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Abstrakt 
Att rekrytera rätt kompetens till rätt plats är lättare sagt än gjort. I sökandet efter rätt 

kompetens för en tjänst finns det utrymme för att subjektivitet och kategorisering 

präglar rekryteringsprocessen, vilket föranleder att arbetssökande riskerar att väljas 

bort på felaktiga grunder. Vi ville genom en kvalitativ studie öka vår förståelse för 

rekryteringsprocessen och undersöka om och i så fall hur en anonymisering i 

rekryteringen kan förändra subjektivitetens roll i processen och därmed även den 

homosociala reproduktionen. Med detta i åtanke ville vi undersöka ett företag som 

utger sig använda en omvänd kompetensbaserad rekryteringsmetod med tester i 

urvalsprocessen och som bortser från allt som inte är relevant för en tjänst. Detta 

genomfördes i form av semistrukturerade intervjuer med individer från två 

perspektiv. Två representanter intervjuades från vårt fallföretag som arbetar med 

rekrytering, medan fyra representanter intervjuades från olika kundföretag. Vi fann 

att rekryteringsprocessen alltid kommer präglas av subjektivitet så länge valet av 

kandidat görs av människor. Det är därför en fråga om att senarelägga subjektiviteten 

för att möjliggöra eliminering av den negativa effekt som riskerar att medföra att den 

bäst lämpade kandidaten väljs bort på felaktiga grunder. Denna senareläggning kan 

möjliggöras genom anonymisering av en arbetssökandes identitet och på så sätt kan 

även den negativa effekten av homosocial reproduktion förändras. 
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1   Inledning 

 
 
1.1  Problembakgrund 

Rekrytering handlar om att bedriva en process där bedömning och beslutsfattande 

avgör vilken person som anställs för ett jobb. Bolander (2002) menar att 

organisationer med hjälp av en väl fungerande rekryteringsprocess kan anställa 

medarbetare med rätt kompetens och därmed öka möjligheterna att uppnå sina mål, 

fullfölja sina strategier och hantera framtida utmaningar. Rekrytering kan därmed ses 

som en process för att överleva på lång sikt (Bolander, 2002). 

 

En rekryterares uppgift är att på ett objektivt sätt göra ett urval bland de 

arbetssökande och välja ut den bästa kandidaten. Rekryteringsprocessen har dock 

kritiserats för att vara präglad av subjektivitet och förutfattade meningar, vilket kan 

härledas till den mänskliga interaktionen. Subjektivitet i rekryteringssammanhang 

beskrivs som att rekryterare påverkas av personligt tycke och stereotyper vid 

beslutsfattning, i motsats till objektivitet som innebär en standardiserad bedömning 

där hänsyn ej tas till sammanhanget. (Bolander, 2002) Genom att rekryterarens egna 

värderingar blandas in i beslutet är det lätt att den arbetssökande som är mest lik 

rekryteraren blir vald, vilket enligt Kanter (1977) betraktas som homosocial 

reproduktion. Vi tror att detta beteende ökar risken för att kandidater väljs bort på 

felaktiga grunder och att kompetens åsidosätts på grund av att personliga preferenser 

får utrymme. Detta kan anses problematiskt då kompetens i dagens ständigt 

föränderliga yrkessamhälle utgör ett krav för att organisationer ska kunna hålla sig 

konkurrenskraftiga (Sandberg, 2000). 

 

Ett annat krav för att företag ska kunna hålla sig konkurrenskraftiga är en mångfaldig 

kultur (Landberg, 2016). Mångfald kan definieras som: “Olikheter när det gäller 

kön, social tillhörighet, etnisk och kulturell bakgrund, ålder, sexuell läggning med 

mera” (Arbetsmiljöupplysningen, u.å.). I arbetslivet bör mångfald bejakas då man 

kan utnyttja olika erfarenheter och kunskaper på arbetsmarknaden och öka kvaliteten 

i organisationer genom en bra sammansättning av personer med varierande 

erfarenheter (Arbetsmiljöupplysningen, u.å.). 
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Tidigare forskning visar att kompetens har hamnat i skymundan av den 

arbetssökandes identitet. Detta har uppmärksammats av Carlsson & Rooth (2007) 

och Bursell (2014) som i sina studier om etnisk diskriminering på den svenska 

arbetsmarknaden sänt ut fiktiva ansökningar där enda skillnaden var att namnen på 

ansökningarna var svenska eller icke-svenska. Resultaten från dessa studier visade att 

en arbetssökande med svenskt namn hade betydligt större chans att få ett jobb än en 

med icke-svenskt namn. Detta visar på att andra aspekter än kompetens har färgat 

urvalsprocessen vilket belyser problematiken kring den mänskliga faktorns påverkan 

i beslutsfattandet. hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh 

 

I denna studie kommer vi förutom etnisk tillhörighet inrikta oss på diskriminering 

gentemot ålder och kön i rekryteringssammanhang. Diskrimineringsombudsmannen 

(2015a) rapporterade ett åldersdiskriminerande fall där Migrationsverket i Malmö 

nekade en 52-årig arbetssökande med rätt kvalifikationer och kompetens utan saklig 

grund. Utredningen indikerade att rekryteraren föredragit yngre arbetssökande och är 

ett exempel på ett fall där rekryterare förbiser den sökandes kompetens och fattar sitt 

beslut på andra grunder. Kompetens förbisågs även i ett könsdiskriminerande fall då 

en gravid kvinna nekades provanställning i samband med en upphandling där ett 

företag skulle anställa chaufförer till ett nytt uppdrag. Merparten av de som tidigare 

varit anställda i företaget fick provanställning och man konstaterade att det inte fanns 

några andra förklaringar än att det var graviditeten som orsakade att kvinnan nekades 

anställning. (DO, 2015b) Vidare hävdar Stangor (2000) att diskriminering sker till 

följd av fördomar och stereotyper.   

 

1.2  Problemdiskussion 

Fördomar och förutfattade meningar går ofta hand i hand och beror till stor del på 

stereotyper (Bergh, 2013). Stereotyper i sin tur bygger på att människor delar in sig 

själva och andra i grupper eller kategorier (Turner, 1987). Sådana kategoriseringar 

kan tolkas som att man utifrån fördomar och förutfattade meningar exempelvis delar 

in människor i kategorierna invandrare och svenskar, män och kvinnor, gamla och 

unga. Detta i sin tur tror vi ligger till grund för att individer i 

rekryteringssammanhang väljer kandidater utefter vilken kategori de anser sig själva 



  
 

 

3 
  

och andra tillhöra. Därmed kan beslut fattas på felaktiga grunder och leda till 

diskriminering mot de som väljs bort utan saklig grund. 

 

I en studie av Krings & Olivares (2007) undersöktes hur olika etniciteter behandlades 

vid rekrytering i Schweiz. De studerade ett mindre accepterat folkslag, 

kosovoalbaner, och ett mer accepterat, spanjorer, för att se hur schweiziska bedömare 

agerade gentemot kandidaterna med dessa etniciteter. Detta är en form av 

kategorisering då individerna delades in i grupper och deras etniska bakgrund 

generaliserades till en accepterad grupp och en mindre accepterad grupp. Resultatet 

visade att den mindre accepterade gruppen nedvärderades och att det huvudsakligen 

skedde när yrkena krävde social förmåga. Vid tekniska yrken spelade härkomsten 

däremot mindre roll. (Krings & Olivares, 2007) 

 

Krings & Olivares (2007) diskuterade även bedömare som är subtilt fördomsfulla, 

vilket avser personer som inte anser sig själva ha fördomar. För att upprätthålla 

denna självbild registrerar de i urvalsbeslut avvikelser hos personer men agerar 

endast utefter dessa om de har en affärsmotivering till det. I Krings & Olivares 

(2007) studie kan en sådan affärsmotivering härledas till att språkkrav krävs för de 

yrkena som krävde social förmåga. Vi har inte hittat någon exakt motsvarighet till 

denna studie som utförts i Sverige som styrker att diskriminering förekommer mest 

där yrket kräver social förmåga. Däremot tolkar vi deras resultat som applicerbart i 

vår studie med tanke på Bursells (2014) forskning som visar på diskriminering på 

grund av namn på arbetsmarknaden. Vi tror att Krings & Olivares (2007) och 

Bursells (2014) forskning visar en liten del av ett större problem. Vi tolkar det som 

två fall där fördomar har styrt besluten och där kategorisering av kandidater på grund 

av stereotyper har baserats på otillräcklig eller felaktig information. Vi saknar en 

ingående diskussion huruvida man med hjälp av alternativa rekryteringsverktyg och 

andra tillvägagångssätt kan minska risken att kategorisering förekommer.  

 

Beträffande ålder på en arbetssökande anmäldes 214 åldersdiskriminerande fall 

under 2010 som rörde arbetslivet, där majoriteten avsåg diskriminering av äldre vid 

rekrytering (DO, 2011). Vidare har Gratton & Scott (2016) slagit hål på förutfattade 

meningar om ålder, såsom att det endast skulle vara unga som lär sig nytt, är 

entusiastiska eller utmattade i mindre omfattning. Med hänsyn till diskriminering 
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som beror på sådana felaktiga förutfattade meningar poängterar Gratton & Scott 

(2016) vikten av att se till individ istället för ålder vid anställning, vilket belyser att 

en individ ska bedömas utefter kompetens och inget annat. 

 

Vidare har diskriminering på grund av kön diskuteras i samband med homosocial 

reproduktion av Holgersson (2013) som betraktar det som två sidor av samma mynt. 

Homosocial reproduktion nämndes tidigare utifrån Kanter (1977) och innebär att 

man tenderar att välja likasinnade, vilket Holgersson (2003) förklarar föranleder att 

män i ledarpositioner ofta anställer män. Vi vill därmed hävda att homosocial 

reproduktion innebär att subjektivitet påverkar beslutsfattandet i rekrytering. 

Majoriteten av den tidigare forskning som vi funnit har studerat homosocialt 

beteende på högre chefspositioner. Vår studie syftar till att inkludera olika nivåer 

inom en organisation och ämnar undersöka om en förändring av subjektivitetens roll 

kan möjliggöra en fördomsfri rekrytering där kompetens hamnar i centrum. 

 

Lindelöw (2016) framhäver arbetspsykologiska tester, exempelvis kompetens- och 

personlighetstester, som ett användbart rekryteringsverktyg för att komplettera den 

subjektivitet som uppstår vid en arbetsintervju. Detta väckte vårt intresse att studera 

hur ett rekryteringsföretag kan använda sig av tester i sin rekryteringsprocess för att 

möjliggöra en ökad objektivitet och därmed minska risken för att fördomar får en 

avgörande betydelse i urvalsbeslutet. Alvång (2000) menar att personliga 

anställningsintervjuer kan kompletteras med hjälp av olika tester. Detta då det vid 

intervjuer är lätt att vilseledas av den ansökandes yttre och att tester kan bidra till en 

mer objektiv bild av den sökande (Alvång, 2000).  

 

Vidare diskuterar även Bolander (2002) svårigheterna med att rekrytera. Hon menar 

att det är svårt att säkerställa om rätt kandidat väljs trots att rekryteraren försöker 

beakta alla aspekter vad gäller kandidat, arbetsuppgifter och arbetsgivare, eftersom 

resultatet av rekryteringen inte visas förrän långt efter att processen är avslutad. Med 

detta i åtanke hoppas vi kunna poängtera vikten av att rekrytera utifrån rätt grunder 

samt ifrågasätta och analysera vad som spelar in i beslutsfattandet. Vi ställer oss 

frågan om man genom ett fokus på kompetens lyckas utesluta att förutfattade 

meningar vägs in i valet av kandidat eller om man med hjälp av tester enbart skjuter 

upp subjektiviteten till ett senare skede i processen.  
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Vikten av att se till kompetens har vi genom Lindelöw (2016) förstått är ett krav i vår 

allt mer komplexa och ständigt föränderliga värld. Kompetens handlar om vad man 

gör och inte vem man är och definieras som: “Färdigheter och egenskaper man 

använder för att uppnå det som krävs i en given situation” (Kihlgren, 2014). 

 

Landberg (2016) tillägger att företag idag arbetar allt mer globalt och presenterar en 

mångfaldig arbetskultur som en konkurrensfördel. Genom mångfaldsarbete kan ett 

företag dels skapa trovärdighet i relation till sina kunder men även nå ut till större 

målgrupper då medarbetare med olika kunskaper kan hantera omgivningen på olika 

sätt (Landberg, 2016). Även Hewlett, Marshall & Sherbin (2013) poängterar att 

mångfald gynnar företag då det öppnar upp för innovation och kan leda till ökad 

tillväxt på arbetsmarknaden. Vi tror därför att det är viktigt att eliminera fördomar i 

rekryteringen då de ovannämnda resonemangen visar på den positiva effekt 

mångfald bidrar med till organisationer. 

 

Från vår undersökning av tidigare forskning kan vi konstatera att problematik kring 

rekryteringsprocessen har belysts och ifrågasatts. Vi finner dock inga tidigare studier 

som riktats in på hur en anonymiserad kompetensbaserad rekryteringsprocess skulle 

kunna möjliggöra en reducering av fördomar och personliga preferenser.  

 

Vårt teoretiska bidrag blir att undersöka om och i så fall hur en anonymisering av 

kandidaternas identitet kan förändra subjektivitetens roll i rekryteringsprocessen. 

