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Sammanfattning

Syftet med denna studie är att undersöka hur en bemanningsorganisation arbetar med att

främja mångfald i sin rekrytering och hur detta går till praktiskt. Idag är det viktigt för företag

att representera goda värderingar och vara en hållbar organisation, därmed är det viktigt för

dem att ha en bred kulturell mångfald bland sina medarbetare. Detta är legitimerande för

organisationer och ger dem ett erkännande på arbetsmarknaden (Debeljak, 2018). Även om

bemanningsorganisationer har som uppgift att rekrytera personal till andra organisationer är

det inte dem som har det slutgiltiga ordet, vilket kan underminera deras arbete att inkludera

fler människor med olika etniska bakgrunder. Kulturell matchning är ytterligare en aspekt där

organisationer väljer kandidater utefter hur väl de skulle passa in på företaget snarare än för

deras kompetens. Denna studie vill undersöka hur bemanningsföretaget i fråga kan minimera

dessa problem i sin rekrytering. Studien har en kvalitativ ansats med underlag från

semistrukturerade intervjuer som genomfördes med rekryterare och chefer från

organisationen. Materialet har analyserats utifrån Berger och Luckmanns teorier om

legitimitet och Malin Lindelöws forskning om kompetensbaserad rekrytering. Resultatet av

studien visade att bemanningsorganisationen använder sig olika verktyg när de rekryterar för

mångfald beroende vilka roller som ska tillsättas. Vid mer seniora roller använder de sig av

kompetensbaserad rekrytering för att minimera tillkomsten av egna värderingar. På så sätt

fungerar kompetensbaserad rekrytering som en bra metod för att minska risken för

diskriminering och således välja kandidater utefter deras erfarenhet och kompetens.

Nyckelord: Kompetensbaserad rekrytering, kulturell matchning, mångfald, legitimitet
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Författarnas tack

Vi vill tacka respondenterna som deltog i vår studie och berikade den med sina erfarenheter.

Utan er hjälp hade vi inte kunnat genomföra denna studie. Vi vill även rikta ett stort tack till

vår handledare Agneta Hugemark för coachning och vägledning genom vårt arbete.
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1. Inledning

I detta kapitel presenteras bakgrunden till studien, syftet och frågeställningar samt val av

avgränsning.

1.1 Bakgrund

Arbetsgivare får inte diskriminera personer som söker arbete, oavsett kön, etnicitet och

sexuell läggning, och ska välkomna alla människor lika att söka arbete hos vilken arbetsgivare

de önskar (Diskrimineringslagen 2 kap 1§). I en artikel på webbsidan idvxo.se -

Mångfaldsperspektiv i kompetensbaserad rekrytering förklarar Maja Debeljak att trots detta

tenderar arbetsgivare att anställa personer som de känner igen sig själva i och låter på så sätt

fördomar gå före kompetens (Debeljak, 2018). Detta blir ett problem då vissa individer

diskrimineras och inte får chansen till att få det jobb de önskar även om de har rätt

kvalifikationer för den tjänst som de söker. Därmed krävs det åtgärder för att minska

diskriminering av andra människor och utforma strategier för nå ut till fler kandidater.

I en artikel från webbsidan akaviaaspekt.se - Nya chefsroller ska nå ökad mångfald förklaras

det att arbeta med mångfald blir allt viktigare för att främja hållbara organisationer och

upprätthålla goda värderingar (Akaviaspekt, 2022). Idag anses mångfald vara ett socialt

hållbarhetsarbete inom HR. För att öka mångfalden och jämställdheten inom organisationer

har även nya rollbeskrivningar tillkommit för att säkerställa detta. Därför är det viktigt att

kunna utforma strategier för att aktivt och strategiskt minska diskriminering och utanförskap.

Det blir allt viktigare för organisationer att ha en bra värdegrund för att kunna visa sig som

attraktiva arbetsgivare och därmed skapa legitimitet. Legitimitet är något som organisationer

behöver uppnå för att visa sig konkurrenskraftiga och behålla ett gott rykte. Idag är frågor

som hållbarhet, arbetsmiljö, jämställdhet och mångfald viktiga för organisationer (Debeljak,

2018). För arbetssökande är detta också betydelsefullt när de söker efter arbete då man som

arbetstagare vill kunna representera ett företag som har goda värderingar och ett gott rykte.

Ett företag som säger sig värdesätta hållbarhet och mångfald högt är bemanningsföretaget X.

Detta bemanningsföretag bildades 1997 och inriktade sig till en början mot att rekrytera

studenter till enklare uppdrag och juniora tjänster och har expanderat till att även rekrytera

akademiker till seniora tjänster. Organisationen X arbetar med att hjälpa till att rekrytera
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personal efter behov till olika företag. Då de kommer i kontakt med många arbetssökande

dagligen har de en stor möjlighet till att presentera många olika kandidater med olika

bakgrunder till sina kunder. Bemanningsföretag har oftast inte det slutgiltiga ordet när en

kandidat ska tillsättas därför kan det bli svårt för en organisation att arbeta med mångfald och

jämställdhet när de rekryterar mot kund. Vi vill i vår studie undersöka hur

bemanningsföretaget X som säger sig sträva efter att nå en jämställd fördelning av arbetare

vad gäller kön och etnicitet praktiskt går tillväga.

1.2 Syfte

Syftet med studien är att förstå hur en bemanningsorganisation arbetar med att främja

mångfald i sin rekrytering. Vi vill undersöka om organisationen har en genomtänkt strategi för

att uppnå mångfald i sin rekrytering samt vilka mål de har med detta. Vi anser att mångfald är

ett intressant ämne som bör belysas då det är ett ämne som blir allt mer aktuellt för

organisationer inom arbetslivet. Genom att arbeta med mångfald bidrar man således till ett

hållbarhetsarbete för organisationen, något som är viktigt för att dessa ska kunna konkurrera

med andra företag, attrahera kandidater och bli långvariga.

I bemanningsföretagets hållbarhetsrapport som är uppladdad på deras hemsida berättar de att

just mångfald och jämställdhet är något som de värderar högt och som är viktigt för dem när

de rekryterar.

Ett utdrag från organisationens hemsida:

“Vi arbetar med kompetensbaserad rekrytering där kandidaterna bedöms utifrån kompetens

och kvalifikation. Vi ska driva rekryteringsprocesser med stort ansvarstagande, engagemang

och med bästa möjliga kvalitet. En kandidat ska aldrig missgynnas på grund kön,

könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan

trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. För att säkerställa jämställdhet,

mångfald och inkludering i vårt bolag undersöker och analyserar vi årligen flera faktorer och

aspekter utifrån samtliga diskrimineringsgrunder. Denna analys resulterar om nödvändigt i

åtgärder som sedan följs upp och utvärderas.”
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Organisationen menar alltså att mångfald och jämställdhet är något som de arbetar mycket

med men hur går detta arbete till rent praktiskt och har organisationen något mål med sitt

arbete?

1.3 Frågeställningar

Våra frågeställningar är följande:

1. Hur arbetar organisationen med främjandet av mångfald i sina rekryteringsprocesser?

2. Hur kan kompetensbaserad rekrytering bidra till mångfald enligt rekryterarna?

1.4 Avgränsning

I denna studie har vi valt att studera en bemanningsorganisation som arbetar med att rekrytera

personal både internt och externt. Organisationen kommer att vara anonym av konfidentiella

skäl. Mångfaldsperspektivet sträcker sig brett och består av flera perspektiv såsom; ålder, kön,

religion och etnicitet. Vi väljer att avgränsa denna studie till kön och den kulturella

mångfalden som består av individers olika etniska bakgrunder. Studien har även begränsats

till en organisation som uttryckligen använder kompetensbaserad rekrytering som arbetssätt

och vi väljer att vända oss till en organisation som arbetar med både intern och extern

rekrytering. Intern rekrytering menar på att organisationer rekryterar personal till sin egna

organisation och extern rekrytering menar på att organisationer rekryterar personal åt andra

organisationer.

1.5 Disposition

Studiens första kapitel inleds med bakgrund, syfte och frågeställningar som presenteras för

läsaren där vi redogör för ämnet vi valt att studera. Därefter redogör vi för de avgränsningar

vi valt att hålla oss till i denna studie. Vidare i det andra kapitlet presenterar vi och redogör för

tidigare forskning som är relevant för vår studie, efter det redogör vi i det tredje kapitlet de

teoretiska ramverk vi valt att använda oss av för att förklara vårt empiriska resultat. I

metoddelen som blir studiens fjärde kapitel redogör vi för vårt metodval, urvalsprocessen
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samt etiska överväganden. Därefter i studiens femte kapitel presenterar vi vårt empiriska

resultat av studien i olika teman, och avslutningsvis i studiens sjätte kapitel framför vi en

avslutande diskussion där vi sammanfattar vårt resultat och reflekterar över olika förslag till

förbättring.
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2. Tidigare forskning

I detta kapitel presenterar vi tidigare forskning inom området som ligger till grund för

studien. Tidigare forskning som presenteras i studien är mångfald och forskningen om dess

framväxt. Därefter redogör vi för forskning om rekryteringsprocessen och forskningen om

kulturell matchning såväl som employer branding och kontroll & styrning vid

rekryteringsprocessen.

