt kan det vara problematisk att anta att detta arbetssätt automatiskt leder till att 

rekryteringen blir diskriminerings- och fördomsfri. Rekryterare antas vara rationella och 

rättvisa och kan därför fatta objektiva beslut. Som tidigare framkommit är det emellertid inte 

möjligt eftersom flera faktorer vägs in vid beslutsfasen som rekryterarens eget omdöme. 

En problematik med att rekrytera utifrån den kompetensbaserade modellen är att när tester 

används finns risken att individer med en viss etnicitet missgynnas. Detta är beroende utifrån 

vilken norm testet är baserat på eftersom det avgör om kandidaternas resultat går att jämföra. 

Informanterna menar dock att testerna inte är utslagsgivande utan är en del av 

helhetsbedömningen av kandidaten. Men författarnas tolkning är att det inte är möjligt att få 

en samlad bild av samtliga kandidater eftersom en selektion sker efter varje steg. En 

strukturerad process med ett kompetensbaserat perspektiv kan vara effektivt för att motverka 

etnisk diskriminering men avgörande är implementeringen i rekryteringsförfarandet.  
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Vidare har Magentas rekryterare som en form av grindvakter i viss mån möjligheter att 

motverka att kunderna diskriminerar utifrån etnicitet. Det finns ett tydligt ställningstagande 

hos koncernen hur dessa frågor ska hanteras. En åtgärd som Magenta vidtar för att kunderna 

endast ska utgå ifrån kompetens är genom utbildning. Därav är det möjligt att motverka 

etnisk diskriminering som beror på kunskapsbrist men det är mer komplicerat när det gäller 

fördomar.  

Vissa av informanterna anser att det är otydligt hur rekryterarna ska arbeta för att förebygga 

problemet. De har egna metoder för detta, vilket indikerar att det finns ytterligare möjligheter. 

En av dessa är anonymisering, vilket används av flera informanter i bemärkelsen hur 

kandidaterna presenteras för kunderna. Genom att avidentifiera och utesluta information som 

kan kopplas till kandidaternas etniska bakgrund kan rekryterarna påverka kunderna till att 

endast utgå från kompetens som urvalsfaktor. Emellertid är det inte möjligt att anonymisera 

alla moment i processen. En annan metod är att undersöka vad som ligger till grund till 

kundernas val av kandidat eftersom det kan bidra till att synliggöra etnisk diskriminering.  

6.3.1 Övriga slutsatser:  

För att förhindra att studien skulle bli för omfattande genomfördes en avgränsning och en av 

frågeställningarna fick utgå. Dock hade det varit möjligt att avgränsa studien ännu mer, 

exempelvis undersökt endast en åtgärd såsom kompetensbaserad rekrytering. Vidare är 

forskningsämnet ett känsligt område, vilket vi antar påverkade processen att värva 

informanter. Därför kunde en annan vinkel i egenskap av att öka den etniska mångfalden ha 

medfört att gensvaret blivit större.  

Ytterligare reflektioner är att om ämnet är en icke-fråga finns det en risk att diskrimineringen 

ej synliggörs och hamnar i baksätet eftersom det blir svårare att aktivt förebygga. Det finns 

informanter som ger uttryck för detta eftersom de menar att det sitter i koncernens DNA att 

inte diskriminera. De arbetssätt som Magentas medarbetare tillämpar har potential att 

motverka etnisk diskriminering. Emellertid ser vi en risk med att anta att regler och 

procedurer automatiskt är en lösning på problemet. För att utvärdera om åtgärderna leder till 

att etnisk diskriminering motverkas skulle Magenta behöva genomföra en uppföljning av 

kandidaternas etnicitet. Problematiken vi ser med detta är att det skulle kunna få 

diskriminerande konsekvenser i sig eftersom kandidaterna skulle behöva uppge sin etnicitet. 
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Unicef (2013) menar att det är förbjudet att registrera människor utifrån etnicitet därför att det 

bryter mot de mänskliga rättigheterna.  