Lindelöw (2016) betonar vikten av arbetspsykologiska tester och vi ämnar utveckla 

diskussionen kring hur man med hjälp av sådana kan möjliggöra en förändrad roll av 

subjektiviteten och därmed minska risken för homosocial reproduktion i 

rekryteringsprocessen. Vi kommer genomföra en kvalitativ studie för att fördjupa vår 

förståelse av hur människor inom rekryteringsbranschen upplever att personliga 

preferenser präglar beslutsfattandet.  

 

Vi anser att vi ger ett praktiskt bidrag genom att visa hur ett fokus på kompetens kan 

leda till att rätt kandidater rekryteras. Detta menar vi gynnar organisationer då de på 

så sätt kan få in rätt kompetens på företaget. Vidare ämnar vi med denna 

undersökning ge ett praktiskt bidrag genom att öppna upp för en mer rättvis 

arbetsmarknad som ser till den arbetssökandes kompetens framför demografiska 
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egenskaper. Med detta till grund avser denna studie att skapa förståelse för hur man, 

genom att se till individers kompetens framför identitet, kan undvika att individer 

utesluts från arbetsmarknaden på felaktiga grunder.  

 

1.3  Syfte 

Syftet med denna uppsats är att öka vår förståelse för rekryteringsprocessen och 

undersöka om och i så fall hur en anonymiserad rekrytering kan förändra 

subjektivitetens roll i processen och därmed även den homosociala reproduktionen.   

 

1.4  Frågeställningar 

•   Hur kan anonymisering bidra till att kompetens hamnar i centrum i 

rekrytering? 

•   Hur kan en omvänd kompetensbaserad rekrytering förändra den homosociala 

reproduktionen? 

 

1.5  Disposition 

1.5.1  Teoretisk referensram 

I denna del kommer vi att presentera olika teoretiska perspektiv och teorier som vi 

använder oss av i uppsatsen. Vi har valt att presentera detta kapitel före 

metodkapitlet då vi anser att det är relevant för läsaren att först få en inblick i våra 

valda teorier innan vi presenterar våra metodologiska val, då vi grundat dem på den 

teoretiska referensramen. Vi kommer presentera teorier om olika 

rekryteringsmetoder, främst utifrån Englund (1999) och Lindelöw (2016). Därefter 

kommer vi presentera self-categorization, similarity attraction theory och homosocial 

reproduktion som är teorier som behandlar beteendet att kategorisera sig själv och 

andra. Detta främst utifrån forskare som Turner (1987), Newcomb (1961), Kanter 

(1977) och Holgersson (2003, 2013). Vi avslutar kategoriseringskapitlet med att 

beskriva fördomar och stereotyper. Därefter följer ett kapitel som behandlar de tre 

diskrimineringsgrunderna vi riktat fokus på: etnicitet, kön och ålder. Vi kommer här 
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utgå från forskning från bland annat Bursell (2012, 2014, 2017), Holgersson (2013) 

och Gratton & Scott (2016). Vidare kommer kapitlet inkludera olika sätt att 

diskriminera. Avslutningsvis beskrivs intersektionalitetsperspektivet, mångfald och 

anonymisering.  

1.5.2  Metod 

I detta kapitel ämnar vi ge läsaren en förståelse för våra metodologiska val. Vi 

redogör för valet av en kvalitativ forskningsstudie följt av våra resonemang kring 

ontologiska och epistemologiska ställningstaganden. Därefter beskriver vi vår 

förklaringsmodell. Vi fortsätter sedan med att beskriva studiens upplägg vilket 

inkluderar urvalsmetod, intervjumetod samt beskrivning av intervjuprocessen. Vidare 

beskrivs analysprocessen följt av de etiska överväganden vi gör samt kvalitetsmåtten 

vi använt som grund för att skapa en trovärdig studie.     

1.5.3  Empiri 

Vi kommer i detta kapitel presentera vårt empiriska material som vi samlat in utifrån 

sex intervjuer. De kommer presenteras utifrån två olika perspektiv: vårt fallföretag 

och deras kundföretag. Vi kommer redogöra för deras svar i olika teman för att 

underlätta förståelsen för dig som läsare. Under tiden materialet presenteras förs även 

en empirinära tolkning för att sammanställa vissa likheter och olikheter mellan 

intervjupersonerna.   

1.5.4  Analys 

I detta kapitel analyserar vi vårt tidigare presenterade empiriska material med grund i 

vår teoretiska referensram. Vi använder teorierna för att förstå vårt empiriska 

material och göra kopplingar däremellan. I analysen har vi arbetat iterativt mellan 

teorin och empirin för att få en djupare förståelse för resultatet. Vi kommer analysera 

de två perspektiven parallellt för att ge en så rättvis bild som möjligt samt öka 

förståelsen för deras kompetensbaserade rekrytering. 

1.5.5  Slutsats      

Avslutningsvis presenterar vi i detta kapitel våra slutsatser av vår forskningsstudie. 

Vi kommer här besvara våra två frågeställningar samt diskutera hur vi uppfyllt vårt 

syfte.  
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2  Teoretisk referensram 
 

 
I detta kapitel kommer vi att presentera och beskriva de teorier som vi har valt att 

utgå ifrån. Kapitlet börjar med ett inledande avsnitt för att förklara varför vi anser 

att teorierna är relevanta för vår studie.   

    

2.1  Inledning till den teoretiska referensramen 

För att få en djupare förståelse för rekryteringsprocessen kommer vi först beskriva 

två ansatser, den psykometriska och den sociala ansatsen, som präglat forskningen 

inom rekrytering (Bolander, 2002). Därefter övergår vi till att beskriva hur den 

traditionella rekryteringsprocessen ser ut. Detta är något vi hade kunnat utelämna då 

vi ämnar fokusera på kompetensbaserad rekrytering. Vi valde dock att beskriva den 

traditionella rekryteringsprocessen kortfattat för att belysa skillnaderna mellan den 

och kompetensbaserad rekrytering, med förhoppningen att underlätta för läsarens 

förståelse. Genom att förklara den traditionella ville vi med hjälp av skillnaderna som 

framgår kunna visa på varför vi valt att fokusera på den kompetensbaserade. Vi 

kommer här presentera de olika stegen inom traditionell rekrytering utifrån Englund 

(1999). Vi kommer därefter definiera vad kompetens är för att leda in läsaren på 

kompetensbaserad rekrytering och vad den innebär. Vi kommer främst utgå från 

Lindelöws (2016) beskrivning av den kompetensbaserade rekryteringsmetoden då 

den bygger på hennes forskning.    

 

Efter förklaringen av dessa två sätt att rekrytera följer beskrivningar av teorier som 

behandlar kategorisering av människor. Vi börjar med self-categorization theory då 

vi anser att den ligger till grund för de två följande teorierna: similarity attraction 

theory och homosocial reproduktion. Vi har delat in kapitlet i fyra underrubriker för 

att tydligt visa för läsaren att det är olika teorier men att de alla utgår från samma 

grund och behandlar ett liknande fenomen. Vi valde att strukturera kapitlet på detta 

sätt då vi tror att det leder till att läsaren lättare förstår de olika teorierna men även 

deras gemensamma faktor. Efter denna beskrivning kommer vi sammanfatta de tre 

teorierna under en och samma benämning som är kategorisering. Detta för att 

underlätta både för oss men framförallt för läsaren senare i arbetet när vi analyserar 
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vårt empiriska material. Därefter följer ett kort stycke om fördomar och stereotyper 

som är bakomliggande orsaker till kategorisering.  

 

Vi kommer vidare redogöra för diskriminering i arbetslivet. Detta då fördomar och 

stereotyper kan bidra till diskriminering i rekryteringssituationer. Kapitlet är 

strukturerat genom att vi först presenterar vad diskriminering är och därefter redogör 

för vårt fokus på de tre diskrimineringsgrunderna etnicitet, kön och ålder utifrån 

diskrimineringsfallen som presenterades i inledningskapitlet. Efter det kommer vi 

redogöra för osynlig diskriminering och vad vi inkluderar i begreppet. Vidare 

kommer vi att beskriva intersektionalitetsperspektivet då vi ämnar visa på att man 

inte enbart bör kategoriseras utifrån en kategori utan flera samtidigt. Detta då vi 

anser att detta perspektiv ger en bättre förståelse för vad vårt syfte avser att 

undersöka. Därefter har vi valt att presentera olika definitioner och forskningsstudier 

som behandlar mångfald. Detta då vi med denna studie avser att visa på hur olika 

former av kategorisering kan hämma mångfald. Avslutningsvis går vi in på 

anonymisering och vad det kan innebära inom rekrytering.  

 

2.2  Rekrytering 

2.2.1  Den psykometriska och sociala ansatsen 

Bolander (2002) beskriver hur forskningen om rekrytering har utformats och 

förändras över tid utifrån två olika ansatser: den psykometriska och den sociala 

ansatsen.  

 

Den psykometriska ansatsen utvecklades i början av 1900-talet utifrån Webers och 

Taylors idéer om effektiva organisationer (Bolander, 2002). Effektiva organisationer 

uppnås bland annat genom en rekrytering som styrs av de arbetssökandes 

kompetenser snarare än personliga relationer eller fördomar, så att rätt person 

hamnar på rätt plats. Bolander menar att bedömningarna ska ske objektivt och 

neutralt i den bemärkelsen att personliga känslor inte får påverka beslut. Människor 

ska bedömas utifrån deras olika grad av lämplighet för det specifika arbetet. I 

samband med andra världskriget började man i allt större utsträckning använda sig av 

arbetspsykologiska tester inom militären. Detta för att snabbt kunna fylla behovet att 
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placera ut personer lämpade för olika poster. Med tiden introducerades dessa test 

även utanför försvaret för att bedriva rekrytering systematiskt och rättvist. Tester 

betraktades som en objektiv urvalsmetod som gav varje person chans att rekryteras 

oavsett kön, etnisk eller social bakgrund. Prediktion och objektivt beslutsfattande är 

två viktiga beståndsdelar i den psykometriska ansatsen. (Bolander, 2002) 

 

Den sociala ansatsen växte fram under 1990-talet och uttryckte ett slags motstånd 

eller kritik till den psykometriska ansatsen (Bolander, 2002). Den betraktar 

rekrytering som en social process där den mänskliga interaktionen avgör hur 

rekrytering går till. Den psykometriska ansatsen har kritiserats för att inte ta hänsyn 

till att människor är sociala varelser vars föreställningar om sig själva och andra 

avgör hur interaktion uppstår. Den sociala ansatsen anser att arbetssökande är 

människor och inte robotar, vilket de pekas ut som utifrån den psykometriska 

ansatsen. Människor har känslor och tankar och fokus läggs på den arbetssökandes 

initiativ utifrån upplevelser och åsikter i en rekryteringsprocess, vilket saknas i den 

psykometriska ansatsen. Beslutsfattandet görs från såväl den arbetssökande som 

rekryteraren. Kritik föreligger framförallt mot att den psykometriska ansatsen inte 

fungerar i praktiken med betoning på att rekryterare inte agerar som rationella och 

objektiva insamlare. Man menar att rekryterare påverkas av subjektiva faktorer som 

stereotyper och personligt tycke. Problem som uppstår på grund av sådana faktorer 

hanteras exempelvis i anställningsintervjun genom träning och standardiserade frågor 

för intervjuaren. Den sociala ansatsen menar att det är en god tanke att eliminera 

subjektivitetens roll men att det är lönlöst då det inte är möjligt att frångå 

fullständigt. Istället borde man försöka förhålla sig till sin subjektivitet och hantera 

den på bästa möjliga sätt. (Bolander, 2002)  

2.2.2  Traditionell rekrytering 

Med utgångspunkt i Englunds (1999) rekryteringshandbok presenteras här den 

traditionella rekryteringsprocessen. Han presenterar i detalj följande steg som 

rekryterare kan använda för att rekrytera rätt medarbetare:  

 

1.     Fastställa behov hos arbetsgivaren 

2.     Kravanalys/kravspecifikation 

3.     Skaffa kandidater (via annonsering och/eller kontakter) 
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4.     Behandla ansökningshandlingar 

5.     Träffa och intervjua vissa kandidater 

6.     Ta referenser  

7.     Utvärdering/eventuell testning/beslutsfattande 

8.     Erbjuda anställning 

9.     Introduktion 

10.  Uppföljning 

 

Första steget handlar om att konstatera att det finns ett anställningsbehov. I steg två 

ska kraven som måste uppfyllas av den arbetssökande specificeras. Dessa delas upp i 

kompetens (exempelvis utbildning och arbetserfarenhet), personlighet (exempelvis 

initiativtagare och stresstålig) och övrigt (exempelvis kön, bostadsort och ålder). 

Tredje steget handlar om att med kravspecifikationen som grund nå ut och få 

potentiella kandidater att söka tjänsten. I steg fyra görs ett urval av ansökningarna 

utifrån kravspecifikationen för att undvika att genomföra onödiga intervjuer. 

Englund talar här om att tänka efter vilka kvalifikationer och omdömen som kan 

förväntas av en person med en viss bakgrund. Ansökningar som inte alls passar in i 

rekryterarens bild kan sorteras bort. I steg fem insamlas information om kandidaterna 

genom intervjuer. Intervjun betraktas som den viktigaste delen av 

anställningsförfarandet och det är viktigt med en klar minnesbild av varje individ 

som söker för att inte riskera att blanda ihop vem som säger vad. (Englund, 1999) 

 

Englund (1999) beskriver att i det sjätte steget tar rekryteraren referenser för att i 

sjunde steget utvärdera all information som erhållits. Därefter ska bedömning, 

eventuella kunskaps-och/eller personlighetstest och beslutsfattande ske om vem som 

ska väljas. Han betonar vikten av att se testerna som ett hjälpmedel och inte som en 

slutgiltig sanning. Han rekommenderar rekryteraren att lita på sin egen intuition vid 

eventuella svåra överväganden efter både intervjuer och tester. Åttonde steget 

handlar om att erbjuda den mest intressanta personen anställning. Steg nio avser att 

introducera kandidaten, förutsatt att hen tackat ja till anställningen. Det är viktigt att 

hen informeras om sitt nya arbete och att hen introduceras för sina arbetskamrater. 