2.1 Vad är mångfald?

Inom media, utbildningssystem och arbetsliv pratas det nästa varje dag om

mångfaldsbegreppet, men det råder fortfarande mycket förvirring kring vad begreppet handlar

om (Widell & Mlekov 2003, s.7). Forskarna Katarina Widell och Gill Mlekov (2003)

förklarar att mångfaldsbegreppet har sitt ursprung från det amerikanska begreppet diversity

management och förklarar vidare att mångfaldsbegreppet enkelt kan beskrivas som ett

historiskt jämlikhetsarbete. Mångfaldsarbetet syftar till att lyfta fram organiserandet av

olikheter som ett sätt att skapa mer dynamiska organisationer.

Mångfald i arbetslivet förklaras som att människor med olika bakgrund och egenskaper ska

samarbeta i arbetslivet eller i andra sammanhang. Det behandlar människors olikheter och

likheter, ett arbete som handlar om att ta vara på den variationsrikedom som finns bland

individer med olika ursprung och erfarenheter (Widell & Mlekov, 2013).

Enligt Gabriella Fägerlind som arbetar som organisationskonsult med fokus på jämställdhet

och mångfald har begreppet mångfald ingen enhetlig definition i Sverige och menar på att

begreppet handlar om likheter och olikheter. Där personer formas bland annat av dess unika

identiteter, personligheter och av dennes etniska bakgrund och erfarenheter (Fägerlind, 2012

s. 6-7). Författaren förklarar vidare att i svenska företag och organisationer har flera

definitioner av mångfald och att dessa hör ihop med dom sju olika diskrimineringsgrunderna

som är; etnisk tillhörighet, funktionshinder, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck,

religion, sexuell läggning och ålder (Fägerlind, 20212 s.8).
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2.2 Forskning kring mångfaldens framväxt i arbetslivet

Jämställdhet och mångfald är aspekter som dagens arbetsorganisationer vill utveckla. För att

skilja dessa två åt behandlar jämställdhet kön, alltså kvinnor och mäns lika värde medan

mångfald är kopplat till etnicitet.

Mångfaldsbegreppet växte fram under 1990-talet i Sverige då man ansåg att det saknades en

bredare diskussion om personalpolitiska frågor som rör olikheter och diskriminering. Sofia

Rönnqvist förklarar i sin artikel Från diversity management till mångfaldsplaner? - om

mångfaldsidéns spridning i Sverige och Malmö (2008) att idén kom från USA där man sedan

tidigare arbetat med diversity management på flera företag då USA är ett land som har en stor

variation av människor med olika etniska bakgrunder. Genom att införa en ny personalpolitik

i Sverige under 1990-talet ville man skapa ett bättre samarbete mellan medarbetare från olika

bakgrunder, minska diskriminering och utveckla organisationer. (Rönnqvist, 2008, s.2)

Rönnqvist förklarar i sin artikel att utrikesfödda har en sämre position på arbetsmarknaden än

inrikes födda och menar att det finns olika förklaringar till varför det har blivit så. Ekberg &

Gustavsson förklarar i sin bok Invandrare på arbetsmarknaden (1995) att kulturellt och

språkligt avstånd inverkar på olika gruppers möjligheter att ta sig in på på arbetsmarknaden.

De grupper som ses som de mest kulturellt avlägsna riskerar således att vara dem som har den

sämsta positionen på arbetsmarknaden. Rönnqvist förklarar vidare att varför det sker en viss

ojämlikhet på arbetsmarknaden är att det skett en strukturell förändring (Rönnqvist, 2008, s.5)

Samhället har gått från att vara ett industrisamhälle som inte krävt någon längre och ingående

utbildning till att bli ett kunskapssamhälle som ställer högre krav på erfarenhet och utbildning

hos individen. Många arbeten kräver att individen har en hög social kompetens och förmåga

att kommunicera på både svenska och engelska. Det blir därmed svårare för många

utrikesfödda som inte har rätt språkkunskaper eller utbildning att möta den efterfrågan som

finns på arbetsmarknaden. En annan förklaring till att utrikesfödda har en sämre position på

arbetsmarknaden är diskriminering. Arbetsgivare har förutfattade meningar och agerar efter

normer och idéer som finns i samhället och sin tur missgynnar människor som är födda i ett

annat land med annan kultur och med ett annat språk.

Med diskriminering förklarar Diskrimineringslagen 4 § att någon upplever en negativ

särbehandling på grund av dennes etnicitet, kön eller funktionshinder (Diskrimineringslagen).

Enligt svensk lag är diskriminering detsamma som ett brott mot principen om likabehandling.
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Diskriminering innefattar direkt diskriminering, indirekt diskriminering, bristande

tillgänglighet och sexuella trakasserier.

Direkt diskriminering (4§1 Diskrimineringslagen)  innebär att någon diskrimineras på grund

av dennes kön, sexuella läggning, etnicitet eller religion. Indirekt diskriminering (4§2

Diskrimineringslagen) menas med att någon missgynnas genom en bestämmelse eller ett

kriterium som framstår som neutralt men som kan komma att särskilt missgynna människor

som inte når upp till det kravet. Exempelvis kan ett arbete ha vissa språkkrav och detta kan i

sin tur indirekt diskriminera personer som inte kan söka tjänsten på grund av dessa krav.

Bristande tillgänglighet (4§3 Diskrimineringslagen) behandlar att arbetsgivaren bör vidta

åtgärder för att förbättra funktionshindrades situation och anpassa arbetet efter dennes

funktionshinder. Om detta inte efterlevs missgynnas den anställde när arbetsgivaren inte

försöker få den anställde att hamna i en jämförbar situation som de andra. Trakasserier och

sexuella trakasserier innefattar uppträdanden som kränker andras värdighet. (4§ 4

Diskrimineringslagen) Detta omfattar mobbning, opassande närmanden och utnyttjande av

andra.

Med policy menas med en organisations grundprinciper i hur de ska agera och vilka

kärnvärderingar de har (Eriksson, 2011). De ger en riktning för hur företaget ska nå sina mål.

Det gäller dock att alla inom organisationen har liknande värderingar. Genom att införa en

organisationspolicy som exempelvis innefattar att rekrytera utan fördomar och främja

mångfald hoppas företag på att minska den diskriminering och utanförskap som finns bland

många utrikesfödda och istället inkludera dem. För att implementera en mångfaldspolicy inför

organisationen nya idéer som ska spridas i verksamheten. Målet med denna process är att

företaget eller organisationen ska ha gemensamma värderingar som genomsyrar hela

organisationen.

I sin rapport Implementering av policy, låter det sig göras? (2006) förklarar Arvidsson och

Jämsvi att det är viktigt hur man formulerar policydokumentet. Policyn måste vara

vägledande, konkret och tydlig och den måste även vara förståelig för medarbetarna så att de

kan följa den. Att införa en ny policy skapar ett utvecklingsarbete för organisationen. Att

skapa en mångfaldspolicy sker genom en implementeringsprocess som startar när man lägger

fram visioner och mål som sedan resten av personalen måste förhålla sig till. För att

organisationen ska kunna nå sina mål måste de först synliggöra vad som måste göras i

verksamheten på organisatorisk och strukturell nivå. För att implementeringen ska bli
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framgångsrik måste personalen bli medveten om innebörden av policyn och sedan ta ställning

till den. Målet är sedan att medarbetarna ska agera utifrån dokumentet utan vidare reflektion

och att det blir ett förhållningssätt för dem. Bondestam (2000) menar att det kan ske ett visst

motstånd vid en implementeringsprocess. Han menar att betydelsen av ett policyprogram

hämmas då det ofta inte finns en helhetssyn på implementeringen och dess effekter och

funktioner. Implementeringen av policyn måste därmed ha en välfungerande administrativ

helhet för att den ska fungera. Arvidsson och Jämsvi (2006) menar att när målet med

implementeringen är uppnått kan verksamheten gå vidare för att hitta andra områden som de

behöver utveckla.

2.3 Rekryteringsprocessen

Ahmad och Schroeder (2002) nämner att rekryterings- och urvals processerna är oerhört

viktiga för att organisationer ska få en effektiv tillväxt och utveckling. Det är viktigt att se till

att rätt kandidater väljs ut till rätt positioner vid rätt tidpunkt för att en organisation ska kunna

genomföra olika typer av organisatoriska uppgifter och aktiviteter. Det gäller att kandidaterna

har de rätta kunskaperna och kompetenserna vad gäller erfarenhet och personlig lämplighet.

När rekryteringsprocessen drar igång kan en arbetsgivare styra urvalet av sökande till en

tjänst. En annons kan därmed uppmuntra eller hindra personer från att söka en tjänst beroende

på vad som efterfrågas i annonsen. På Diskrimineringsombudsmannens hemsida (2021)

berättas det att om annonser utformas på ett sätt som medvetet stänger ute andra från att söka

arbetet kan det röra sig om diskriminering. I många fall väljer arbetsgivare att sätta ett

språkkrav på vissa arbeten genom att man ska kunna prata svenska och engelska. Det kan

dock missgynna andra människor med ett annat etniskt ursprung och göra att det inte har

möjlighet att söka arbetet. Detta är ett exempel på indirekt diskriminering vilket missgynnar

de arbetssökande som saknar de språkkunskaper som krävs.