Ämnet för denna studie är komplext och särskilt den etniska diskriminering som sker 

omedvetet utan ont uppsåt eftersom den är svår att identifiera. Dessutom är dilemmat att både 

implicit och explicit diskriminering kan döljas genom att valet av kandidat rationaliseras 

utifrån faktorer som anses vara legitima. Som forskningsområde anser vi att det finns ett 

vidare behov att kritiskt granska implementeringen av befintliga och nya rekryteringsmetoder 

i en organisation, exempelvis rekrytering som utgår ifrån AI (artificiell intelligens). Eftersom 

det finns en potentiell risk att metoderna ger oavsedda diskriminerande konsekvenser 

beroende på vad som ligger till grund för urvalet av kandidater.  

Denna studie tyder på att bemannings- och rekryteringsföretagen har möjlighet att motverka 

etnisk diskriminering inte bara inom sin egen sfär utan även mot marknaden. Även om det 

slutgiltiga beslutet oftast ligger hos kunden kan rekryterare vara med och bidra till att färre 

individer med utländsk bakgrund på arbetsmarknaden missgynnas. Frågan är om det är 

möjligt att helt eliminera etnisk diskriminering från rekryteringsprocessen?  
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begränsat med forskning. Ambitionen är att belysa detta viktiga ämne och vi återkopplar 
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Bilaga 2: Intervjuguide 

Frågorna som är kursiverade är huvudfrågorna och resterande frågor är eventuella följdfrågor. 

 

Tema 1: Bakgrund  

Kan du berätta lite mer om din bakgrund? 

- Vad har du för utbildning? 

- Vad har du arbetat med tidigare? 

- Kan du berätta lite om din nuvarande roll?  

- Kan du berätta lite om din arbetsplats? 

 

Tema 2: Utbildning 

Vad har du fått för intern utbildning? 

 

Tema 3: Rekrytering  

Kan du berätta hur en rekryteringsprocess på företaget går till? 

- Har ni någon strategi för rekryteringen? 

- Hur formaliserad anser du att rekryteringsprocessen är? 

- Hur mycket egenbestämmande har man i processen? 

 

1. Kravprofil  

Hur tar man fram en kravprofil?  

- Hur ser det ut med språkkrav? 

- Hur balanserar man kundernas krav med företagets värderingar? 

-  

2. Urvalsprocess  

Hur ser urvalsprocessen ut? 

- Vilka kriterier anser du att man bör gå efter när man bjuder in kandidater till 

en intervju? 

- Hur väljer du ut vilka kandidater som ska bjudas in till en intervju? 

- Hur ser du på att använda sociala medier i processen? 

- Vad anser du om att använda tester i urvalsprocessen? 

- Vem gör bedömningen om tester ska användas? 

- Vilka slags tester används? 

- När i rekryteringsprocessen används dessa? 
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- Vilken vikt lägger du vid tester? 

- Vissa företag använder sig av att kandidaterna ges en kod istället för att de 

kännetecknas av sina personuppgifter (anonymiserade ansökningar). Hur ser 

du på att använda anonyma ansökningar?  

- Vad anser du om företaget skulle implementera detta? 

- Om en utomstående person (som inte är en referens) skulle rekommendera en 

kandidat vad anser du att man bör lägga för vikt vid en sådan 

rekommendation? 

3. Intervju 

Hur lägger man upp en intervju? 

- Hur ser utformningen av frågorna ut?  

- Hur standardiserade brukar intervjufrågorna vara? 

- Ställs samma frågor till alla? 

- För du några anteckningar under intervjun eller görs detta i efterhand? 

 

4. Referenstagning 

Hur går referenstagningen till? 

- Anser du att det finns något sätt som man bör göra detta på? 

- Gör du alltid på samma sätt? 

- Vad utgår man ifrån när man ställer frågor? 

- Vad anser du att en referens kan ge svar på? 

- Hur utvärderas referensen? 

 

5. Jämförelse av kandidater 

Hur viktas olika kandidater med varandra? 

- Hur bedöms kandidaters lämplighet? 

- Vilka faktorer lägger man vikt vid?  

- Skulle du kunna rangordna dessa? 

 

 

6. Dokumentering av rekryteringsprocessen 

Hur dokumenteras rekryteringsprocessen? 