Det sista steget innebär uppföljning, vanligtvis genom utvecklingssamtal, vilket ger 

utrymme för såväl chef som den nyanställda att ostört gå igenom den anställdas 

nuvarande arbetssituation och utvecklingsmöjligheter. (Englund, 1999)  
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2.2.3  Kompetensbaserad rekrytering 

Ett alternativ till den traditionella rekrytering som Englund (1999) förespråkar är en 

rekryteringsmodell som har ett specifikt fokus på kompetens. Kompetens är ett brett 

begrepp och det kan därmed vara svårt att finna en entydig universell definition. 

Lindelöw (2016: 27) definierar kompetens som: “Beteenden som bidrar till en 

yrkesrelaterad prestation”. Likt Kihlgren (2014) menar hon att kompetens är de 

färdigheter och förhållningssätt som vi använder oss av när vi ska uppnå en 

arbetsrelaterad prestation. Lindelöw (2016) poängterar att detta hos gemene man kan 

uppfattas som enbart kunskap, men hon inkluderar även färdigheter såsom social 

eller analytisk förmåga i begreppet, samt förhållningssätt som utgör komplement till 

färdigheterna, vilka bygger på personligheten.  

 

Klurigheterna kring begreppet har diskuterats bland annat av Karlson & Fergin 

(2013: 8) vilka ser kompetens som situationsbaserat och definierar det som: 

“Förvärvad förmåga att på ett tillfredsställande sätt utföra specifika arbetsuppgifter 

i konkreta situationer”. De hävdar att det i de flesta sammanhang inte räcker med en 

teoretisk utbildning, utan det även krävs erfarenhet från praktiken och reflektion över 

genomgångna erfarenheter. De hävdar att det är möjligt att en individ är välutbildad 

och samtidigt inkompetent. De anser att många fått en övervikt av teoretisk kunskap 

till priset av praktisk kunskap, vilket lett till att många ungdomar saknar balansen 

som krävs för att möta arbetsmarknadens behov. (Karlson & Fergin, 2013) 

 

Med detta i åtanke presenterar vi en kompetensbaserad rekryteringsprocess utifrån 

Lindelöw (2016) som uppstått som ett alternativ till den traditionella 

rekryteringsprocessen och som har ett tydligt fokus på kompetens. Lindelöw (2016) 

menar att den traditionella rekryteringsprocessen behöver förändras för att kunna 

lösa en stor del av vårt samhälles jämställdhets- och integrationsproblem och för att 

på lång sikt få organisationer att fungera dynamiskt i en föränderlig omvärld. Att 

fokusera på kompetens betonas även av Sandberg (2000) som menar att det är en 

grundpelare i vårt ständigt teknologiskt förändrade yrkessamhälle och att 

organisationer behöver satsa på kompetens i företagen för att hålla sig 

konkurrenskraftiga.  
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I linje med vad Bolander (2002) presenterar utifrån den psykometriska ansatsen 

menar Lindelöw (2016) att rekrytering ska inrikta sig på människors kompetens och 

vad de kan åstadkomma istället för olikheter vad gäller bakgrund, kön och andra 

aspekter som skiljer oss åt. Fokus ska fästas på rätt saker och personliga åsikter får 

lämna plats för en objektiv och mer professionell diskussion. Hon presenterar därför 

en kompetensbaserad rekrytering som hon menar inte bara är “en effektiv och 

träffsäker rekryteringsmetod, utan också en rekryteringsprocess som inte 

diskriminerar” (Lindelöw, 2016: 14).hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh 

 

Vid insamling av information från de arbetssökande ber man enligt den traditionella 

rekryteringsprocessen de arbetssökande att skicka in CV och personligt brev 

(Englund, 1999). Här föreslår Lindelöw (2016) istället att man tilldelar de 

arbetssökande färdiga ansökningsformulär eller strukturerade CV:n som de får fylla 

i. Detta för att undvika standardiserade CV:n som de arbetssökande skickar till flera 

olika arbetsgivare och att den information som faktiskt efterfrågas kan erhållas. Vid 

urvalet av kandidater menar Lindelöw till skillnad från den traditionella metoden att 

man i ett första skede enbart ska gallra bort de som inte uppfyller vissa kritiska 

aspekter för en tjänst, exempelvis körkort, istället för att gallra utifrån rekryterarens 

egen bild. (Lindelöw, 2016)  

 

Lindelöw (2016) menar att kompetensbaserad rekrytering möjliggör en mer rättvis 

arbetsmarknad för alla samtidigt som det bidrar till att organisationer genom rätt 

kompetens lättare kan tjäna sitt syfte. Om organisationer anställer medarbetare som 

inte visar sig leva upp till kompetenskraven blir organisationer långsamma och 

ineffektiva och höga kostnader uppstår på grund av felrekrytering. Kandidater ska 

anställas för att de lever upp till objektivt ställda krav och inte för att de har en 

personlig relation till företaget. På så sätt blir organisationer mer inkluderande, 

rationella och effektiva. Med stöd i validiteten hos olika rekryterings- och 

urvalsmetoder baserade på tidigare forskning argumenterar Lindelöw (2016) för att 

den traditionella rekryteringsprocessen inte bör låta tidigare meriter och intervjuer 

väga så tungt.  
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Figur 1 - Rekryteringsmetoders validitet (Egen bild omarbetad från Lindelöw, 2016: 23) 
 

Lindelöw (2016) menar att traditionella metoder fäster för stor vikt vid variabler som 

leder till felmarginaler, såsom utbildning och yrkeserfarenhet, vilka felaktigt 

betraktas som god kvalitetsgaranti. Hon menar att det bör beaktas men att det är 

riskfyllt att lägga för stor vikt vid dessa aspekter. Utbildning har ansetts som att den 

arbetssökande är bildningsbar och tidigare arbetsuppgifter har betraktats som att en 

arbetssökande kan ett specifikt område. Värdena i Figur 1 antyder däremot 

annorlunda och avslöjar att sådana meriter inte garanterar något. Olika högskolor 

med samma utbildning kan ha olika innehåll, olika examinationsformer och studenter 

har olika förutsättningar och motivation för lärande och tar därmed med sig olika 

mängd kunskap och budskap. Arbetslivserfarenhet bör inte heller betraktas som 

någon hundraprocentig kompetensgaranti då den inte säger något om hur bra eller 

dåligt det fungerat. Lindelöw (2016) menar därmed att man ska bredda tänket och 

lägga mer tonvikt vid kunskapskrav än utbildnings- och erfarenhetskrav. Detta då 

kunskap är något en person kan, oavsett på vilket sätt man tillägnat sig det, och kan 

vara direkt relevant för ett arbetes utförande (Lindelöw, 2016). Det kan röra sig om 

att kunna tala flytande spanska inför ett internationellt säljuppdrag, vilket en person 

exempelvis kan ha lärt sig flytande tack vare sin spansktalande styvsyster.   
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För att komplettera CV:n används normalt anställningsintervjun, vars typiska 

metoder kritiseras av Lindelöw (2016). Hon menar att dessa ofta är ostrukturerade, 

händelsestyrda och präglas av stor subjektivitet. Intervjuarens egna intryck av den 

sökande ligger till grund för vilka frågor och till vilket djup som fortsätter ställas och 

hur svaren värderas. Lämpligen bör rekryterare använda sig av mer strukturerade 

intervjuer som genererar ett bättre underlag där man på förhand bestämmer vilka 

kriterier som bör styra urvalet och där samma frågor ställs till samtliga sökande. 

Sådana sorters intervjuer kräver noggrant förarbete varpå Lindelöw betonar 

träffsäkerhet och därmed behovsanalysen av organisationen som en viktig del av den 

kompetensbaserade rekryteringen. (Lindelöw, 2016) 

 

Lindelöw (2016) värderar kompetenstester högt och menar att väl utformade tester 

tillsammans med strukturerade intervjuer kan generera ett tydligt beslutsunderlag. 

Denna kombination betraktar hon som närmare kopplad till arbetsprestationen i fråga 

än vad tidigare utbildning och arbetserfarenhet är. (Lindelöw, 2016) Även Alvång 

(2000) argumenterar för testning då personliga möten av naturen alltid är subjektiva 

och att ett intryck kvarstår hos rekryteraren efter en intervju. Problemet ligger i 

huruvida detta intryck är en effekt av den arbetssökandes förmåga att presentera sig 

själv och menar att tester bidrar med en objektiv bild som intrycken kan matchas 

mot. Han menar att en rekryterare exempelvis kan tilltalas av att kandidaten kommer 

från samma stad som den själv. (Alvång, 2000) 

 

Tester, eller arbetspsykologiska tester som Skorstad (2008) benämner dem, går ut på 

att kandidater får samma frågor, chans att genomföra testerna under lika betingelser 

samt får sina svar utvärderade på samma sätt. Det kan därmed ses som en 

standardiserad process. Kandidaterna får utföra olika tester och rangordnas med hjälp 

av exempelvis numrering, utefter hur väl hen genomför testerna. Dessa olika tester 

mäter motivation, personlighet, begåvning, färdigheter och intressen. Skorstad 

(2008) nämner även personlighetstester som ett mer effektivt, men framförallt mer 

objektivt, sätt att mäta personlighet än exempelvis en personlig intervju. I 

begåvnings- och färdighetstester samt personlighetstester är en stor anledning till 

detta att subjektiviteten reduceras. Han betonar vikten av att vara väl förberedd som 

rekryterare genom att redan innan processen sätter igång ha klargjort egenskaperna 

som krävs för att få jobbet. Efter testerna har utförts ställs resultaten i form av 
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nummer gentemot varandra. Varje kandidats prestationer summeras ihop och den 

som tillslut står kvar med flest insamlade poäng bör betraktas som den mest lämpade 

kandidaten. På så sätt resulterar arbetspsykologiska test i en så effektiv och rättvis 

rekryteringsprocess som möjligt. (Skorstad, 2008) 

 

2.3  Kategorisering 

2.3.1  Self-Categorization Theory 

Self-Categorization Theory (SCT) är en teori utvecklad av Turner (1987) och handlar 

om att vi människor kan agera såväl som individer som utifrån grupptillhörigheter. 

Teorin förklarar hur och när människor kommer definiera sig själva som individer 

eller tillhörande en grupp och dess innebörd. Den undersöker även innebörden av 

denna skiftande självuppfattning, jag till vi, för att förstå människors sinnen och 

beteende (Turner & Reynolds, 2012).  

 

SCT syftar till att förklara att individen kategoriserar sig själv och andra i olika 

sociala grupper (Turner, 1987). Detta kan också förklaras med hjälp av social 

categorization som innebär att vi skapar inne- och utegrupper och dömer de som vi 

inte anser tillhör vår egen grupp. Detta beror på att vi skapar stereotyper och dömer 

en hel grupp därefter istället för att betrakta gruppens medlemmar som individer. 

Man bedömer sig själv och sin egen sociala situation och jämför den med andra 

människors. Resultatet blir att man anser sig själv tillhöra en viss grupp. (Turner, 

1987) 

2.3.2  Similarity Attraction Theory  

Vi anser att man ur SCT kan dra kopplingar till teorin om hur likheter främjar 

interaktionen mellan människor. Detta kallas för similarity attraction theory och 

innebär att människor dras till och hellre umgås och samarbetar med de man känner 

en likhet till. Teorin tar även upp hur likheter i attityder spelar en central roll i vilka 

vi väljer att socialisera oss med. (Newcomb, 1961) 

 

Likt SCT bygger similarity attraction theory delvis på kategorisering. Similarity 

attraction theory kan tolkas som att människor utifrån likheter i exempelvis attityder 
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och värderingar delar in varandra i kategorier. Likheter mellan människor och att de 

fattar tycke för varandra är två separata faktorer men ofta med en ömsesidig 

påverkan (Newcomb, 1961). Det skulle kunna förklaras genom att man oftast tycker 

om och dras till personer som är lik en själv, samtidigt som när du tycker om någon 

så är det troligtvis på grund av att du finner likheter mellan er. Byrnes (1971) tidigare 

verk om likhetsparadigmet (egen översättning) stödjer även detta påstående där han 

även fann att människor värderar de som har liknande värderingar som mer 

välanpassade och intelligenta.  

 

Utifrån ovanstående tolkar vi det som att similarity attraction theory leder till att 

grupper blir allt mer homogena. Hoffman (1959) har studerat och funnit att grupper 

med stora variationer i etnisk bakgrund hade mer processrelaterade problem än 

homogena grupper. Vidare har det forskats kring andra skillnader i homogena och 

heterogena grupper. Mannix & Neale (2005) kommer i sin studie fram till att man i 

homogena grupper är bättre på att utnyttja resurser medan man i heterogena grupper 

är bättre på att utforska möjligheter. Vi kommer i denna studie ta hänsyn till deras 

påstående och undersöka hur olika företagare ser på homogena och heterogena 

grupper.  