I sin bok Work under capitalism berättar Charles Tilly och Chris Tilly (1998) att

organisationer kan modifiera positionen som de vill rekrytera till utifrån vilken sorts person

de tror kan fylla platsen. De menar att det finns fem huvudsakliga faktorer som inverkar på

anställningsprocessen och matchningen av en person till ett arbete. Dessa är produktivitet,

preferenser, nätverk , köpslående och tröghet. Arbetsgivarens preferenser spelar således en

stor roll i vem som blir kallad till intervju. I många fall tenderar arbetsgivaren att välja
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personer som de själva känner igen sig i. Detta kan medföra att arbetsgivaren väljer att

anställa en person med liknande etnisk bakgrund som denne själv. Nätverk menas med att

arbetsgivare söker arbetssökande genom kontakter. Att anställa genom nätverk reducerar

kostnaderna för anställningen men förstärker samtidigt de existerande mönstren av

diskriminering då rekryteraren väljer de personer som finns nära till hands och som de

möjligtvis känner till sen tidigare.

2.4 Kompetensbaserad rekrytering

I sin bok Kompetensbaserad rekrytering, intervjuteknik och testning redogör Malin Lindelöw

Danielsson (2003) för kompetensbaserad rekrytering. Författaren beskriver det som ett

tillvägagångssätt vid rekrytering där fokus ligger på en kandidats förmågor och potential

snarare än intuition. Den kompetensbaserade rekryteringsprocessen består av flera steg där

allt ska vara kompetensbaserat. Dessa steg är behovsanalys därefter annonsering och

kravprofil till intervju, referenstagning och slutligen beslutsfattande. Genom att implementera

kompetensbaserad rekrytering kan rekryterare matcha företagens behov och mål med de

faktiska färdigheter som krävs för jobbet. Kompetensbaserad rekrytering är även ett

fördomsfritt sätt att rekrytera där kompetensen står i fokus vilken gör att frågor som rör

kandidatens kön, ålder och bakgrund blir irrelevant. (Lindelöw Danielsson, 2003)

Kirton och Healy (2009) menar att kompetensbaserad rekrytering har har potential att öka

jämställdhet och mångfald i en rekryteringssituation, beroende utifrån hur det används och

hur kompetenser värderas. De menar dock att rekryteraren måste involvera sin egen tolkning

när hen bedömer en kandidat och att man därmed inte kan vara helt objektiv. Kirton och

Healy menar att en kompetensbaserad rekryteringsmodell har potential att motverka etnisk

diskriminering, dock är det inte alltid möjligt att uppnå den effekten då det är upp till

rekryteraren hur hen tolkar kandidatens kompetens.

2.5  Kontroll & styrning

Halpin och Smith (2019) diskuterar i sin artikel An undertheorized mechanism for workplace

control om hur begreppet kontroll & styrning kan användas i rekryteringsprocessen.

Rekrytering handlar inte bara om att tillsätta lediga tjänster utan det är en process som är
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utformad för att attrahera och anställa personer med vissa färdigheter. I artikeln konstateras att

syftet med denna forskning inte är att belysa hur diskriminering fungerar i praktiken, utan att

försöka svara på frågan om varför arbetsgivare föredrar specifika kandidater vid rekrytering.

Arbetsgivare jobbar hårt med att rekrytera rätt typer av personer som också anses lämpliga för

ändamålet och utformar sina annonser efter arbetsgivarens behov. Tidigt i

rekryteringsprocessen kan arbetsgivare bestämma vilka de vill anställa och sålla bort

kandidater som inte överensstämmer med deras övertygelse. Halpin och Smith menar att

kontroll, samarbete och samtycke är centrala mål för kapitalistiska arbetsplatser och för

rekryteringen av personal.

Concent som översätts till samtycke på svenska betyder enligt Halpin och Smith (2019) att det

är större chans att arbetsgivare anställer arbetstagare som samtycker till företagets mål och

värderingar. Arbetsgivare strävar efter att anställa arbetstagare som är produktiva, kompatibla

och som de anser passar in i företaget. Samtycke är även en problematisk term som gör att

arbetsgivare anställer de arbetstagare som går med på att ge sitt samtycke till dåliga

arbetsvillkor och sämre lön. Halpin och Smith menar att detta är vanligt inom lågavlönade

sektorer där arbetstagare saknar utbildning och har få valmöjligheter. Genom en omfattande

rekryteringen ökar arbetsgivarnas och chefers förmåga att reglera kvaliteten på arbetet och att

kontrollera samtycket bland arbetstagarna.

2.6 Employer branding

Innan en rekryteringsprocess drar igång är det viktigt för organisationer att framstå som en

attraktiv arbetsplats. Employer branding är ett växande område, som kan användas för att

attrahera samt motivera potentiella och nuvarande medarbetare (Sivertzen, Nielsen & Olafsen,

2013). Företag använder sig därmed av employer branding för att visa sig konkurrenskraftiga

mot andra företag och för att locka arbetstagare att söka sig dit. Då kan de använda sig av

reklam och sociala medier för att visa upp sin företagskultur och sina värderingar för att få

uppmärksamhet. (Sivertzen et al. 2013) Om ett företag använder sig av mångfaldspolicy visar

de det för omvärlden då detta uppfattas som att organisationen är nytänkande och

inkluderande. Kristin Backhaus och Surinder Tikoo (2004) förklarar employer branding som

en process där ett företag bygger upp en unik identitet som arbetsgivare och som ett koncept

som får företag att differentiera sig från sina konkurrenter. Genom employer branding

15



marknadsför således företaget sin värdegrund till en målgrupp av potentiella arbetstagare för

att attrahera dem till sig.

2.7 Kulturell matchning

Wallach (1983) förklarar kulturell matchning som att det finns en tydlig koppling mellan

organisationskultur, individuell motivation och en individs förmåga att utvecklas inom

organisationen.

I sin studie om kulturell matchning belyser Rivera (2012) hur svårt det är för en organisation

att skapa mångfald när organisationen är homogen och menar på att människan tenderar att

rekrytera personal som är lik en själv. Rivera (2012) genomförde en studie som visar på hur

rekryteringsprocessen handlar mer om den kulturella matchningen mellan kandidaten och

organisationen än kandidatens kompetenser och arbetslivserfarenheter. Arbetsgivare använder

kultur som ett verktyg för att dela upp arbetsmarknaden.

Kulturell matchning sker när arbetsgivare söker efter kandidater som delar sin egen kultur,

exempelvis liknande fritidsaktiviteter, kön, etnicitet eller erfarenheter. Studien bevisade att

kulturell matchning mellan arbetsgivare och kandidater är en betydande faktor i

arbetsgivarens beslut. I sin studie genomförde Rivera (2012) 120 intervjuer med olika

arbetsgivare och gjorde ett antal observationer. Studien påvisade att organisationer istället för

att utvärdera kandidater med mest erfarenhet och kompetens tenderar att rekryterare att

anställa kandidater som är lika deras vänner eller partners. På så sätt strävar organisationer

efter att ha en kultur som genomsyrar organisationen och som de anställda tar efter och

därmed kan man få en kulturell matchning mellan företag och anställda.

Vidare förklarar Rivera (2012) att processen att välja ut kandidater kan delas upp i tre steg;

cultural fit, Cognitive processes och affective processes. Cultural fit som är första steget

innebär att rekryterare väljer ut de kandidater som denne anser lämpliga för organisationen i

urvalet. Där tittar de efter kandidater som har samma intressen och bakgrund som nuvarande

anställda. Cognitive processes som blir nästa steg försöker rekryterare identifiera kandidater

med samma erfarenheter som de själva, det kan exempelvis vara att en kandidat har gått

samma skola som rekryteraren. Tredje och sista steget affective processes handlar om en

känslostyrd process där rekryterare vill fatta tycke för kandidaten och detta kan baseras på

gemensamma intressen.
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Riveras (2012) studie påvisar att de grupper i samhället som är utsatta för diskriminering på

arbetsmarknaden har större chans att bli erbjudna ett jobb om de har kulturella likheter med

rekryteraren. Därav kan det vara en fördel för organisationer som vill arbeta med mångfald

och inkludering att börja jobba med mångfald i sina organisationer och försöka skapa en

homogen arbetsgrupp.

Sammantaget kan man med hjälp av den tidigare forskningen få en bredare förståelse för vilka

problem som kan uppstå vid rekrytering och hur människor med andra bakgrunder kan

missgynnas i arbetslivet på grund av detta. Vi får även en bredare blick på hur organisationer

kan arbeta för att minska diskriminering. Detta genom att använda sig av policys samt att

använda sig av kompetensbaserat metod vid rekrytering.
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3. Teoretiskt ramverk

I detta kapitel kommer vi att presentera och redogöra för vilka teoretiska utgångspunkter vi

kommer att använda oss av i studien.

3.1 Nyinstitutionell teori

Nyinstitutionell teori syftar till att förstå strukturen och förändringen av organisationer i

sammanhanget av dess regler och historia. Enligt nyinstitutionell teori strävar företag och

organisationer efter att få legitimitet och det gör de genom att följa institutioner. Institutioner

är medvetet skapade institutioner som sätter riktlinjer för hur samhället ska utformas och hur

människan ska bete sig. Dessa formas i de normer, regler och konventioner som genomsyrar

samhället (Meyer & Rowan, 1977).