- Vad dokumenteras? 

- När sker dokumentationen? 
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Tema 4: Etnisk diskriminering  

- Har du gått någon utbildning inom Magenta som handlat om mångfald eller 

diskriminering? 

- Enligt Magenta är det obligatoriskt med etisk träning varje år. Vad anser du om den 

etiska träningen?  

- Vad vi har sett finns det en uppförandekod. Kan du nämna någonting om vad den 

handlar om? 

- Finns det någon mångfaldspolicy eller jämställdhetsplan?  

- Vad känner du till om dem? 

- Hur används dessa i rekryteringsprocessen? 

- Anser du att företaget verkar prioritera arbetet mot etnisk diskriminering?  

- Brukar företaget följa upp frågor gällande etnisk diskriminering genom tex 

medarbetarundersökningar? 

- Hur arbetar ni i företaget för att motverka etnisk diskriminering? 

- Vet du om det finns några riktlinjer kring hur man ska arbeta för att motverka etnisk 

diskriminering i rekryteringsprocessen? 

- Vad anser du att det finns för styrkor med ert sätt att arbeta för att motverka etnisk 

diskriminering i rekryteringsprocessen? 

- Finns det några svagheter med hur rekryteringsprocessen är utformad? 

- Ser du några möjligheter till utveckling inom arbetet med att motverka etnisk 

diskriminering? 

- Har du några egna knep för att försöka motverka etnisk diskriminering?  

- Har du någon gång reflekterat över att man som rekryterare kan ha omedvetna 

fördomar?  

- Har ni diskuterat någon gång att man som rekryterare kan ha omedvetna fördomar?  

- Har du något sätt att hantera fördomar?  

- Har du någon tanke kring hur man kan arbeta för att fördomarna inte ska ha någon 

inverkan på rekryteringsprocessen? 

- Just ordet etnicitet kan ha olika betydelser för olika människor vad tänker du när du 

hör ordet etnicitet? 
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Tema 5: Avslut  

    - Tycker du att det är något område som vi har missat att fråga dig om? 

    - Har du någon feedback till oss gällande intervjun? 

   - Har du något du vill tillägga? 

   

I uppsatsen tänker vi skriva ut ett åldersspann för att behålla konfidentialiteten, kan du 

beskriva vilket åldersspann du befinner dig inom? 

Åldersspann 1:  20–35 

Åldersspann 2: 36–50 

Åldersspann 3: 51–65 
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Bilaga 3: Kodningsschema 

 

 

 

Tema 

 

 

Koncernens sätt 

att motverka  

 

Styrkor med 

sätt att 

motverka 

 

Svagheter med 

sätt att motverka 

 

Rekryterings-

process 

 

Kund 

 

Kategori 

 

Verktyg för 

objektiv bedömning 

 

 

Värderingsstyrt 

arbete 

 

Otydlighet  

 

Standardiserad 

 

Värderingar 

 

 

 

 

 

 

 

Koder 

Standardiserad 

rekryteringsprocess 

 

Annonskrivnings- 

verktyg 

 

Digital 

referenstagning 

 

Dokumentering 

 

 

Mätningar 

 

 

Utbildning av kund 

Tar ställning vid 

orimliga krav 

från kund 

 

Diskussion med 

kund ifall vissa 

kandidater alltid 

väljs bort 

 

Tydligt 

förhållningssätt 

 

Alltid kompetens 

som ska vara 

avgörande vid 

bedömning av 

kandidat 

 

 

Vet ej hur 

koncernen arbetar 

för att motverka 

 

Känner inte till 

mångfaldspolicyn 

 

Använder 

individuella 

metoder för att 

motverka 

 

Etisk träning ger 

inga större intryck 

ISO-certifierad 

process 

 

Samma frågor 

till alla  

 

Process likadan 

oavsett land 

 

Alla steg 

dokumenteras i 

system 

 

Alltid göra alla 

steg i process 

Fördomar 

inom 

kundens 

bransch 

 

Kunds och 

koncerns 

värderingar 

överensstäm

mer ej 

 

Kund ställer 

krav som går 

emot 

koncernens 

värderingar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