 

De ovan nämnda teorierna, SCT och similarity attraction theory, bygger på hur 

individer uppfattar andra utifrån sin självbild. I denna uppsats kopplar vi teorierna till 

rekrytering och kommer därmed betrakta det som att rekryteraren kategoriserar de 

arbetssökande baserat på hur de ser sig själva. Det blir därför av stor vikt för oss att 

beskriva homosocial reproduktion då även det faller inom ramen för kategorisering 

men som mer specifikt fokuserar på själva beteendet att rekrytera personer som är lik 

en själv.  

2.3.3  Homosocial reproduktion  

Lipman-Blumen (1976) har använt sig av konceptet homosocialitet för att förklara 

varför män besitter majoriteten av toppositionerna både inom organisationer och i 

samhället. Hon definierar homosocialitet som “the seeking, enjoyment, and/or 

preference for the company of the same sex”. (Lipman-Blumen, 1976: 16) Vidare har 

även Kanter (1977) diskuterat homosocialitet samt begreppet homosocial 

reproduktion. Holgersson (2003) menar att homosocial reproduktion beror på att man 
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utefter vissa sociala kriterier väljer ut den kandidat som uppfyller dessa bäst och då 

antar att denna individ besitter de kompetenser som krävs för att vara en bra chef. 

Sociala kriterier kan exempelvis vara att man har examen från ett visst universitet 

och har rätt sociala bakgrund (Holgersson, 2003). Dessa kriterier sätts upp för att 

reducera osäkerheten kring bedömandet av lämpliga chefer, för att nå lojala, 

dedikerade och hängivna individer man anser kunna vara bra chefer samt för att få en 

fungerande kommunikation (Kanter, 1977). Kriterierna har blivit ett sätt att reducera 

osäkerhet i brist på andra tydliga och objektiva mått (Holgersson, 2003). 

 

Inom rekrytering kan man med hjälp av teorin om homosocial reproduktion förklara 

bakgrunden till att män föredrar att anställa andra män på grund av trygghet. Detta då 

man anser att likheter skapar trygghet. Homosocial reproduktion inkluderar inte 

enbart homogenitet av kön utan även värderingar, sätt, social klass, beteende och 

etnicitet. Med andra ord behandlar begreppet hur man föredrar individer med 

liknande demografiska egenskaper som en själv. (Rivera, 2013) Även Holgersson 

(2013) styrker att homosocial reproduktion inte enbart avser kön.  

 

Kanter (1977) förklarar vidare att homosocial reproduktion och valet att anställa 

likasinnade egentligen grundar sig i strävan efter att lösa två centrala problem inom 

organisationer: att hantera osäkerhet och att underlätta smidig kommunikation. Hon 

påpekar att homosocial reproduktion medför uteslutning och orättvisor då man i takt 

med att individer väljer att rekrytera likasinnade systematiskt utesluter personer som 

skiljer sig från normen. (Rivera, 2013)  

 

Holgersson (2013) menar att rekryterare ofta är medvetna om tendensen att välja 

någon som är lik en själv och att detta förekommer trots att det inte är ett önskvärt 

beteende. Det finns alltså en medvetenhet kring att beslutsfattandet inte alltid är 

fullständigt objektivt. Detta beror mest troligen på att samtidigt som man vill välja 

den mest kompetenta kandidaten, vill man säkerställa att det är någon man känner 

förtroende för och som man tror kommer vara lojal mot företaget. Det kan i sin tur 

leda till att man väljer den kandidat som man har bäst personkemi med. Hon hävdar 

även att homosocialitet och könsdiskriminering är två olika sidor av ett och samma 

mynt. (Holgersson, 2013)  
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Utifrån de tre ovan presenterade teorierna har vi i denna uppsats valt att utgå från en 

enda benämning: kategorisering. Detta då vi anser att teorierna bygger på varandra 

och förklarar samma fenomen, nämligen hur man uppfattar andra i relation till sig 

själv. SCT handlar om att en individ delar in sig själv och andra i kategorier och 

similarity attraction theory visar att individer dras till de som är lika en själv. Ur 

dessa teorier tolkar vi det som att homosocial reproduktion växer fram och förklarar 

fenomenet att reproducera sig själv. Vi kommer därför i fortsättningen benämna alla 

dessa som kategorisering. Vi kommer med denna benämning att utgå från Pelled 

(1996) som menar att man kategoriserar sig själv och andra utefter lätt observerbara 

kännetecken.  

2.3.4  Fördomar och stereotyper 

Stangor (2000) beskriver stereotyper som uppfattningar av gruppkännetecken och 

menar att detta är anledningen till att människor kategoriserar varandra. Vidare 

beskriver han att stereotypifiering i sig inte behöver innebära att vi är fördomsfulla 

utan det kan vara att man endast kategoriserar någon. Fördomar däremot inkluderar 

en negativ attityd mot gruppmedlemmar som ofta saknar tillräcklig motivering. 

Skillnaden mellan dessa två begrepp är alltså att stereotyper endast handlar om en 

tankemässig uppfattning medan fördomar inkluderar en känslomässig aspekt. 

(Stangor, 2000) 

 

Bergh (2013) styrker även att fördomar förekommer när det rör sig om olika grupper. 

Han menar att man utövar fördomar mot den grupp man själv inte tillhör, likt det vi 

tidigare presenterat som kategorisering. Detta styrks även av Hilton & Von Hippel 

(1996) men då gällande stereotyper. De menar att stereotyper ofta förekommer i 

negativ bemärkelse om det avser någon som tillhör utegruppen och att detta kan ske 

även om attributet i sig som är grunden för stereotypen kan verka positivt. Bergh 

(2013) diskuterar att fördomar är något som influeras av stereotyper och tar även upp 

en annan aspekt av fördomar där han belyser att de inte behöver utgå från motvilja 

eller avsky, utan kan bero på social ojämlikhet. Med andra ord kan fördomar ha sin 

bas i vårt samhälle där individer har olika social status och vi dömer varandra 

därefter. (Bergh, 2013) 
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2.4  Diskriminering 

“When stereotypes or prejudice produce negative behaviors toward others, the 

behaviour is called discrimination.” (Stangor, 2000: 11) 

 

Diskriminering innebär enligt 1 kap. 4 § i Diskrimineringslagen (2008:567) att man 

missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan skulle ha behandlats i en 

jämförbar situation. Om missgynnandet har samband med någon av 

diskrimineringsgrunderna: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk 

tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell 

läggning eller ålder, anses detta vara diskriminering. I relation till anställning får en 

arbetsgivare inte diskriminera personer som gör en förfrågan om, eller söker, arbete 

och inte heller personer som står till förfogande för att utföra arbete som inhyrd eller 

inlånad arbetskraft. (Diskrimineringslagen, 2008:567) 

 

Då denna uppsats fokuserar på missgynnande på grund av etnisk bakgrund, ålder och 

kön i rekryteringssammanhang kommer vi nedan redogöra för dessa 

diskrimineringsgrunder. Därefter följer en beskrivning av hur diskriminering kan ta 

sig uttryck vilket kommer mynna ut i vad vi benämner osynlig diskriminering. 

2.4.1  Olika diskrimineringsformer 

Etnisk diskriminering 

Bursell (2012) har studerat etnisk diskriminering och beskriver det vid anställning 

som när en arbetssökande, på basis av hens etnicitet, missgynnas mer än en sökande 

från den dominanta etniska gruppen. Hon hävdar att arbetsgivare etniskt 

diskriminerar, medvetet eller omedvetet, på grund av två orsaker. Den ena är att de 

föredrar att arbeta med människor som tillhör samma etniska innegrupp på grund av 

fördomar och att de ogillar individer från etniska utegrupper. (Bursell, 2012) Detta 

kan bero på att arbetsgivare påverkas av preferenser eller fördomar rörande vilken 

typ av individer de vill ha på sin arbetsplats och då bortser från vinstmaximerande 

principer (Bursell, 2017).  

 

Den andra förklaringen är att arbetsgivare utövar statistisk diskriminering då de tror 

att produktivitet och etnicitet är relaterade till varandra och att människor från 
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särskilda etniska utegrupper skulle vara mindre produktiva (Bursell, 2012). Detta då 

arbetsgivare använder uppfattningar om observerbara egenskaper såsom ålder, kön 

och etnicitet för att sedan dra slutsatser om ej observerbara egenskaper. Sådant 

förekommer om exempelvis en arbetsgivare väljer bort ansökningar med arabiska 

namn med antagandet att de i snitt har sämre kunskap i svenska språket. (Bursell, 

2017) Bursell (2012) härleder sådant beteende till att människor dagligen drar 

slutsatser om andra genom kategorisering av individer som vi stöter på utifrån våra 

tidigare upplevelser. Denna statistiska diskriminering påstås utgå från objektivitet 

och matematisk precision för att maximera effektiviteten i ett anställningsbeslut, 

vilket Bursell hävdar att det inte finns någon grund för. Det handlar istället om en 

effekt av stereotyper och etnicitet och är därmed inte ett relevant kriterium i 

utvärdering av kandidater. (Bursell, 2012)  

 

Åldersdiskriminering 

Ålder som diskrimineringsgrund belyses i en rapport av 

Diskrimineringsombudsmannen (2011) som konstaterar att rekryteringssituationer är 

ett kritiskt sammanhang för åldersdiskriminering och drabbar mestadels personer 

som klassas som äldre eller yngre. Det diskuteras kring en generell uppfattning att 

äldre personer får ställa sig åt sidan för yngre personer, men att frågan även avser när 

yngre personer missgynnas.  

 

Vidare har Gratton & Scott (2016) studerat stereotyper om åldersgrupper. Sådana 

kan vara att en människa i tjugoårsåldern tas för givet att vara tekniskt kunnig och 

brinner i sökandet efter ett meningsfullt jobb medan människor i sextioårsåldern 

antas vara likgiltiga inför sitt jobb och längtar efter pensionen. Genom en 

enkätundersökning utifrån sådana antaganden fastslogs färre skillnader mellan 

åldersgrupper än vad Gratton & Scott (2016) hade föreställt sig. De noterade att 

egenskaper som ofta tillskrivs unga människor faktiskt gäller för hela arbetskraften. 

De åldersrelaterade antaganden som undersöktes var att endast yngre personer 

investerar i ny kunskap, är positiva till arbete och arbetar hårt för att hålla sig i form. 

Detta samtidigt som man hävdade att endast äldre är utmattade, vill sakta ner och är 

mindre benägna att utforska. Resultatet förklarar Gratton & Scott (2016) som en 

effekt av att människor lever längre och därmed ökar arbetslivslängden. I 

kombination med ett samhälle i ständig teknologisk förändring tvingas alla 
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arbetstagare att kontinuerligt anpassa sig och uppdatera sig i sitt arbete. Detta innebär 

att människor i mycket olika åldrar oundvikligen kommer arbeta tillsammans i allt 

större utsträckning och med liknande aktiviteter. De hävdar att detta därmed lett till 

ett växande intresse för verktygen som krävs för att klara av ett längre arbetsliv i en 

tid av teknologiska förändringar. (Gratton & Scott, 2016) 

 

Könsdiskriminering 

DO (2015b) rapporterade ett fall av könsdiskriminering då ett transportföretag fälldes 

i Arbetsdomstolen efter att ha nekat en kvinna provanställning. Det rörde sig om en 

upphandling där företaget skulle anställa chaufförer för ett nytt uppdrag. Vid 

rekryteringen var kvinnan gravid och hon hade flerårig erfarenhet på företaget. 

Merparten av de som varit tidigare anställda i samma företag fick provanställning 

och man konstaterade att det inte fanns några andra förklaringar än att det var 

graviditeten som orsakade att kvinnan nekades jobb. (DO, 2015b) I en studie av DO 

(2010) påvisades att könsdiskriminering främst drabbar kvinnor. En reflektion var att 

kvinnor måste bevisa sin kompetens mer än vad män behöver och att det är männen 

som utgör normen. Holgersson (2013) presenterar att trots att Sverige ofta framställs 

som en förebild vad gäller jämställdhet mellan kön så utgörs majoriteten av 

ledarpositionerna av manliga individer. Förekomsten att kvinnor missgynnas i dessa 

positioner härleder Holgersson (2013) till att män som utgör denna majoritet 

generellt tar mindre ansvar för hushåll och barnen i familjen än vad kvinnor gör. 

Detta resonemang belyser hur en närmare relation till familj och hushåll samt att det 

manliga könet betraktas som normen kan utgöra skäl för att kvinnor åsidosätts i 

rekryteringssammanhang (Holgersson, 2013). 

2.4.2  Osynlig diskriminering  

DO (2011) beskriver utifrån tidigare forskning hur diskriminering kan karakteriseras 

utifrån i vilken utsträckning den är synlig och avsiktlig. Man talar därför om öppen, 

subtil och dold diskriminering. Den öppna diskriminering kan liknas vid den direkta 

diskrimineringen som enligt lag avser direkt, ojämställd och skadlig behandling. Den 

är lätt att iaktta för såväl den drabbade som omgivningen. Dold diskriminering anses 

vara avsiktlig och med onda bakomliggande motiv samt att det är bara den drabbade 

som är medveten om det. Den subtila diskrimineringen liknas vid den dolda men där 

utövaren är omedveten om att den diskriminerar. (DO, 2011) Detta kan även liknas 
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vid Krings & Olivares (2007) beskrivning av personer som är subtilt fördomsfulla. 