Institutioner hjälper oss att skapa ordning i vår värld så att vi även kan förstå och kontrollera

den. Man fokuserar således på ideer och de institutioner som finns i sin omgivning.

Nyinstitutionell teori betonar att organisationer förlitar sig på legitimitet för att överleva och

gör detta genom att följa institutioner. Organisationer riskerar att bli sanktionerade om de inte

följer den internaliserade ideologi som råder ute i samhället (Meyer & Rowan, 1977).

Isomorfism innebär att organisationen uppträder på ett sätt som följer accepterat mönster och

har blivit legitimt i företagskulturen. På så sätt har de en idé om hur organisationer ska se ut

genererats och därigenom blir organisationer mer lika varandra (Young & Stedham, 2000).

Sättet som dessa institutioner utbreder sig är genom olika isomorfismer, det finns tre olika

varianter av isomorfism; tvingande isomorfism, mimetisk isomorfism och normativ

isomorfism.

Normativ isomorfism präglas av professionalisering, vilket betyder att en viss typ a person

eller företag beter sig på samma sätt eftersom det är vad de ska göra för att inte ses som

annorlunda. Normativ isomorfism förutsätter att individer med liknande yrken bidrar till

normer och liknande sätt att tänka till organisationer. Således omfattar normativ isomorfism

de normer och värderingar som finns inom en organisation (Powell & DiMaggio 1983).

Tvingande isomorfism är baserad på omgivningens formella och informella krav. Formella

krav kan verkställas direkt i form av lagar eller förordningar som organisationen ska följa och
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anpassa sig till. Informella krav handlar om krav som samhället har på organisationer som de

bör följa för att inte tappa sin legitimitet. Tvingande isoformism blir viktigt i förhållande till

vår studie då organisationer behöver förhålla sig till lagar i sitt arbete mot diskriminering.

Mimetisk isomorfism innebär att organisationer imiterar andra organisationer, detta sker

främst när organisationen saknar kunskap inom vissa områden. Organisationer tittar på hur

andra mer framgångsrika företag löser sina problem om imiterar dessa istället för att skapa

egna lösningar (Dimaggio & Powell, 1983).

Mimetiskt isoformism blir även viktig för vår studie då organisationer följer de normer och

värderingar som finns i samhället och försöker imitera hur andra organisationer

implementerar dessa i sina organisationer. Detta i syfte för att sedan kunna öka sin legitimitet,

om organisationer ej följer de normer och värderingar som råder ute i samhället riskerar de

snarare att tappa sin legitimitet (Powell & DiMaggio 1983).

3.2 Legitimitet

Begreppet legitimitet handlar om hur social ordning motiveras, att någonting är berättigat.

Författarna Berger & Luckmann (1977) menar att institutioner måste legitimeras när

handlingsmönster förs vidare genom generationer. Särskilt om människor vill övertyga en ny

generation om dessa mönster. Vidare förklarar Berger och Luckmann att människan

prioriterar kunskap framför värderingar och menar på att kunskap är viktig och att de blir allt

viktigare att kunna förklara varför saker och ting är som de är. Institutioner kan förändras

genom generationsskiften på grund av allmän socialisering och det faktum att människor

anpassar sig till dem. Socialisering innebär processen att göra oss till en del av samhället

omkring oss och forma vår egen stil i hur vi ser saker och interagerar med andra.

Organisationer strävar alltid efter legitimitet eftersom det visar omvärlden att det

organisationen gör är bra och meningsfullt. Genom att visa sig inkluderande och inbjudande

vinner organisationer sin legitimitet. Detta genom att exponera sitt arbetar med mångfald och

visa att organisationen lyckas med detta. På så vis ges legitimitet från andra företag och får

fler arbetstagare välja att söka sig dit.
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3.3 Särkoppling

Begreppet särkoppling beskrivs enligt Meyer och Rowan (1977) som en situation där formella

strukturer och aktiviteter som en organisation visar utåt skiljer sig från de faktiska. Författarna

förklarar vidare att om en organisation ska kunna nå sina mål behöver målen ständigt anpassa

sig till samhällets förväntningar och rationella myter så att organisationen kan få legitimitet.

Författarna förklarar att rationella myter definierar vad en organisation behöver för att få

legitimitet. Detta innebär att organisationer anpassar sitt beteende efter vad som anses

lämpligt vilket leder till isomorfism. Det ska finnas tydliga riktlinjer för hur organisationen

ska bete sig så att organisationen agerar på ett sätt som anses lämpligt, lagligt och

ansvarsfullt. Därför måste organisationen hela tiden visa att de gör rätt, även om detta kan

vara långt ifrån verkligheten. det finns en frånkoppling här på grund av skillnaden mellan

organisationens mål och handlingar. Detta skulle kunna kopplas ifall det organisationer

försöker visa utåt faktiskt inte stämmer med verkligheten. Kanske är det så att organisationers

arbete för jämställdhet inte alls används inom organisationen som de påstår.
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4. Metod

I detta kapitel presenterar vi de metoder som vi använt oss av för att samla in material till

studien. Först förklaras valet av metoder och sedan urvalet och genomförandet. Vi diskuterar

vidare giltigheten i resultaten. Slutligen kommer vi att diskutera de etiska övervägandena för

denna studie.

4.1 Val av metod

Kvalitativ forskning har ett induktivt, förklarade och ontologiskt ansatser, det vill säga

forskningen går djupare och försöker beskriva hur saker hände, vad som hände och varför,

och försöker sedan förklara det. Till denna uppsats använde vi oss av kvalitativ

undersökningsmetod då denna är mest lämplig för att få det resultat som vi vill åt. Detta då

kvalitativa metoder bidrar till att förstå betydelsen och tvetydigheten av fenomen (Kvale &

Brinkmann, 2014 s.41).

För att genomföra denna analys har vi valt att använda oss av intervjusamtal och därmed

använt oss av fenomenologisk ansats. Med en intervju kan man ta del av händelser som inte är

tillgängliga för observation och få kunskap om aktörens känslor, tankar och erfarenheter.

(Bryman 2018, 561–563). På så sätt kan vi förhoppningsvis få tillförlitlig information direkt

från dem som arbetar på organisationen. Vi kommer att använda oss av en semistrukturerad

intervjuform där frågorna kommer utgå från frågeområden istället för att vara detaljerade och

färdiga. Detta då vi vill identifiera fenomenets karaktär och egenskaper vilket enligt Bryman

(2018) är syftet med semistrukturerade intervjuer.

4.2 Urval och genomförande

Till vår studie önskade vi att veta mer om hur organisationer arbetar med mångfald, därmed

ville vi intervjua rekryterare och personer med ansvarspositioner som har erfarenhet kring

detta. På detta sätt hoppades vi på att få en bättre uppfattning om hur personen inställer sig till

detta, vilka erfarenheter hen har och vilka utmaningar som tillkommer med att arbeta med

rekrytering. Till detta använde vi oss utav ett strategiskt urval. Vi började med att söka efter

organisationer som arbetar med mångfald och fastande för en bemanningsorganisation som

menade att detta var något som dom anser vara viktigt och strävar efter att uppnå i sin
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verksamhet. En av författarna för denna studie arbetar på just den organisationen och tog

kontakt med sin arbetsgivare för att höra om de kunde ställa upp och hjälpa oss med vår

studie. Vi efterfrågade att få vidare kontakt med personer som har erfarenhet av rekrytering

och eller har huvudansvaret för rekryteringsprocessen.Vi fick sedan kontakt med 8 olika

rekryterare och 2 personer med ledande positioner i organisationen. I vår undersökning ville

vi undersöka både intern och extern rekrytering så därför var det betydelsefullt att intervjua

personer med olika ansvar i organisationen. Av respondenterna var alla kvinnor med olika

erfarenhet av chefskap och rekrytering. Vissa av rekryterarna var väldigt nya på företaget och

hade endast arbetat där cirka 2 månader. Med denna information var vi medvetna om att de

rekryterare som inte har sådan lång erfarenhet av att arbeta på företaget möjligtvis inte kunde

svara på frågorna. Rekryterarna arbetar med extern rekrytering till andra företag och cheferna

arbetar med den interna rekryteringen av kandidater till den egna organisationen. Vi mejlade

ut ett informationsbrev (se bilaga 1) som innehöll information angående syftet med vår studie,

information om samtycke och sekretess.

Vi använde oss av en strukturerad intervjuform i vår studie där frågorna utgick från olika

frågeområde med färdigformulerade frågor för att skapa en struktur i intervjun. (Bryman,

2018, s.257). Semistrukturerade intervjuer baseras vanligtvis på en intervjuguide som består

av frågor och ämnen (Bryman, 2018). I enlighet med Bryman (2018) upprättades en

intervjuguide med förbestämda frågor som berörde de områden som vi ville belysa. Vi valde

att utforma frågorna med utgångspunkt från de teorier som tagits upp i studien.

En pilotstudie genomförs enligt Bryman (2018) för att kunna upptäcka bland annat om frågor

i intervjuguiden är svåra att svara på. Inledningsvis gjordes en förstudie där vi genomförde en

pilotintervju för att säkerställa att vår intervjuguide hade lämpliga frågor för att möta syftet

med studien. Pilotintervjun genomfördes även för att kunna säkerställa att intervjun gick att

genomföra inom rimlig tidsram.