Det avser personer som själva anser att de inte har fördomar men som trots det 

registrerar och agerar på vissa avvikelser i ett urvalsbeslut (Krings & Olivares, 

2007). Subtil och dold diskriminering beskrivs utgöra förekomsten av diskriminering 

som kan te sig normalt eller acceptabelt och utan att uttryckas i termer av 

diskriminering. Det kan vara fullt synliga handlingar men vars diskriminerande 

egenskaper kan vara svåra att upptäcka. (Diskrimineringsombudsmannen, 2011)  

 

Vidare i denna uppsats kommer en sammanslagning av den dolda och subtila 

diskrimineringen behandlas, vilken vi benämner osynlig diskriminering. Detta då vår 

uppfattning är att det är subtila fördomar och subtil diskriminering som riskerar att 

ske när subjektivitet präglar rekryteringsprocessen men att det sker omedvetet och 

dolt. Vår uppfattning är att fördomar, medvetna eller omedvetna, därmed kan vägas 

in i bedömningen om vem som ska anställas.  

 

2.5  Intersektionalitetsperspektivet 

Som tidigare diskuterats i SCT är fenomenet att vi människor delar in individer i 

olika klasser och kategorier vanligt förekommande. Ett sätt att förstå denna 

kategorisering är genom intersektionalitetsperspektivet som menar att det är av stor 

vikt att se till ett flertal kategorier parallellt.  

 

“It is absolutely the case that one is not a Muslim on Tuesday and a European on 

Wednesday, or a woman on Monday, black on Sunday and lesbian on Thursday 

afternoons. These variables coexist in time. They also intersect, coincide or clash; 

they are seldom synchronized. The point is that one’s consciousness of oneself does 

not always coincide with all variables all the time. One may, for a period of time, 

coincide with some categories, but seldom with them all.” (Braidotti, 2006: 94) 

 

Med detta citat förklarar Braidotti (2006) att man tillhör flera kategorier samtidigt.  

 

Eriksson-Zetterquist & Styhre (2007) menar att man utifrån 

intersektionalitetsperspektivet kan se till fler kategorier än en. Det räcker exempelvis 



  
 

 

24 
 

inte att enbart förstå kvinnor som kvinnor, utan även utifrån andra kategorier såsom 

klasstillhörighet och ålder. Intersektion betyder att en linje korsas eller att en väg 

skär en annan, vilket visar på att ordets betydelse står i linje med perspektivet som 

menar att kategorierna skär varandra. Bilden nedan illustrerar hur olika 

kategoriseringar kan överlappa varandra och att man inte enbart kan finnas i en 

kategori. (Eriksson-Zetterquist & Styhre, 2007)  

 

 
Figur 2 - Intersektionalitet (Egen bild omarbetad från Eriksson-Zetterquist & Styhre, 2007: 

12) 

 

Som tidigare beskrivit behöver homosocial reproduktion inte enbart avse att 

behandla kön utan kan även behandla likheter i exempelvis etnisk bakgrund eller 

social klass. Denna studie avser att diskutera kategorisering som är baserat på kön, 

ålder och etnisk bakgrund och som leder till en uteslutning från en viss tjänst baserat 

på andra orsaker än kompetens. Med anledning av detta anser vi att det är lämpligt 

att förstå dessa kategoriseringar och diskrimineringar även utifrån 

intersektionalitetsperspektivet.  

 

2.6  Mångfald 

Hewlett, Marshall & Sherbin (2013) redogör för att mångfald inkluderar inneboende 

egenskaper såsom människors olika kön och etnicitet. Det inkluderar även 
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egenskaper som erhålls genom erfarenheter, såsom exempelvis kulturell förståelse 

efter att ha arbetat utomlands. Vi  

 mångfald utifrån denna beskrivning som de olikheter mellan människor som gör att 

vi skiljer oss från varandra.   

 

Hewlett, Marshall & Sherbin (2013) konstaterar att företag med mångfald vinner 

över andra företag vad gäller både innovation och prestationer. Detta då mångfald 

har visat sig frigöra innovation på arbetsplatser då det skapar en miljö som tillåter 

idéskapande utanför boxen. De fastställer att mångfald kan leda till ökad tillväxt på 

arbetsmarknaden, inte minst då arbetare med olikheter kan förstå vissa ej uppfyllda 

behov på marknaden. De menar att ifall minst en av gruppmedlemmarna har likheter 

med slutkonsumenten, så leder det till att hela gruppen förstår den konsumenten 

bättre. De tar även upp att ledare som låter alla göra sin röst hörd, oavsett 

demografiska egenskaper, frigör värdefulla insikter till företagens innovativa 

potential i större utsträckning än andra. Sammantaget menar de att styrkorna med 

olikheter bör införlivas och omfamnas. (Hewlett, Marshall & Sherbin, 2013) 

 

Även Landberg (2016) hävdar i sin studie att mångfald bör bejakas på arbetsplatser 

då det leder till att man får in olika erfarenheter och kunskaper. Det i sin tur leder till 

en ökad kvalitet genom en sammansättning av olika personer i organisationen. 

Mångfald på arbetsplatsen innebär även att alla arbetar efter lika rättigheter och 

bedöms efter kompetens. Landberg (2016) understryker vikten av att ta itu med 

mångfaldsfrågor på samtliga nivåer inom organisationer för att försäkra jämlika 

processer och minska fördomar i organisationskulturen.  

 

Genom mångfaldsarbete kan ett företag dels skapa trovärdighet i relation till sina 

kunder men även nå ut till större målgrupper, då medarbetare med olika kunskaper 

kan hantera omgivningen på olika sätt. Heterogena grupper anges som mer 

innovativa och kreativa än homogena och arbetsmiljön blir oftast bättre. I dagens 

samhälle ställer kunder och intressenter dessutom krav på företag vad gäller hur de 

arbetar för mångfald och jämställdhet, och vikten av hur företag bidrar till 

samhällsnytta blir allt större. Företag arbetar idag allt mer globalt och en mångfaldig 

arbetskultur presenteras som en konkurrensfördel. (Landberg, 2016) 
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2.7  Anonymisering - mot diskriminering och för kompetens 

Landberg (2016) och Hewlett, Marshall & Sherbin (2013) har betonat vikten av en 

mångfaldig organisationskultur och Bursell (2012, 2014, 2017), Gratton & Scott 

(2016) och Holgersson (2013) har påvisat problematiken kring att individer väljs bort 

baserat på information om den arbetssökandes identitet. Bursells (2014, 2017) 

forskning gick ut på att hon genomförde ett delexperiment för att mäta 

arbetsgivardiskriminering i första steget av anställningsprocessen. Detta var ett av 

flera experiment där hon sände ut 3 636 ansökningar till 1 818 annonser publicerade 

på Platsbanken. För att försäkra ett verkligt intryck utformades ansökningarna som 

verkliga jobbansökningar men utifrån fiktiva individer. För varje platsannons sändes 

två ansökningar för den specifika tjänsten, vilka hade liknande språklig utformning 

och meriter. (Bursell, 2014, 2017) 

 

Ansökningarna mailades till ett brett urval av yrken, vilka var såväl könssegregerade 

som könsintegrerade, etniskt segregerade som etniskt integrerade samt både med 

krav på akademisk utbildning och inte (Bursell, 2017). Den ena ansökan hade alltid 

ett svenskt namn och den andra hade ett arabiskt eller afrikanskt namn. Det var 

skillnaden i svarsfrekvens på ansökningarna som utgjorde måtten på förekomsten av 

diskriminering. Resultaten av experimentet visade att en betydande del av de 

inkluderade arbetsgivarna diskriminerar ansökningar med arabiska och afrikanska 

namn. Om en person med svenskt namn behöver söka tio jobb för att få en positiv 

respons från arbetsgivaren måste en person med likvärdiga meriter med ett arabiskt 

eller afrikanskt namn söka 18 jobb för att få positiv respons, vilket tyder på en 

diskriminering på grund av etnisk bakgrund som visas genom namnet på ansökan. 

(Bursell, 2017) Vi anser därmed att en anonymisering av den arbetssökandes 

identitet kan vara ett sätt att ge alla rättvis chans i urvalsprocessen. Detta tror vi kan 

motverka förekomsten av fördomar och diskriminering och att fokus kan läggas på 

att hitta den kandidat som har rätt kompetens för tjänsten i fråga.  
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3  Metod 

 
 
I detta kapitel kommer en diskussion kring våra metodologiska val och 

ställningstaganden att föras för att ge läsaren en djupare förståelse. Vi kommer 

redogöra för vilka forskningsmetoder och förklaringsmodeller vi valt att använda oss 

av och ge en bild av studiens upplägg. En presentation av studiens upplägg kommer 

sedan att beskrivas för att ge en bild av vår urvalsmetod, intervjumetod samt 

beskrivning av intervjuprocessen. Därefter följer en beskrivning av vår 

analysprocess. Avslutningsvis presenterar vi våra etiska överväganden och 

kvalitetsmått.   

 

3.1  Kvalitativ forskningsstudie 

Denna uppsats är utformad enligt kvalitativa forskningsmetoder. Detta då vårt syfte 

ämnar att skapa förståelse för hur individer upplever att ett fokus på kompetens 

skulle kunna förändra subjektivitetens roll och därmed den homosociala 

reproduktionen inom rekryteringsprocessen. Vi finner ingen nödvändighet i att 

kvantifiera vår forskning då vårt mål inte är att kunna förklara processen utan att få 

en djupare förståelse för individers upplevelser. Vi anser att det i relation till vårt 

syfte är mer lämpligt med subjektiva och tolkningsbara resultat utifrån upplevelser 

och resonemang än mätbara resultat utifrån en kvantitativ forskningsstrategi. Vi har 

därför valt att utgå från kvalitativa semistrukturerade intervjuer, för att möjliggöra att 

våra intervjupersoner kan prata relativt fritt och öppet om sina upplevelser. (Bryman 

& Bell, 2013)  

 

Vi ville ta utgångspunkt från ett företag som utgör ett exempel på fenomenet att 

rekrytera kompetensbaserat, vilket vi betraktar som tillämpning av en 

fallstudiedesign. Fallstudier kännetecknas av att man studerar en liten del för att 

sedan beskriva den större verkligheten (Ejvegård, 2009). Vid kvalitativ forskning är 

det enligt Bryman & Bell (2013) vanligt att samla in empirisk information med hjälp 

av intervjuer. Det är emellertid viktigt att man vid studie av ett ensamt fall är 

försiktig med att konkludera det som en representation av verkligheten (Ejvegård, 
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2009). Vi är medvetna om att vårt resultat inte kan spegla hela 

rekryteringsbranschen, utan är endast applicerbart på de individer som inkluderas i 

undersökningen. Syftet med vår uppsats är att förstå ett fenomen snarare än att 

förklara, vilket är förenligt med Ejvegårds (2009) beskrivning av fallstudier i 

kvalitativ forskning. 

3.1.1  Ontologiska och epistemologiska ställningstaganden 

Ontologi, läran om det varande, handlar om antaganden om världens beskaffenhet. 

Mer ingående handlar det om hur man väljer att betrakta och uppfatta sociala 

entiteter. Vi utgår från att människor i olika beslutsfattande positioner inom 

rekrytering har olika erfarenheter och att de i sin natur är subjektiva. Då vi anser att 

människor ej kan frigöra sig från sina värderingar och agera fullständigt objektivt 

utgår vi ifrån en konstruktionistisk ståndpunkt. Objektivister däremot hävdar att vi 

möter sociala företeelser som yttre fakta vilket vi inte kan påverka. Vidare anser vi 

att rekryteraren är subjektiv, även om man i största möjliga mån vill vara objektiv, så 

är det omöjligt att åsidosätta sina egna värderingar fullständigt. Därav faller våra 

antaganden om världens beskaffenhet in i den icke-dualistiska ontologin som avser 

att människan och värld är sammanflätade. (Bryman & Bell, 2013) 

 

Då vi genom vårt arbete ämnar få en djupare förståelse för hur olika individer 

upplever att rekryteringsprocessen kan bli mer fokuserad på kompetens med hjälp av 

en anonymiserad ansökningsprocess, har vi valt att utgå ifrån den kunskapsteoretiska 

uppfattning som kallas för tolkningsperspektivet. Tolkningsperspektivet går även 

under benämningen interpretativism (Bryman & Bell, 2013). Man skiljer 

tolkningsperspektivet från den kunskapsteoretiska uppfattningen positivism, vilken 

utgår från att den sociala verkligheten bör studeras utifrån samma principer som 

naturvetenskapen. Naturvetenskapens analysobjekt tillskriver inte mening till sin 

omgivning vilket samhällsvetenskapens analysobjekt, människor, gör. I enlighet med 

tolkningsperspektivet vill vi beakta skillnader mellan människor och försöka fånga 

och förstå den subjektiva innebörden i deras berättelser och upplevelser och därmed 

följa den riktning som våra intervjupersoner tar oss. Detta då man får bäst förståelse 

för frågeställningen genom att försöka förstå de inblandades upplevelser. Genom att 

vi intar ett tolkande synsätt innebär det att vi som forskare utgår från ett utomstående 

perspektiv och att vi tillämpar en extern infallsvinkel. Med andra ord är vi öppna för 
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att komma fram till oväntade resultat utefter vad vi får reda på av våra 

intervjupersoner. (Bryman & Bell, 2013) 

 

Med ovanstående beskrivningar till grund ämnar vi i denna uppsats att utgå från en 

konstruktionistisk tolkande ansats. 

3.1.2  Förklaringsmodeller 

Det finns flera olika sätt att se på förhållandet mellan teori och forskning. De två 

huvudsakliga kallas för deduktivt och induktivt synsätt. Det förstnämnda beskriver 

det vanligaste synsättet inom samhällsvetenskapen. Detta synsätt utgår från den fakta 

och teori forskaren besitter som sedan härleder en eller flera hypoteser. Därefter 

testas hypoteserna för att se om teorierna stämmer. Det andra synsättet bygger istället 

på att teorin ses som ett resultat av forskningen. Det innebär att man i den induktiva 

processen drar slutsatser baserat på sina observationer genom att förklara sitt resultat 

baserat på teorierna. (Bryman & Bell, 2013) Vidare finns det även ett förhållningssätt 

som kallas för abduktion som anses vara det vanligaste metodvalet inom fallstudier 

enligt Alvesson & Sköldberg (2008). Vid abduktion utgår man som i induktionen 

från empiriska fakta men utesluter ej teoretiska förföreställningar likt deduktionen. 

Abduktionen har därmed liknande drag från både det deduktiva och det induktiva 

synsättet. Dock understryker Alvesson & Sköldberg (2008) att det är viktigt att förstå 

att abduktion inte är en enkel mix av dessa två och att det inte går att reducera till 

varken induktion eller deduktion. Abduktionen tillför nya och helt egna moment och 

inbegriper till skillnad från de andra två synsätten förståelse (Alvesson & Sköldberg, 

2008). 

 

I denna studie har vi utgått från ett abduktivt tillvägagångssätt då det var viktigt för 

oss att skapa förståelse för hur våra intervjupersoner såg på subjektivitetens roll i 

rekryteringsprocessen samt om och i så fall hur man kan förändra den homosociala 

reproduktionen. För att kunna skapa förståelse för resultatet var det av betydande roll 

för oss att kunna arbeta iterativt mellan teorin och empirin. Vi anser att vi med hjälp 

av det abduktiva synsättet kunnat tolka och förstå vårt resultat bättre än om vi hade 

utgått från ett induktivt eller deduktivt synsätt.  
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3.2  Studiens upplägg  

3.2.1  Urvalsmetod 

I sökandet av tidigare empiriskt material ämnade vi att utforska vad som sagts i 

tidigare forskning men även vad som uttryckts i rekryteringssammanhang om 

kompetensbaserad rekrytering, subjektivitet och fördomar. I sökandet fann vi 

rekryterings- och bemanningsföretaget TNG, The Next Generation (TNG, u.å.a), 

som förespråkar ett arbetssätt som sätter kompetens i centrum. De kallar arbetssättet 

för en omvänd rekryteringsprocess vilken de hävdar utmanar den traditionella 

rekryteringen. De benämner den även som fördomsfri samt kompetensbaserad och vi 

kommer därför använda dessa tre definitioner (TNG, u.å.a). Genom att byta ordning i 

processen framhävs kandidatens kompetens och risken för omedvetna förutfattade 

meningar minskar (TNG, u.å.b). Detta genom att först utföra beprövade 

arbetspsykologiska screeningtester för att i ett senare skede träffa de kandidater som 

har rätt kompetens. (TNG, u.å.c). Idén är att få fram den bästa kandidaten oavsett 

bakgrund och att beslut ska fattas med hjärnan och inte utifrån magkänslan (TNG, 

u.å.b). Detta föranledde oss att inkludera dem som ett fallföretag i vår studie och 

därmed ge dem utrymme i vår empiriska 

undersökning.hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh 

 

Inför valet av kvalitativ metod visste vi att vi ville studera fenomenet att rekrytera 

kompetensbaserat. Vi kom med hänsyn till detta fram till att det vore lämpligt att 

genomföra en fallstudie, för att kunna fördjupa vår förståelse specifikt för den metod 

som TNG använder, då de hävdar att den är kompetensbaserad (Ejvegård, 2009). 

Vidare har vi tidigare resonerat kring att genomföra en undersökning med 

komparativ design, där vi skulle ställa TNG mot ett antal andra rekryterings- och 

bemanningsföretag och jämföra upplevelser och åsikter om den traditionella 

rekryteringsprocessen i kontrast till den omvända (Bryman & Bell, 2013). Vi hade 

möjligen då erhållit en större mängd kritiska reflektioner angående den omvända 

rekryteringsmetoden med tanke på att det ännu är så få aktörer som använder sig av 

den. Sådan kritik kan vara svår att observera genom att bara studera en aktör, i detta 

fall TNG.  

 



  
 

 

31 
 

Vi insåg efter noga övervägande att det för vårt forskningsändamål inte endast 

handlar om aktörerna som rekryterar, utan även de aktörer som har initierat 

rekryteringen, det vill säga kundföretagen. Det är för deras räkning som rekryterings- 

och bemanningsföretagen arbetar, varpå vi insåg att deras upplevelser och åsikter är 

högst värdefulla för vår studie. Genom detta resonemang kom vi slutligen fram till 

att vi ville fokusera på TNG och deras omvända rekryteringsprocess samt de aktörer 

som valt dem för sin rekryteringsverksamhet. De kritiska reflektioner som eventuellt 

gick förlorade genom att välja bort en komparativ studie hoppas vi kunna vägas upp 

genom att söka förståelse för processen utifrån TNG:s kunder och därmed få ett 

bredare perspektiv. Vi tror även att vår fallstudiedesign genererar en bättre förståelse 

än vad en longitudinell design hade gjort då eventuella förändringar som skett över 

tid kan beskrivas av våra intervjupersoner som är insatta i ämnet (Bryman & Bell, 

2013). Longitudinell design valdes även bort med hänsyn till våra begränsade 

tidsramar.  

 

Våra valda intervjupersoner är TNG:s vd, TNG:s rekryteringskonsult samt fyra 

individer från olika kundföretag till TNG. Anledningen till att vi valde två anställda 

på TNG är att vi ville förstå hur de upplever att deras verksamhet fungerar och vad 

de vill uppnå med sitt tillvägagångssätt. Då vd:n och rekryteringskonsulten beskrevs 

som de personer som har bäst inblick i rekryteringsprocessen ansåg vi att de var 

lämpliga intervjupersoner. Kundföretagen inkluderades då vi ville få en djupare 

förståelse av hur processen upplevs utifrån. Här ämnade vi få kontakt med de 

personer som hade bäst inblick i rekryteringen via TNG, vilket nödvändigtvis inte 

behövde vara någon som specifikt arbetar som rekryterare.  

 

Genom att inkludera både TNG och kundföretag i undersökningen kan vi förstå 

upplevelser utifrån olika perspektiv som kan vägas mot varandra. Detta tror vi kan 

generera en starkare helhetsbild för vår förståelse. Ett alternativ hade varit att endast 

intervjua anställda inom TNG, men detta skulle riskera att generera i en alltför 

snedvriden och partisk uppfattning om rekryteringsprocessen. Vidare tror vi att 

kundföretagen kan ge oss en tydligare bild och detaljer om den omvända 

kompetensbaserade rekrytering som TNG erbjuder och att vi utifrån det kan förstå 

hur det kan överföras till en annan kontext.  
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För att göra ett urval bland kundföretagen utgick vi från TNG:s befintliga 

jobbannonser via deras hemsida och skickade ut mail till de 20 första företagen som 

dök upp på hemsidan. I mailet förklarade vi syftet med vår forskningsstudie och 

frågade om de möjligtvis hade tid och lust att ställa upp på en intervju. Vi bad även 

att i så fall få kontakt med den som hade bäst insikt i rekryteringsprocessen. Vår 

förhoppning var att komma i kontakt med företag som hade olika lång erfarenhet av 

TNG:s rekryteringsprocess. Då vi inte kunde välja och vraka bland respondenter 

valde vi att boka in intervju med de fyra första företagen som svarade att de kunde 

ställa upp. Av en slump visade det sig att samtliga hade olika lång erfarenhet av 

processen, vilket naturligtvis var fördelaktigt för oss.  

 

Namn Företag Befattning År i branschen 

Åsa Edman 
Källströmer 

TNG Vd 22 år 

Sinisa Strbac TNG Rekryteringskonsult 11 år 

Tuula Lundberg Nordkalk Skandinavisk HR-chef 30 år 

Jonas Andersson Bonava Försäljningschef X (ej 
rekryterare) 

Marika Andersson Swedese Försäljningschef Norden X (ej 
rekryterare) 

Johan Lindgård Ifö Sanitär & 
Geberit AB 

HR-chef 13 år 

 

Figur 3 - Intervjupersoner  

3.2.2  Intervjumetod 

Vid resonerande om hur vi skulle utföra våra intervjuer fann vi det relevant i relation 

till vårt syfte att genomföra semistrukturerade intervjuer. Semistrukturerade 

intervjuer är en kombination av strukturerade och ostrukturerade intervjuer. Vi ansåg 

att detta var lämpligt då vi ville ge våra valda intervjupersoner möjligheten att 

utforma sina svar relativt fritt för att kunna få med deras personliga reflektioner och 

på så sätt få en djupare förståelse av deras upplevelser. Vi ville ha möjligheten att 

anpassa ordningen på frågorna efter hur intervjuerna fortlöpte, vilket enligt Bryman 
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& Bell (2013) är förenligt med semistrukturerade intervjuer. Vi ville undvika 

fullständigt öppna frågor eftersom det hade kunnat resultera i alltför utsvävande svar 

som skulle generera en för stor mängd material för oss att hantera. Vi ville även med 

hjälp av delvis förutbestämda frågor kunna behålla fokus på det som var mest 

relevant i förhållande till våra forskningsfrågor samt för att kunna jämföra vissa svar 

mellan de olika intervjupersonerna. (Bryman & Bell, 2013) 

 

Bryman & Bell (2013) hävdar också att semistrukturerade intervjuer är lämpligt när 

det är flera forskare inblandade, som i vår undersökning, då det garanterar ett visst 

minimum av jämförbarhet i intervjuandet. Det är även lämpligt när undersökningen 

inrymmer flera företag då det kan vara bra med ett visst mått av struktur för att kunna 

jämföra de olika företagen. Vi ville även undvika fullständigt strukturerade frågor. 

Semistrukturerade intervjuer är mer situationsstyrda än strukturerade intervjuer och 

vi ville med grund i detta ge utrymme för följdfrågor. Detta då vi ville ge 

intervjupersonerna möjlighet att komplettera med personliga erfarenheter och 

reflektioner som kunde till viss del kunde styra våra frågor. (Bryman & Bell, 2013) 

 

Som stöd till våra intervjuer utformade vi två intervjuguider (Bilaga 1 och Bilaga 2) 

som var indelade i olika teman och som omfattade de frågor vi ville ställa till 

intervjupersonerna. För att stärka frågornas relevans lämnade vi över intervjuguiden 

till två personer som är utbildade inom rekrytering och som fick återkomma med 

feedback. Vi försökte utforma våra frågor så att de möjliggjorde flexibilitet och inte 

hindrade alternativa synsätt under intervjuerna. Vi var angelägna om att täcka de 

områden som vi var intresserade av i relation till våra forskningsfrågor, men med 

utgångspunkt i intervjupersonernas perspektiv. Dessa aspekter är enligt Bryman & 

Bell (2013) viktiga att beakta vid utformande av en intervjuguide.  

 

De flesta av frågorna vi ställde hade utgångspunkt i rekryteringsprocessen, men 

eftersom respondenterna arbetar utifrån två olika perspektiv fann vi det nödvändigt 

med två intervjuguider. Vi gjorde även antagandet att TNG hade en djupare inblick i 

sin egen historia och process än vad kundföretagen hade, varpå vi ville ställa fler 

frågor till dem.  
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Tanken var från början att samtliga intervjuer skulle genomföras personligen men vi 

märkte snabbt att de som återkopplade till oss var för upptagna för att ha tid med det. 

Då vi var angelägna om att få till intervjuer med dem som hörde av sig tänkte vi om 

och valde att föreslå telefonintervjuer som är mindre tidskrävande. Det var för oss 

mer centralt att få intervjua rätt person snarare än på vilket sätt vi genomförde 

intervjun. Detta uppskattades av företagen och vi kunde boka in samtliga intervjuer 

för nästkommande vecka.  

 

Telefonintervjuer kan enligt Bryman & Bell (2013) vara fördelaktigt då det kan 

reducera intervjuareffekten. Respondenten kan inte se intervjuaren och därmed inte 

påverkas av synliga faktorer hos denna vilket i sin tur hade kunnat påverka svaren. 

Bryman & Bell (2013) hävdar även att telefonintervjuer kan göra det lättare att ställa 

och svara på känsliga frågor. Det finns emellertid en del nackdelar med 

telefonintervjuer. Den huvudsakliga är att intervjuarna inte kan se respondenten 

vilket försvårar tolkningen av kroppsspråk vilket annars hade kunnat vara hjälpsamt i 

tolkandet av svaren som ges (Bryman & Bell, 2013). Det fanns även en risk att vår 

inspelningsapplikation skulle krångla, vilket vi hanterade genom att genomföra 

samtalet via högtalare på mobiltelefon och samtidigt spela in ljudet av samtalet på 

ytterligare en enhet.  