Efter genomförandet av pilotintervjun upptäckte vi att en revidering av vår intervjuguide

behövdes göras. Detta då vi missat att ställa frågor gällande hur organisationen konkret

arbetar med kompetensbaserad intervjuteknik. Även fler frågor gällande bakgrund lades till då

vi insåg att det var viktigt att få veta hur länge en person hade arbetat på organisationen så vi

kan jämföra och analysera svaren vi får in. Detta då vi vill försöka se om det finns en skiljer

sig i svaren mellan personer som arbetat en längre tid på organisationen än de som arbetat en

kortare tid. Vi la även till en fråga som lyder; Hur upplever du kulturen på arbetsplatsen? då
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vi vill kunna analysera svaren vi får in gällande den frågan med teorin kulturell matchning.

För att sedan kunna se om vi kan dra slutsatser om kulturen på arbetsplatsen kan påverka valet

av kandidater som får jobben.

När vi höll intervjuerna fanns det vissa tekniska aspekter att tänka på, som intervjuare är det

viktigt att ställa raka frågor så att frågorna inte upplevs som vilseledande, det är viktigt att

frågorna uppfattas rätt så att man får rätt information (Bryman, 2018). Inledningsvis ställde vi

lite mer breda och öppna frågor enligt trattmodellen för att sedan gå in mer djupare frågor. Vi

var båda närvarande vid intervjutillfällena där ena personen ställde frågorna och den andra

antecknade det som sades. Med samtycke från respondenterna spelades samtalet även in för

att göra det möjligt för oss att gå tillbaka till det som sagts under intervjun. Varje intervju

pågick i ungefär 45 min. Tid och datum för intervjuerna bestämdes utifrån respondenternas

tillgänglighet, vi behövde således vara flexibla och anpassa oss efter dem.

I allt utsträckning har intervjuer börjat genomföras via datorer (Bryman, 2018 s. 264), detta

har på senare år blivit mer vanligt med tanke på pandemin som fortfarande råder i samhället.

Av den anledningen och att det inte skulle bli så pass tidskrävande genomfördes alla

intervjuer via zoom. Vi är medvetna om att det kan vara vissa begränsningar att genomföra

intervjuer på distans istället för på plats då det krävs en god uppkoppling för att ljudkvaliteten

ska vara bra så att vi som intervjuare uppfattar respondenten rätt. Efter intervjun gick vi

igenom det transkriberade materialet för att därefter kunna ta fram det mest relevanta av det

som sades och omformulerade det sen till meningar. På detta sätt sammanställdes materialet

och det viktigaste ur intervjun togs fram. Därefter analyserade vi de kategorier som kommit

fram för att kunna upptäcka mönster och strukturer i materialet. Om vissa meningar eller

aspekter förekom ofta nedtecknades dem. Efter detta var vissa svar mer vanliga än andra

bland respondenterna och kunde då lägga grund för ett material som sedan kunde analyseras

för att skapa ett resultat.

I denna studie hade vi även velat kombinera intervjuer med en deltagande observation men på

grund av tidsbrist och svårt med att få tillträde till fältet fick vi avstå från detta. Observation

som metod är användbart när man vill undersöka saker som är svåra att sätta ord på. Metoden

kan studera människors beteende genom att studera den sociala miljön. I vår studie hade det

varit intressant att observera fältet vi studerar för att kunna göra en jämförelse med vad de

uttalat sig om och vad de faktiskt gör (Bryman, 2018).
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4.3 Reliabilitet och validitet

För att genomföra vår intervju har vi använt oss av strukturerad intervjuform och ställde

frågorna utefter intervjuguiden. Då vi har varit intresserade att ta reda på rekryterarnas

erfarenheter och uppfattningar som rekryterare på bemanningsföretaget har intervjuer varit

behjälpliga för att få svar på det. Frågorna utformades efter olika ämnesområden för att ge

respondenten lättare att förhålla sig till frågorna samt ge en tydligare struktur.. Genom att

kunna ställa liknande frågor till alla respondenterna har vi lyckats ställa de olika svaren mot

varandra för att lättare kunna jämföra resultatet (Bryman, 2018, 413–416).

Vid samtliga intervjuer har vi båda författare varit närvarande under zoom-möten. Under

intervjun har vi spelat in mötet med respondentens godkännande för att sedan kunna gå

tillbaka för att transkribera materialet. Vi har varit anpassat oss efter respondenterna då de

själva har fått välja tider för intervjuerna som passade dem. Då intervjuerna skedde på zoom

kunde respondenterna befinna sig i en familjär miljö där de kände sig bekväma. De

informerades även om att dem skulle anonymiseras i studien och att efter transkribering av

materialet skulle materialet kasseras. Detta möjliggör för respondenten att känna sig bekväm

med att svara så sanningsenligt som möjligt då de är anonyma (Bryman, 2018).

När vi genomför intervjuerna med de olika respondenterna i organisationen måste vi vara

försiktiga med hur vi tolkar svaren som vi får. Det är viktigt så att svaren ger ett tillförlitligt

resultat och representerar deras faktiska värderingar. Vi måste vara medvetna om att

respondenterna möjligtvis inte svarar sanningsenligt på vissa frågor som vi ställer för att

kunna uppfattas på ett sätt som inte stämmer överens med verkligheten. Detta kan ge ett

mindre tillförlitligt resultat och minska reliabiliteten (Bryman, 2018).

Därefter måste vi ha en ganska kritisk inställning till de som sägs då organisationen vill

uppfattas på ett visst sätt. Deras ord kan möjligtvis ge en god representation av deras åsikter

och värderingar om mångfald och jämställdhet inom organisationen men detta kan även

medföra att vi inte får ett helt tillförlitligt resultat då vi inte vet helt säkert om detta tillämpas i

verkligheten. Vår studies reliabilitet och validitet är en del av vårt resultat därmed måste vi

kunna lita på det som sägs i intervjuerna då detta är materialet vi har kunnat samlat in. På

detta sätt kan vi få fram ett resultat som identifierar de legitimitet befrämjande åtgärder som

organisationen arbetar mot. Vi hade som tidigare nämnt velat kombinera detta med en

fältstudie i form av observation, för att kunna öka studiens reliabilitet och validitet men på
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grund av tidsbrist valde vi att avstå från detta. Detta hade varit särskilt hjälpligt för att få en

djupare förståelse för fenomenet kompetensbaserad rekrytering och hur detta fungerar i

praktiken (Bryman, 2018)

4.4 Etiska aspekter

Enligt Vetenskapsrådet (2017) finns flera forskningsetiska principer man behöver ta i

beaktning när man gör en vetenskaplig studie. Dessa är; informationskravet, samtyckeskravet,

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Dem är viktiga när man gör en studie som

involverar människor och individer där studien inte får inverka på dennes privatliv utan

samtycke. Då vår studie innefattar intervjuer behövde vi inkludera dem forskningsetiska

principerna i enlighet med Vetenskapsrådet (2017).

Först uppfyllde vi informationskravet och samtyckeskravet genom att vi gav ut ett

informationsbrev till deltagarna. Där informerades de om att det är frivilligt att delta i

intervjun och att de när som helst kan avbryta sitt medgivande att delta. I brevet informerades

respondenterna om studiens syfte och om hur informationen som samlas in kommer

användas. Enligt konfidentialitetskravet måste respondenter behandlas med konfidentialitet

om denne delar med sig av information som upplevs privata eller känsliga. Nyttjandekravet

behandlar att vi som intervjuare inte får använda informationen från intervjun än till vår

studie. I vårt informationsbrev informerade vi även deltagarna om att de är helt anonyma i

studien och att materialet inte kommer att användas någon annanstans än till vår studie och att

informationen vi får kommer inte spridas vidare. Därmed använde vi även

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Kvale och Brinkmann, 2014).
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5. Resultat

I följande avsnitt presenteras resultatet av det empiriska materialet och en analys utifrån det

teoretiska ramverket som tidigare presenterats i studien. Poängen är att besvara forskningens

syfte och frågeställningar och detta gör vi genom att analysera vårt resultat med de teoretiska

ramverk vi valt. Inledningsvis kommer vi att diskutera kulturen på arbetsplatsen på

organisationen, hur de arbetar med kompetensbaserad metod och hur de ser på mångfald i

sin organisation.

Studiens frågeställningar är följande:

1. Hur säkerställer organisationer främjandet av mångfald i sina rekryteringsprocesser?

2. Hur kan kompetensbaserad rekrytering bidra till mångfald enligt rekryterarna?

5.1 Kulturen på arbetsplatsen

Organisationen som vi undersökt är en ung organisation som startade som ett

bemanningsföretag med inriktning mot studenter. Detta avspeglas genom att teamet som

rekryterar till arbetartjänster så som till lager, och försöker hjälpa unga människor ut i

arbetslivet då dessa har det svårare att komma ut på arbetsmarknaden. De vill ge fler unga

chansen till ett jobb. De berättade att de försöker bidra till samhället genom att hjälpa

nyanlända i Sverige att komma in på arbetsmarknaden. Detta är något som de ser som väldigt

viktigt för att ge dem en chans till att få ett första jobb. Dessa arbeten kräver inte några större

kvalifikationer så även om nyanlända inte kan det svenska språket än är de välkomna att söka

arbete hos dem.