3.2.3  Beskrivning av intervjuprocessen 

Det första vi gjorde efter att ha beslutat om att genomföra intervjuer var att kontakta 

TNG för att se om det fanns möjlighet till intervju. Vi fick snabbt återkoppling att 

deras vd kunde ställa upp. På TNG:s hemsida under lediga jobb fann vi även de 

företag som använder TNG i sin rekrytering. Vi kontaktade företagen via mail och 

berättade om vårt syfte med uppsatsen och bad om att bli hänvisad till den person 

med bäst insikt i rekryteringen. Detta ledde till att vi kom i kontakt med personer på 

högre nivåer. hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh 

 

Våra två intervjupersoner på TNG var vd:n Åsa Edman Källströmer och 

rekryteringskonsulten Sinisa Strbac. De fyra kundföretagen var verksamma inom 

olika branscher. Den första kundföretagsintervjun genomfördes med Tuula Lundberg 

som är Skandinavisk HR-chef på Nordkalk. Vår andra respondent var Jonas 

Andersson, försäljningschef för region Stockholm på Bonava. Vår tredje 
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intervjuperson hette Marika Andersson och arbetar på Swedese som ansvarig för 

försäljningen i Norden. Den fjärde intervjun var med Johan Lindgård, HR-chef på Ifö 

Sanitär och Geberit AB. Några dagar innan inbokad tid mailade vi över information 

till alla intervjupersoner (Bilaga 3 och Bilaga 4). Informationen inkluderade syftet 

med uppsatsen, lite kort om vad våra frågor skulle handla om samt våra etiska 

överväganden som presenteras i ett senare avsnitt. 

 

Vi började samtalen med att en av oss ringde upp för att stämma av att 

intervjupersonerna hade läst informationen som vi hade sänt. För de personer som 

inte hade läst den gick vi snabbt igenom väsentlig information vad gällde uppsatsen 

och frågorna som skulle ställas, men även information om etiska aspekter. Vi 

informerade sedan intervjupersonerna att de hade rätt att vara anonyma om så 

önskades, att de hade rätt att avbryta intervjun samt att allt material endast skulle 

användas till vårt forskningsändamål. Vi stämde även av att det var okej att vi 

spelade in intervjun och hade högtalare på telefonen. Vidare förklarade vi att vi 

tillämpar respondentvalidering vilket innebär att vi återsänder erhållet material från 

intervjun till intervjupersonerna som får bekräfta att vi tolkat det de har sagt rätt. 

Därefter satte vi på högtalaren på telefonen så att samtliga forskare kunde höra 

intervjupersonen. 

 

Vi började sedan själva intervjun med att be respondenterna att kort berätta om sig 

själva och företaget de arbetar på samt deras roll på företaget. De fick berätta om hur 

deras arbetsdag vanligtvis såg ut samt hur deras befattning och uppgifter var 

kopplade till rekrytering. Vi ville med dessa bakgrundsfrågor få intervjupersonerna 

att känna sig bekväma med oss, men också få en bild av personen vi pratade med. 

Här skiljer sig de två intervjuguiderna åt då vi med TNG gick in på deras affärsidé 

för att senare gå in på hur själva rekryteringen går till. Eftersom TNG är vårt 

fallföretag var det betydande för oss att få djupare insikt i hur företaget fungerar för 

att sedan kunna ställa mer djupgående frågor om deras rekryteringsprocess. Med 

kundföretagen ställde vi istället djupgående frågor om samarbetet med TNG, ifall de 

samarbetar med andra rekryteringsföretag parallellt samt om det är specifika tjänster 

de söker via TNG. Detta för att vi ville förstå anledningen till att de valt dem från 

första början och hur länge de arbetat med dem för att sedan övergå till hur processen 

ser ut när de rekryterar via TNG. 



  
 

 

36 
 

 

Dessa frågor om rekryteringsprocessen var centrala för oss för att kunna koppla till 

vår teoretiska referensram om Lindelöws (2016) kompetensbaserade rekrytering. 

Intervjun med TNG gick istället över från rekryteringsprocessen till innebörden av 

att rekrytera fördomsfritt samt inkluderade frågor som rörde huruvida det är möjligt 

med fullständig objektivitet i processen. Vi frågade sedan varför just deras 

rekrytering är av intresse för andra företag samt vilka fördelar och/eller nackdelar 

deras metod innebar. Till kundföretagen ställde vi sedan frågor om hur de såg på den 

kompetensbaserade rekryteringen TNG utövar och hur de sätter denna i relation till 

den traditionella. Vidare ställde vi frågor som rörde hur de såg på att rekryterare 

anställer individer som liknar dem själva, vilka egenskaper de värderar högst samt 

personliga värderingars betydelse vid val av kandidat. Vi avslutade detta tema med 

att fråga huruvida det är möjligt att vara fullständigt objektiv i rekryteringsprocessen. 

Sedan fortsatte vi med företagens syn på fördomar och hur sådana kan prägla 

beslutsfattandet i rekryteringsprocessen. Vi ville därefter förstå hur företagen såg på 

mångfald och huruvida TNG:s tillvägagångssätt bidragit till detta.   

 

I intervjuerna med TNG gick vi sedan djupare in på vilka kandidater som tas fram. 

Vi fortsatte med att ställa frågor rörande deras syn på personkemi och att rekrytera 

likasinnade. Detta då vi själva ansåg att det medför en viss subjektivitet då man i 

dessa fall baserar valet på personliga preferenser istället för objektiva mått. Vidare 

ställde vi olika frågor som behandlade mångfald och hur de menar att deras 

tillvägagångssätt öppnar upp för detta. Sedan gick vi vidare med frågor rörande 

avidentifiering. Vi var även intresserade av att veta om TNG ställer några krav på 

kunderna de arbetar med, exempelvis om de skulle önska en kandidat med en viss 

ålder eller liknande. Vi fortsatte sedan med frågor rörande testerna som de erbjuder. 

Detta för att öka vår förståelse för testerna och hur resultaten används av rekryterarna 

för att lära känna kandidaten men fortfarande vara objektiva i bedömningen.  

 

Samtliga intervjuer avslutades med att fråga om intervjupersonerna tror att det 

gynnar ett företag att endast se till kompetens, dels för att få deras åsikt om det men 

även för att urskilja vad kompetens innebär för dem. Avslutningsvis frågade vi 

intervjupersonerna om de hade något de ville tillägga.  
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Omgående efter intervjuerna avslutats satte vi oss tillsammans och transkriberade 

varje intervju. Även om vi hade allt inspelat ansåg vi att det var viktigt att göra detta 

direkt då vi hade färskt i minnet om vad som sades när vilket skulle underlätta 

redogörelsen för det empiriska materialet. Vi ville även kort reflektera och diskutera 

tillsammans om vad som hade sagts. 

 

3.3  Beskrivning av analysprocessen 

Något som genomsyrat denna uppsats är att vi ämnat skapa en förståelse för hur 

TNG:s rekryteringsprocess fungerar samt hur kundföretag upplever den. Utöver detta 

ville vi även förstå betydelsen av att rekrytera fördomsfritt och om och i så fall hur 

detta är möjligt. Vi ville förstå intervjupersonernas upplevelse och erfarenhet av 

subjektivitetens roll i rekryteringsprocessen och koppla det till homosocial 

reproduktion. Då vi valde semistrukturerade intervjuer fick vi möjligheten att ställa 

följdfrågor och frångå vår intervjuguide vilket tillät oss att få en djupare insikt i dessa 

frågor samt fånga personliga erfarenheter och upplevelser (Bryman & Bell, 2013).  

 

Vi valde att dela upp arbetsuppgifterna inför intervjuerna för att underlätta den 

kommande analysprocessen för oss. Vi deltog alla tre i samtliga intervjuer och drog 

nytta av att vi kunde ha olika ansvarsområden. En av oss hade ansvaret för att styra 

intervjun genom att ställa huvudfrågorna till respondenterna. Vi hade en som var 

mindre delaktig i frågorna och tolkningen av svaren och var istället ansvarig för att 

föra anteckningar. Den tredje axlade rollen som allt-i-allo då hon agerade stöd till 

den första personen genom att hjälpa till med frågorna och tolka svaren för att 

eventuellt ställa följdfrågor, samtidigt som hon förde kompletterande anteckningar. 

Eftersom vi spelat in samtliga intervjuer kunde vi i direkt anslutning till att de 

avslutats transkribera materialet tillsammans för att bättre kunna tolka våra 

anteckningar när vi fortfarande hade intervjuerna färskt i minnet. Med detta avsåg vi 

att kunna utnyttja att vi tolkar och uppfattar olika saker och information. 

 

När vi sedan påbörjade analysprocessen utgick vi därför från en analysstrategi som 

innebär att vi kunde gå fram och tillbaka mellan empiri och teori. Denna strategi 

möjliggjorde för oss att utveckla en teoretisk förståelse genom vårt empiriska 
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material men tillät oss samtidigt att ta hjälp av vår teoretiska referensram för få en 

bättre förståelse för bakgrunden till vårt insamlade material. (Bryman & Bell, 2013) 

Våra intervjuer resulterade i en stor mängd empiriskt material vilket gjorde att vi 

valde att dela upp och analysera i olika områden för att underlätta både för oss vid 

sammanställning, men också för läsarens förståelse.  

 

3.4  Etiska överväganden 

Vår valda forskningsmetod innebar en inblandning av enskilda individers upplevelser 

och perspektiv. Eftersom det rörde ett pågående samarbete mellan TNG och 

kundföretagen var vi medvetna om att det ur ett företagsperspektiv kan vara känsligt 

för samtliga parter att lämna ut information om respektive part. Ämnena som togs 

upp kan även upplevas känsligt ur ett individperspektiv. Det kan exempelvis vara 

känsligt för en individ att uttrycka sig om fördomar och mångfald. Därför var det 

viktigt för oss att intervjupersonerna kände sig trygga med sitt deltagande och vi ville 

därmed bedriva vår forskning med ett högst etiskt förhållningssätt. För att 

åstadkomma detta valde vi att utgå från de fem etiska principer för 

företagsekonomiska forskare som presenteras av Bryman & Bell (2013).  

 

Den första principen är informationskravet vilken vi fullgjorde genom att i första 

hand sända skriftlig information till intervjupersonerna några dagar innan intervjun 

där vi informerade om vår undersökning och dess syfte. Vi angav även att vi 

tillämpar respondentvalidering så att intervjupersonerna kunde bekräfta att vi tolkat 

informationen rätt innan publicering av uppsatsen (Bryman & Bell, 2013). Denna 

information upprepades muntligen i samband med intervjutillfället för de som inte 

hade läst den skriftliga informationen. Nästa princip enligt Bryman & Bell (2013) är 

samtyckeskravet, vilket innebär att samtliga intervjupersoner informerades om att 

deras deltagande var helt frivilligt och att de fick avbryta intervjun närsomhelst om 

så önskades. Detta tydliggjordes i såväl den skriftliga som muntliga informationen. 

Vi angav även i den skriftliga informationen att vi skulle spela in intervjun för att 

kunna tolka materialet så bra och rättvist som möjligt, vilket vi sedan även stämde av 

innan intervjun. I samband med detta bad vi om godkännande att ha högtalare på 



  
 

 

39 
 

telefonen vid inspelningen så att samtliga intervjuare kunde höra intervjupersonens 

svar.  

 

Den tredje principen benämner Bryman & Bell (2013) som konfidentialitets- och 

anonymitetskravet, som innebär att samtliga intervjupersoner fick möjligheten att 

vara anonyma och att vi i så fall skulle använda oss av fiktiva identiteter och företag. 

Ingen av våra intervjukandidater valde anonym medverkan. Nästa princip är 

nyttjandekravet vilket vi uppfyllde genom att underrätta intervjupersonerna att all 

insamlad information endast används till vårt forskningsändamål. För att få våra 

intervjupersoner att känna sig trygga med att bli intervjuade och för att skapa 

förtroende gav vi ingen vilseledande information till intervjupersonerna om vår 

undersökning, vilket är den femte och sista principen om falska förespeglingar. 

(Bryman & Bell, 2013) 

 

3.5  Utvärderingar av studiens kvalitet  

Vid bedömningar av forskningsstudiers kvalitet utgår man ofta från två olika 

bedömningskriterier: reliabilitet och validitet. Andra forskare, såsom Lincoln & 

Guba (1985) i Bryman & Bell (2013) menar att man inom kvalitativ forskning bör 

vara mer specifik och utgå från två andra kriterier: trovärdighet och äkthet. Vi 

kommer nedan redogöra för dessa två kriterier samt hur de kommer att tillämpas i 

vår studie.  

3.5.1  Trovärdighet 

I utvärderingen av denna studie använder vi oss av trovärdighetskriteriet för att 

bedöma och värdera studiens kvalitet. Gällande trovärdighet delas det in i fyra 

delkriterier: tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirmering/bekräftelse. 