Enligt teorin om employer branding från Backhaus och Tikoo (2004) är det genom att rikta in

sig på unga arbetstagare som organisationen marknadsför sig på. På grund av

konfidentialitetskravet får vi inte nämna organisationens namn i vår studie men dock har

företaget ett namn som inriktar sig till unga studenter. Genom detta bygger företaget upp sin

identitet och koncept och riktar in sig på en specifik målgrupp. Då organisationen är ett

bemanningsföretag berättade samtliga av rekryterarna att deras arbetsuppgifter består av att

rekrytera personal till olika kunder som de samarbetar med. Tillsammans med kunden

utformas en mall med de kompetenser som kunden behöver till sitt företag och det är sedan
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rekryterarna på bemanningsföretagets uppgift att tillgodose kunden med kandidater som

matchar dennes behov. Rekryterarna arbetar i två team; Team 1 och Team 2 där team 1 har

hand om tjänster för lager och inriktar sig på studenter och enklare uppdrag. Team 2

rekryterar tjänstemän och akademiker som innebär tjänster som kräver en högre utbildning

och mer erfarna kandidater.

En av cheferna berättade följande om deras organisation:

“Bemanningsbranschen präglas av en ganska speciell kultur, det är är ett högt arbetstempo,
vi styr ju av våra kunders behov. Så att det är mycket att göra, snabba puckar, ett arbetstempo
som kräver flexibilitet och en god lösningsförmåga och en god simultankapacitet. Så kulturen
är ganska intensiv, man jobbar resultatorienterat samtidigt som det är en väldigt varm kultur,
vi är ett värderingsstyrt bolag och resultat, engagemang, enkelhet och team är vår
värdegrund. Och den här värdegrunden genomsyrar allt vi gör.”

I våra intervjuer bad vi våra respondenter att berätta om hur de upplever kulturen på deras

arbetsplats. Vi fick svaret att det är en seriös företagskultur. När vi frågade om hur de

uppfattar kulturen på företaget berättade en rekryterande följande:

“Det är en väldigt blandat kultur, vi är från olika ställen. Men det är en härlig gemenskap
alla är inkluderande och trevliga och vi har jätteroligt verkligen på rasterna mycket
aktiviteter utanför och AW på fredagar. Men det är väldigt blandat skulle jag säga.”

Genom det vi fick berättat för oss kan man även koppla Berger och Luckmanns teorier om

legitimitet i företaget. Precis som andra organisationer strävar även detta företag alltid efter

legitimitet eftersom det visar omvärlden att organisationen är nytänkande. Företaget önskar att

visa sig inkluderande och inbjudande för att vinna legitimitet utifrån. Detta gör de genom att

visa att de arbetar med mångfald och samtidigt uppmuntra unga och studenter att söka sig dit

framför andra bemanningsföretag.

5.2 Kompetensbaserad metod
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I våra intervjuer bad vi även rekryterarna att berätta om de arbetar med kompetensbaserad

rekrytering och isåfall hur de arbetar med denna metod. Vi ville få utvecklande svar på hur

den typen av rekryteringsprocess ser ut i organisationen.

Vi fick veta att samtliga rekryterare på bemanningsföretaget arbetar med kompetensbaserad

rekrytering där de använder sig av en tydligt utformad kravprofil utefter kundens behov. Vid

urvalet tittar rekryterare endast på kandidaternas kompetens och inte varifrån de kommer, det

förekommer därmed ingen diskriminering gällande etnicitet och kön, och i slutändan är det

endast den arbetssökandes kompetens och personliga egenskaper som inverkar på om denne

blir anställd. Den kompetensbaserade metoden används desto mer inom rekrytering inom

team 2 som innefattar tjänster som kräver högre kvalifikationer än de tjänster som team 1

rekryterar till. En av cheferna berättade att de använder sig utav Malin Lindelöws (2003)

metod när de utformar intervjumallar. Precis som vi berättat i tidigare avsnitt är hennes

forskning om kompetensbaserad rekrytering en fördomsfri metod där kandidatens kön, ålder

och bakgrund blir irrelevanta. Team 2 menade att detta är något som de använder sig mycket

av när de rekryterar, då de rekryterar kandidater till seniora tjänster som kräver en högre

utbildning och vissa kvalifikationer. Vi frågade hur det kan gå till när de arbetar med

kompetensbaserad rekrytering och fick följande svar;

“Vi är utgår från Malin Lindelöws kompetensbaserad rekrytering och har gjort under väldigt
väldigt många år så länge som jag har jobbat här och det innebär att vi starten av en ny
process där vi ska hitta både liksom externa eller interna då tar vi fram en kravprofil utifrån
vad är vi efterfrågade vad kunden efterfrågar och ger det mot kund så får de välja ut vilka
personliga eller egenskaper så som de värdesätter och ut efter det så har vi intervjuat frågor
kopplade till varje del så att vi talar samma språk och vi ställer frågor och det är det som är
det är där fokuset på kompetensen bygger på de personliga egenskaperna så att man ser det
här samma bedömning av alla personer vi har med “

Team 1 menade att kompetensbaserad rekrytering inte utgör en så pass stor del av deras

rekrytering då dessa är tjänster som inte kräver vare sig erfarenhet eller högre utbildning. Det

som är viktigt för de tjänsterna är att de matchar kundens kravprofil då där behöver de inte

utforma frågorna på det sättet. Så länge kandidaterna har rätt kvalifikationer spelar det ingen

roll vilken bakgrund och etnicitet de har.
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Vi frågade rekryterarna om de har några rutiner för att det inte ska ske en diskriminering i

rekryteringsprocessen. De berättade att de inte visar namnen på kandidaterna när de

presenterar dem för kunden så att de inte ska välja bort någon på grund av dennes namn. De

presenterar de utvalda kandidaterna till kunden som “kandidat 1” och så vidare. En av

rekryterare berättade att de helt enkelt använder sig av sunt förnuft men också av svensk

lagstiftning när de arbetar med rekrytering för att det inte ska bryta mot diskrimineringslagen.

När vi intervjuade två personer med chefsposition fick vi veta att det finns utnämnd policy för

hur organisationen ska undvika diskriminering i sin rekrytering som rekryterare ska förhålla

sig mot.

“Det finns även tydliga policys och man får läsa igenom dom som ny kollega i vårt intranät
här finns policys gällande egentligen såklart allt men just kring det här med diskriminering
och så vi har även utbildningar som kallas business school som man får titta på när man
börjar som pratar om just rekrytering där man får läsa eller lyssna på en film där vi pratar
om just det här hur man i rekryteringsprocessen gör och hur man ska tänka på att varken
diskriminera eller indirekt diskriminera någon. De här filmerna och utbildningen finns
tillgängliga hela tiden i vår utbildningsportal så att där kan man även ifall man kanske byter
roll gå in och titta om på dem för att bara säkerställa att man har rätt kunskap med sig”

När vi frågade rekryterarna samma fråga nämnde de inget om dessa policys och eller att de

hade läst något om detta i företagets intranät. De sa helt enkelt att de inte bör diskriminera när

de rekryterar men att de inte visste om att det fanns någon utnämnd policy som hela företaget

ska följa.

Vid frågan om kompetensbaserad metod är en metod för att rekrytera fördomsfritt instämmer

samtliga rekryterare om detta. De anser att metoden hjälper rekryterarna att endast titta på

kandidaters kompetenser. Metoden möjliggör för att rekryterarna kan nå djupare in i

kandidatens prestationer och kompetenser då de får mer djup i sina svar och anser att de även

får bättre förklaringar i hur kandidaterna beter sig i olika situationer eller har betett sig.

Rekryterarna anser att kompetensbaserad metod är bättre och mer framgångsrikt än att endast

gå igenom kandidatens cv och få höra vad de har gjort och vad de har lärt sig.
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“Ja men det tycker jag sen så tycker jag också att det är bra att komplettera den om det är
väldigt stora urval och så för att kunna underlätta själva rekryteringsprocessen så
kompletterar vi med till exempel screeningtester, där det blir ännu mer fördomsfritt där du
direkt får ut alla som matchar kravprofilen och på så sätt bara kan gå vidare till nästa steg
utan att du själv sitter och granskar. Det finns ju alltid en risk när människan själv är den som
är med och bestämmer, därav är det bra med de datoriserade program som hjälper till att
screena första urvalet och då är det ju klart att det finns en lägre riskt utifrån att det är
faktiskt bara gå rakt av på vad som står”

Flera respondenter nämner att om det är människan själv som utför urvalen utan hjälp av olika

verktyg finns det en tendens att man rekryterar personer som är ganska lika en själv. Det kan

hända att man påverkas av att en person har gått på en viss skola eller har gått samma skola

som en själv och då antar man att det måste det vara en bra person. Rivera (2012) tar upp

detta i sin forskning om kulturell matchning, att arbetsgivare och organisationer påverkas av

kulturella likheter mellan kandidater och arbetsgivare och att detta i sin tur påverkar

beslutfattande i en rekrytering. Istället för att utvärdera kandidater med mest erfarenhet och

kompetens, tenderar rekryterare att anställa kandidater som liknar valet av vänner.

Kompetensbaserad rekrytering som metodik leder till en större mångfald för att man

avidentifierar personerna på ett sätt så att man inte kan gå på den där magkänslan utan man

tittar faktiskt bara på kompetens i relation till vad man har satt upp i kravprofilen.

5.3 Mångfald

Till alla rekryterare ställde vi frågan vad de tänker på när de hör ordet mångfald. Den

gemensamma uppfattningen är att det associeras med en blandad kultur, olika åldrar, kön och

bakgrunder. De verkade samtliga ha en positiv inställning till det och betonade att mångfald är

något som berikar organisationer och får dem att utvecklas tillsammans.

“Absolut jag tror att desto mer mångfald eller desto mer man satsar på mångfald och
liknande desto större perspektiv får man i det stora hela i sin organisation och det tror jag
väldigt utvecklande ”
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Rekryterarna menar att de anställda på organisationen har olika bakgrunder och att som helhet

är väldigt blandade. Gällande könsfördelningen så svarade respondenterna att det dock är mer

kvinnor på organisationen. Samtliga anser att detta är en yrkesfråga eftersom fler kvinnor går

personalvetarprogrammet och därmed blir det denna snäva könsfördelning i

rekryteringsgrupper överlag. De manliga medarbetarna arbetar som säljare och med IT inom

organisationen.

En rekryterare berättande följande citat:

“Rekryterings yrket och även som kund- och och konsultchef är ett kvinnodominerat yrke så
då blir det oftast att det är tjejer som söker sig till sånna typer av arbeten och dom inte har ett
urval av killar som söker då blir det svårt att anställa en kille och då blir det oftast att man
anställer en tjej. Men jag tror att mina chefer aktivt tänker på att anställa en rekryterare som
är en man men det är inte så lätt heller om vi inte har det urvalet att arbeta med,  men jag
tror absolut på att det är något de tänker på ”

För att kunna bidra med en så stor mångfald som möjligt försöker de presentera så många

kandidater som möjligt för kunden. Organisationen vill anställa många unga för att de ska få

en chans att komma ut på arbetsmarknaden, detta är något som är viktigt för dem och som de

upprepade ofta. De berättade att om det står mellan två personer ska de välja den yngsta då

det kommer att gynna mer i längden om en yngre person får en anställning. Rekryterarna på

bemanningsföretaget menar att de försöker presentera så många personer som möjligt med

olika bakgrunder, åldrar och kön för kunden men i slutändan är det kundens beslut som avgör

vem som blir anställd.

En rekryterare berättade följande citat:

“Jag har själv upplevt att ibland kan det ske en viss åldersdiskriminering. Jag presenterade
här om dagen en person, en 53-åring som var jättekompetent för uppdraget men kunden
tackade nej.“

Vid frågan som rör om organisationen har några uttalade mål och verktyg när de arbetar med

mångfald och jämställdhet fick vi svar från en av rekryterarna:

“När det gäller lagertjänster så är det oftast majoriteten män som söker så där har vi inte
många kvinnor som söker och det blir ett problem. Att det inte finns många kvinnor som
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jobbar inom lageryrket att det är ett mansdominerat arbete och det är även något som våra
kunder tänker på. Så vi jobbar aktivt med detta, är det så att en tjej söker då brukar vi oftast
lyfta fram dom i rekryteringen då vi vill ju gärna har tjejer som arbetar så att det blir lite mer
jämställt gällande kön. För ute på lagret så är det 98% män och 2% kvinnor så pass lite
kvinnor är det som arbetar på lager.“

Respondenten menar på att de aktivt arbetar med mångfald i meningen kön när det gäller

tjänster där manliga anställda besitter den stora majoriteten av tjänsterna. Och menar på att de

lyfter fram alla tjejer som söker dem tjänsten för att aktivt kunna bidra till en mer jämställd

arbetsplats.

När vi frågade rekryterarna om vilka som har ansvar för mångfaldsarbetet var det många som

svarade att de inte visste det. De antog att det är chefernas uppgift men enligt dem bör

mångfaldsarbetet landa på alla som arbetar på organisationen, att det är allas ansvar att arbeta

med detta. Cheferna svarade att ansvaret troligtvis ligger på deras kvalitetsavdelning som

tillsammans samverkar med sin processägare, en person som har hand om deras kandidat,

konsult och kund process.

Organisationen använder sig av en och samma intervjuguide för den aktuella tjänsten som

laddas upp under uppdraget, detta för att säkerställa att alla kandidater har samma chans

oavsett bakgrund. Vi fick även berättat till oss att organisationen använder sig av

screeningtester och personlighetstester som komplement när de gör sitt urval av kandidater.

“Våra ledningsprocesser och våra rutiner är väldigt styrande i vårt arbetssätt ännu mer
skulle jag säga inom rekryteringsprocessen där det finns både väldigt tydliga mallar för alla
använder samma typ av telefonintervjuerna. Även använda samma typ av intervjuguide med
sen är det klart att den kan anpassas efter varje uppdrag men där är det också att vi använder
ju precis samma frågor till varje person både på intervjuer och telefonintervjuer det är
samma krav som ställs på varje person som ansöker så att det är det vi utgår ifrån”

Precis som Meyer och Rowan (1977) menar behöver en organisation ständigt anpassa sig till

samhällets förväntningar och rationella myter så att organisationen kan nå sina mål och få

legitimitet. Organisationen lyfter fram att de vill strävar efter att vara inkluderande och anser

att mångfald och jämställdhet är viktigt för dem. De har därmed vissa förväntningar på sig att
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de faktiskt lever som de lär, annars kan de förlora sitt förtroende som organisation och

därefter sin legitimitet som bemanningsföretag. Organisationen är ISO-certifierad vilket

betyder att de har en viss standard på sitt arbete och arbetar med hållbarhet, något som kan

uppfattas som legitimerande utifrån. En ISO-certifikation (International Organization for

Standardization) ;menas med att företaget ständigt utvecklar företaget till det bättre.

En av cheferna berättade följande om situationer där organisationens kunder inte haft

likasinnade värderingar som organisationen själva har.

“Vi har avslutat samarbete med kunder som inte har haft rätt åsikter enligt oss och
som inte är fördomsfria och sagt att vi är ledsna men vi kan inte ha ett samarbete med
någon som som har den här typen av inställning och syn utan för oss är det viktigt att
alla är lika värda och vi jobbar brett med alla typer av kandidater som matchar profil
så. Så att det där skulle jag väl också säga att verktyg det är väl inget verktyg i sig
men att vi står på oss och försöker visa leda leva som vi lär oss och och få kunderna
att leva som vi gör i vår rekrytering”

Detta förklarar att organisationer måste behålla en viss image och vara en god representation

för sina värderingar. Om detta inte görs kan de förlora sin legitimitet som organisation.

Därmed måste de i vissa fall avbryta samarbeten med kunder som inte erhåller samma

värderingar som dem för att visa sin ståndpunkt i frågan.

5.4 Sammanfattning av resultat

Sammanfattningsvis kan man med hjälp av intervjuerna se att bemanningsföretaget är ett

värdestyrt företag där rekryterarna och cheferna verkligen försöker implementera goda

värderingar i sitt arbete, även om det innebär att avsäga sig samarbeten med kunder som inte

delar samma värdegrund som dem. Genom detta upprätthåller de sin legitimitet och de

rationella myter som finns i samhället enligt Rowan och Meyers teorier.
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6. Avslutande diskussion

Syftet med denna uppsats har varit att ta reda på hur bemanningsföretaget X arbetar med att

rekrytera inriktat på mångfald och jämställdhet. Genom att intervjua anställda på företaget

och jämföra vårt resultat med tidigare forskning har vi fått ett betydelsefullt resultat för vår

studie. Genom att vara hållbarhetscertifierade följer de de rationella myter som finns i

samhället för att få legitimitet och erkännande men av resultatet kan vi tydligt se att det finns

en viss särkoppling i hur företaget framställer sig själva med hur de faktiskt arbetar i

praktiken. Detta på grund av att bemanningsorganisationer har ett begränsat

handlingsutrymme då de är styrda av de kunder som de samarbetar med.

Samtliga rekryterare på bemanningsföretaget berättade att de gått personalvetarprogrammet

där de lärt sig om den svenska lagstiftningen vad gäller diskriminering i arbetslivet. Däremot

finns det inga styrmedel eller dokument för hur de anställda ska rekrytera fördomsfritt och

säkerställa att det inte förekommer diskriminering i rekryteringen.

I våra intervjuer nämner rekryterarna ofta att de vill arbeta för att lyfta fram människor med

olika bakgrund och kön. Organisationen är inriktad på att ge unga chansen till att komma ut

på arbetsmarknaden men som vissa rekryterare nämnt sker det en viss åldersdiskriminering

där de yngre går framför de äldre. Rekryterarna har fått berättat för sig att de ska välja ut de

yngsta i ett urval. Bland annat nämns detta i ett av citaten där en person i 50-årsåldern som

hade höga kvalifikationer för en tjänst blev nekad av kunden på grund av kandidatens ålder.

För lagertjänster är det alltså inte kompetens som ska gå före utan ung ålder då det ska bli mer

gynnsamt i längden. Även om bemanningsorganisationen X menar att de inte diskriminerar

kan dock detta förekomma bland de kunder som de samarbetar med.

På organisationens hemsida lyfter de fram att mångfald och jämställdhet är något som är

viktigt för dem och som de vill sträva efter. De vill ge nyanlända och unga studenter en chans

till att komma ut på arbetsmarknaden. Även om organisationen arbetar med att lyfta fram

kandidater med olika bakgrunder för att rekrytera för en ökad mångfald är de ett

bemanningsföretag som är väldigt styrda av deras kunder. Rekryterarna menar att de vill

presentera fler tjejer som är underrepresenterade inom lagerarbeten och fler kandidater som

kanske inte har rätt språkkunskaper,  men i slutändan är det kunden som har det slutgilitiga

ordet. Man kan därmed diskutera om det sker en viss särkoppling enligt Rowan och Meyers

(1977) teorier där det organisationen vill visa utåt egentligen inte stämmer överens med

34



verkligheten. Det finns möjligen en frånkoppling här på grund av skillnaden mellan

organisationens mål och handlingar.

Samtliga rekryterare förutom en hade även inte hört talas om organisationens

jämställdhetsarbete som skrivs ut på organisationens hemsidan. Vi anser att det hade varit bra

för organisationen att lyfta fram detta med sina kollegor, så att det som skriv på hemsidan

även når ut till alla på organisationen. Detta kan innebära att det blir en särkoppling från vad

som står på hemsidan jämfört med vad organisationen egna kollegor arbetar mot.

I studien kom det fram att de flesta rekryterare använder sig av egna värderingar i sitt arbete

snarare än företagets policy och riktlinjer. När vi frågade våra respondenter om det finns en

policy för hur de ska rekrytera fick vi lite olika svar då cheferna menade på att alla nya

kollegor får läsa igenom dessa policys på företagets intranät medan rekryterarna svarade att

organisationen inte hade en utnämnd policy för hur de ska rekrytera fördomsfritt. Av de

rekryterare vi pratade med var många av dem nya på organisationen och kanske ännu inte

hade fått ta del av denna information än. Detta kan ha påverkat deras svar. Genom att ha tagit

del av denna information verkar det som att det finns vissa brister i kommunikationen med de

nya kollegorna angående organisationens interna utbildningar och rutiner. Cheferna anser att

de har policys som nya kollegor ska läsa igenom när de anställs men uppenbarligen är de

många av rekryterarna som inte har fått ta del av den utbildningen och därmed inte har koll på

organisationens utnämna policys för att rekrytera utan diskriminering. Därmed anser vi att

organisationen borde se över sina rutiner för att alla kollegor ska ta del av all information för

att deras arbete ska bli bättre. Fägerlind (2012) förklarar att arbetsgivare med fler än 25

anställda ska enligt lag ta fram en jämställdhetsplan var tredje år, organisationen vi studerat

har över 25 anställda och omfattas av denna lag. Således behöver cheferna tydliggöra för sina

kollegor om vad organisationens mångfaldsarbete och jämställdhetsarbete innebär och vilka

mål de strävar mot så alla i organisationen kan arbeta mot samma håll.

Kulturell matchning kan möjligtvis vara något som rekryterarna använder sig av omedvetet.

Då enligt Riveras (2012) forskning kommer fram till att kulturell matchning kan göra att man

som rekryterare väljer ut en kandidat på grund av att man ser likheter mellan sig själv och

kandidaten. Detta kan medföra en viss diskriminering då man går mer på magkänsla än på den

faktiska kompetens som kandidaten har. Vårt resultat visar på att detta inte är något som

organisationen använder sig av utan de arbetar främst med att titta på kompetens och

kvalifikationer. Kompetensbaserad metod möjliggör att arbeta fördomsfritt i sin rekrytering.
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Organisationen strävar efter att främja en större mångfald i sin organisation och de tjänster

som team 1 rekryterar mot är som sagt juniora tjänster som inte kräver varken erfarenhet eller

utbildning, där arbetar de inte så mycket med kompetensbaserad metod utan försöker ge alla

samma chans att komma ut på arbetsmarknaden. I en av intervjuerna berättade en rekryterare

att om en kandidat inte har ett så innehållsrikt CV ringer de upp personen i fråga iallafall för

att stämma av om personen har de minimikraven som krävs. Detta är tydligt sätt hur

organisationen arbetar inkluderande och försöker ge alla kandidater samma chans oavsett

bakgrund.

I vår studie har vi undersökt hur en bemanningsorganisation kan arbeta med att främja

mångfald i sin rekryteringsprocess och fått ta del av olika verktyg och rutiner som de

använder sig av i sitt arbete. Det vi kom fram till var att genom att använda sig av

kompetensbaserad rekrytering kan man lyckas med att minska diskriminering. Organisationen

använder sig av diverse rutiner för att säkerställa att diskriminering inte sker. Dessa rutiner

finns tillgängliga på organisationens intranät och alla kollegor har tillgång till dessa. Nya

kollegor ska även genomföra olika utbildningar som även dem finns på intranätet. Under

intervjuer har rekryterare tydliga mallar att utgå från och dessa mallar ska användas av alla till

den aktuella tjänsten så att alla har samma chans att få jobbet.

I de fall där organisationen rekryterar till arbetartjänster såsom till lager, fungerar inte

kompetensbaserad metod. Detta då dessa tjänster inte kräver någon erfarenhet och av den

anledningen blir det svårt att använda sig av kompetensbaserade frågor. Organisationen

försöker då istället att ge alla en chans genom att urvalet påverkas av minimikrav såsom

gymnasieutbildning eller körkort. Genom detta strävar organisationen att inkludera fler

människor in i arbetslivet.

6.1 Vidare forskning

Genom att göra en kvalitativ studie av en utvald bemanningsorganisation går det att få en

bättre inblick i deras arbete samt hur deras värdegrund ser ut. I denna uppsats har vi valt att

studera hur bemanningsorganisationen arbetar med mångfald i sin rekrytering samt hur deras

uttalade mål efterföljs i praktiken. Bemanningsorganisationer är styrda av de företag som

anlitar dem, så trots att de försöker inkludera kandidater med många olika bakgrunder kan

deras arbete bli underminerat när företag väljer att tacka nej till vissa kandidater som väljs ut.

För vidare forskning hade det varit intressant att studera hur andra organisationer arbetar för
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att verka inkluderade i sin rekrytering när de inte har samma styrning från annat håll när de

rekryterar. På så sätt hade mångfald i arbetslivet kunnat bli en bredare studie.
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Bilaga 1.

Informationsbrev

Hej!

Vi är två studenter som är igång med vårt examensarbete på 15 högskolepoäng vid

Sociologiska institutionen vid Uppsala Universitet. I examensarbetet undersöker vi hur

organisationer arbetar med mångfald i sin rekrytering och ser att ni arbetar med detta. Vi

skulle jättegärna vilja utföra studien på er organisation och undrar om ni skulle vilja ställa upp

på. Vi skulle vilja hålla 10 intervjuer med olika rekryterare och chefer.

Intervjun beräknas ta endast 30-40 min och vi kan hålla intervjun digitalt om det blir enklare

för er. Det insamlade materialet kommer att förvaras så att endast vi och handledare kommer

åt det under arbetets gång och materialet kommer att avidentifieras.

Vi uppskattar om ni kan finna tid för att hjälpa oss med vår studie, vi anpassar oss självklart

efter er.

Tack på förhand!

Med vänliga hälsningar,

Iman Daher, Maria Seveborg

Telefon: 076 405 05 71

E-post: Iman.daher@gmail.com

Handledare:

Dr. Agneta Hugemark
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Bilaga 2.

Intervjuguide

Information till respondenter

● Information om ämnet för uppsatsen och dess syfte

● Information om anonymitet och konfidentialitet

● Säkerställ respondentens samtycke och även samtycke gällande inspelning av

samtalet.

Bakgrund

1. Vad har du för roll i företaget?

2. Hur länge har du arbetat där?

3. Kan du berätta lite kort om vad du har för arbetsuppgifter?

4. Vad har du för erfarenhet av att arbeta med rekrytering?

5. Är det viktigt för dig att ha medarbetare med olika kulturella bakgrunder i

organisationen?

6. Hur upplever du kulturen på arbetsplatsen?

Kompetensbaserad rekrytering

1. Använder ni er av kompetensbaserad rekrytering?

2. Hur ser den typen av rekryteringsprocess ut? Vilka steg?

3. Använder du dig av kravprofil? I så fall vilka uppgifter innehåller den och på vilket

sätt använder du den?

4. Vad utgår du ifrån vid urval av kandidater?

5. Vad tror du kandidatens personliga egenskaper har för betydelse?

6. Vid urvalet av kandidater, väljer du ut kandidater som har en liknande kultur som

organisationen och som de anställda?

7. Vad lägger du störst vikt på vid rekrytering, kandidatens kompetens och utbildning

eller personliga egenskaper?

8. Vad avgör vem som väljs till intervju?
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9. Tycker du att kompetensbaserad metod är en metod för att rekrytera fördomsfritt? Om

ja kan du utveckla?

10. Hur säkerställer ni att det inte sker diskriminering i era rekryteringsprocesser? Har ni

några rutiner gällande detta?

Mångfald

1. Vad betyder mångfald för dig?

2. Tycker du att det är viktigt med mångfald i meningen etnicitet?

3. Tycker du att det är viktigt med mångfald i meningen kön?

4. Hur upplever du jämställdheten och mångfalden på din arbetsplats?

5. Har ni några officiella mål och strategier gällande mångfaldsarbetet?

6. Vilka avdelningar har ansvar för mångfaldsarbetet?

7. Vad använder ni för verktyg när ni arbetar med mångfald?
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