 

För att säkerställa att studien har en hög tillförlitlighet använde vi oss av 

respondentvalidering, vilket innebär att vi stämde av med intervjupersonerna att vi 

tolkat det empiriska materialet rätt innan vi gick vidare med forskningsstudien. För 

att uppfylla det andra delkriteriet, överförbarhet, valde vi att intervjua två anställda 

inom rekrytering- och bemanningsföretaget TNG för att sedan sätta deras upplevelser 
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i relation till fyra individer från olika kundföretag. Genom att intervjua dessa olika 

individer med den gemensamma faktorn att deras företag använder sig av den 

kompetensbaserade rekrytering som TNG erbjuder fick vi en tydligare redogörelse 

för detaljer och hur resultaten kan överföras till en annan kontext. Vi anser att genom 

att vi intervjuade både företaget som erbjuder den kompetensbaserade rekrytering 

och företag som använder sig av den leder det till en ökad trovärdighet till vår studie 

och resultatet av den. (Bryman & Bell, 2013) 

 

Vi har även varit noggranna med att redogöra för våra valda teorier, begrepp och 

frågeställningar. Vi har även strävat efter att anta ett granskande synsätt för att öka 

pålitligheten i vår studie. Vidare har vi även tydliggjort att vi ämnat vara objektiva i 

den mån det är möjligt, men att subjektiva värderingar kan spegla vissa delar av 

studien eftersom det i kvalitativa studier inom samhällsvetenskaplig forskning är 

omöjligt att vara fullständigt objektiv. Vi som är författare till denna uppsats är 

medvetna om att subjektivitet förekommer till viss del i studien eftersom vi intervjuat 

individer som delat sina personliga värderingar och åsikter med oss. Vi är också 

medvetna om att vårt resultat inte speglar hela branschen, utan enbart individerna vi 

valt att intervjua. Genom att tydliggöra detta för läsaren bidrar vi med hög 

konfirmering till studien. (Bryman & Bell, 2013)  

3.5.2  Äkthet  

Det andra bedömningskriteriet, äkthet, delas in i delkriterierna: rättvis bild, 

ontologisk autenticitet, pedagogisk autenticitet, katalytisk autenticitet och taktisk 

autenticitet (Lincoln & Guba, 1985 i Bryman & Bell, 2013). Vi har i denna studie 

huvudsakligen utgått från delkriteriet, rättvis bild. Detta då vi anser att det är 

lämpligast att applicera i förhållande till vår studie eftersom vi strävar efter att ge en 

rättvis bild av såväl TNG:s perspektiv på hur deras kompetensbaserade 

rekryteringsprocess kan förändra subjektivitetens roll som företagens upplevelser av 

den. Det var ett enkelt beslut från vår sida att utgå från bådas perspektiv då vi anser 

att det ger en mer rättvis bild och representerar i större grad en äkthet över hur 

processen uppfattas. Vi tycker att det är viktigt att inte enbart se detta ur ett 

perspektiv, utan i förhållande till varandra, för att ge den kompetensbaserade 

rekryteringen en så neutral och objektiv bild som möjligt. För att leva upp till detta 

har vi, som tidigare nämnts, även använt oss av respondentvalidering och varit 
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tydliga mot både TNG och kundföretagen att vi kommer intervjua personer från båda 

sidorna. (Bryman & Bell, 2013) Vidare har vi även inkluderat kundföretag som haft 

olika långa samarbeten med TNG. Detta då vi tror att det kan ge oss ett bredare 

perspektiv än om vi exempelvis enbart inkluderat företag som haft långtgående 

samarbete med TNG då det hade kunnat ge en snedvriden bild av processen. Vi anser 

att det lett till att vår studie genererar en mer rättvis bild av den omvända processen 

och upplevelserna av den. 
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4  Empiri   

 
I detta kapitel kommer vi presentera det insamlade empiriska materialet i två delar: 

en del som är insamlat från de två intervjuerna med fallföretaget TNG och en del 

som är från intervjuerna med våra fyra representanter från olika kundföretag till 

TNG. Materialet är uppdelat i olika teman med hänsyn till vår teoretiska 

referensram för att underlätta för läsaren.  

 

4.1  TNG 

4.1.1  Den omvända kompetensbaserade rekryteringsprocessen 

Då vi ämnade få djupare förståelse för hur en rekryteringsprocess går till samt om 

och i så fall hur den kan förändra subjektivitetens roll har vi valt att utgå från TNG:s 

omvända kompetensbaserade rekrytering. Vi var intresserade av att förstå hur 

processen gick till och bad därför intervjupersonerna prata fritt om detta. Detta lade 

sedan grunden till vår empiriska förståelse för begreppet.  

 

Vi började med att intervjua TNG:s vd Åsa som berättade att första steget i 

rekryteringsprocessen börjar efter att ett kundföretag kontaktat TNG med att de tar 

fram en kravprofil där de hjälper kunden att fokusera på rätt saker. Sinisa, 

rekryteringskonsult på TNG, angav att de då går igenom arbetsuppgifter för tjänsten, 

förväntningar på erfarenhet samt kompetensprofil. De har en kompetensmatris 

bestående av fyra delkompetenser: utbildning/erfarenhet, begåvning, personlighet 

och motivation, vilka de skapar ett “frågebatteri” utifrån när de gör kravprofilen. Åsa 

berättade att de för varje kompetens begränsar kunden till att välja tre egenskaper 

som anses viktigast för tjänsten. Hon menade att de annars kommer begära att en 

person har “allt” och att sådana människor inte finns. Åsa berättade även att de inte 

tar emot krav om en specifik ålder eller kön, såvida inte företaget har en skyldighet 

sträva efter balans i kön. Efter kravprofilen skapar de en annons. Åsa poängterade att 

de presenterar eventuella krav i annonsen, vilket exempelvis kan vara att kandidaten 

måste kunna börja arbeta inom en månad.  
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Därefter får de som söker jobbet börja med att göra arbetspsykologiska tester, vilka 

TNG valt utifrån kravprofilen. Åsa berättade att de har många tester vilka faller inom 

ramen av de fyra delkompetenserna. Det finns inga rätt eller fel gällande testerna, 

men däremot får man matchningspoäng utifrån hur nära man ligger kravprofilen. 

Gällande begåvningstester poängterade Åsa att det inte handlar om generell smarthet 

utan vilken begåvning som krävs för tjänsten i fråga. Den sökande får sedan ett 

sammanvägt matchningspoäng vilket kan uppnå olika värden för samma person i 

olika tjänster eftersom ens kompetens kan vara ha varierad lämplighet i olika 

situationer.  

 

Därefter görs ett urval utifrån testresultaten där TNG jagar den efterfrågade 

kompetensen. Sinisa tillade att de väger in erfarenheter från CV:t då detta är något 

som deras system inte kan ta hänsyn till. Han förklarade att de med hjälp av 

testresultaten och CV:t har en ganska bred bild av kandidaten utan att ha träffat den, 

vilket lett till att de kommit i kontakt med personer som annars kanske skulle ha valts 

bort. Detta genom att testerna visar på en potential som passar för tjänsten men som 

inte uttrycks i CV:t.  

 

Ett antal kandidater väljs sedan ut för telefonintervju och då handlar det om att skapa 

en första kontakt med kandidaten för att förstå varför kandidaten sökt tjänsten samt 

deras förväntningar på den. Han förklarade att de kandidater som verkar lovande 

bokas in för en personlig intervju med fokus på kompetens, det vill säga hur man kan 

applicera tidigare erfarenheter och kunskap på det som komma skall. Åsa 

poängterade att det innebär att inga privata frågor vad gäller exempelvis 

fritidsintressen ställs. Därefter gör TNG en bedömning och väljer ut vilka kandidater 

som ska presenteras för kunden. Det är sedan upp till företaget att bestämma vilken 

eller vilka de vill gå vidare med. Hädanefter agerar TNG enbart som en 

koordinerande och stöttande roll. Sinisa hävdar att hela processen är mycket 

kompetensbaserad och rundade av med att säga: “I korta drag så har vi flyttat den 

subjektiva bedömningen lite längre fram i processen än vad man vanligtvis gör.” 

 

Vi blev efter beskrivningen av processen nyfikna på om kundföretagen har möjlighet 

att ställa krav på kandidaten, exempelvis att den besitter en viss akademisk 

utbildning. Åsa svarade att det kan de och det kan naturligtvis finnas skäl till det 
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beroende på befattning. Hon tydliggjorde dock att många företag har förutfattade 

meningar om vilka lärosäten som slår högre än andra och att “det tycker vi är 

nonsens”. Hon berättade att TNG är angelägna om att utmana utbildningskraven, inte 

minst då forskning visat att antal utbildningsår har låg validitet.  

 

Vi kunde utifrån beskrivningen av rekryteringsprocessen förstå att både Sinisa och 

Åsa ansåg att det är kompetensen som krävs för den specifika tjänsten som ska 

genomsyra hela processen fram till att TNG presenterar kandidaterna för 

kundföretaget. Vi förstår det som att TNG vill uppmana kunderna att tänka framåt 

när de försöker applicera kandidaternas tidigare kunskap och erfarenheter på 

kommande arbetsuppgifter.  

 

Vi frågade även Åsa och Sinisa om de ser några nackdelar med TNG:s arbetssätt och 

om de har några reflektioner kring varför andra rekryteringsföretag inte arbetar på 

samma sätt. Åsa svarade först och främst att inga rekryteringsmetoder är 

hundraprocentiga och tester är inget undantag. Vidare menade hon att TNG skiljer 

sig ganska mycket från hur man arbetade förr då man eftersträvade en personlig 

atmosfär och hade en positiv syn på personliga relationer i intervjuer. TNG försöker 

komma ifrån detta genom att i intervjuerna ställa liknande frågor till kandidaterna så 

att de jämförs på samma grunder. De använder sig av semistrukturerade intervjuer 

med målande frågor för att undvika risken att kandidaten svarar det de tror att 

arbetsgivaren vill höra. Åsa menade att en nackdel skulle kunna vara att kandidater 

är ovana vid TNG:s tillvägagångssätt och att det kan upplevas som fyrkantigt och 

opersonligt. 

 

Att andra företag inte anammat arbetssättet trodde hon berodde på att det tids-, 

utbildnings- och kostnadsmässigt är en stor utmaning. Hon sa: “Jag tror att många 

rekryteringsföretag pratar om att arbeta såhär, men att det är en sak att prata om det 

och en sak att få en hel organisation att göra det från hjärtat.” Åsa ansåg dock att fler 

borde arbeta som TNG, då hon menar att samhället inte har råd att slösa bort talanger 

på arbetsmarknaden. Sinisa berättade att TNG trodde att konkurrenterna skulle ta 

efter deras idé inom loppet av ett år men när ingenting hände misstänkte han, likt 

Åsa, att det berodde på den stora utmaning det medför. Sinisa trodde även att det är 
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en filosofisk fråga då ledningen kan känna att de kör över sina erfarna rekryterare 

genom att istället använda datoriserade tester.  

 

Vi frågade även om de tror att det är gynnsamt för företag att enbart fokusera på 

kompetens. För Åsa var svaret: “ja, självklart”, medan Sinisa antydde att det är 

gynnsamt i teorin men inte i praktiken. Han menade att i lägen där man har alldeles 

för många av en viss målgrupp gynnas man inte av att enbart fokusera på kompetens 

per definition. För oss var det intressant att svaren skiljde sig lite åt i denna fråga. 

Främst då Åsa ansåg att det självklart är gynnsamt och att Sinisa sedan hävdade att 

det kanske inte är så bra som man skulle vilja tro. Vi tror dock att han avser att inte 

försköna uppfattningen utan vill ge oss en rättvis bild.  

 

Vidare ville vi ta reda på TNG:s syn på de arbetssökandes CV och personliga brev i 

rekryteringsprocessen och hur ett bra testresultat sammanvägs med svaga meriter på 

CV:t. Både Åsa och Sinisa förklarade att TNG inte efterfrågar ett personligt brev. 

Åsa berättade att kandidaterna skickar in CV i samband med att de skapar en profil 

hos TNG men att de inte kollar på det förrän efter kandidaten utfört testerna. Vikten 

av CV:t beror på kravprofilen. Om en viss utbildning är högt prioriterat eller om det 

finns vissa krav i kravprofilen kan CV:t väga tungt. Sinisa hävdade att ett svagt CV 

inte är ett problem förutsatt att kundföretaget öppnat upp för att ta in någon som inte 

har så mycket erfarenhet men god potential. Han nämnde dock tidsaspekten som ett 

eventuellt hinder och förklarar att ett företag kanske inte har tid med en djup 

introduktion, därav kan CV:t bli av stor betydelse. Han tydliggjorde att en person 

som inte har erfarenhet av det specifika jobbet men som har annan relevant 

erfarenhet kan tillsammans med ett bra testresultat ändå bli aktuell. Han poängterade 

att det är situationsanpassat och beror på vilken tjänst det gäller.  

 

Trots fördelarna våra intervjukandidater presenterade resonerade vi kring hur väl 

dessa tester egentligen beskriver verkligheten och frågade därför hur de resonerar om 

en kandidat anser att den hade en dålig dag när testerna utfördes. Sinisa beskrev att 

det kan vara knivigt på så sätt att kandidaten bara får en chans och därmed kan 

testerna ses som väldigt hårda. Av respekt för andra kandidater får man normalt sett 

inte göra om dem och de få gånger de tillåtit nytt försök har det ändå inte visat någon 
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större skillnad. Sinisa hävdade att testerna, specifikt begåvningstesterna, är 

utformade för att inte kunna lura dem då begåvning är svårt att träna upp.  

 

Vi ställde oss lite frågande till faktumet att en dator rangordnar kompetens och 

personlighet och ifrågasatte om de inte tror att man riskerar att missa kandidater som 

saknar kompetensen som krävs i dagsläget men som har potentialen och viljan att 

lära sig. Sinisa menade att det går att spåra genom testerna. Han beskrev att om man 

eftersöker inlärningsförmåga går det att härleda genom att kandidaten exempelvis 

visar på en logisk, verbal eller numerisk förmåga i testresultaten. Personlighets- och 

motivationstesterna kan även visa på driv och ambition. Sinisa påstod att fördelen 

med testerna är att de kan visa på en persons kapacitet utan att personen för den 

sakens skull sätter ord på det eller ens vet om att den besitter denna. På så sätt får 

TNG fram rätt information och är inget de behöver ställa frågor om.  

4.1.2  Vikten av att rekrytera fördomsfritt  

Vi var även intresserade av att ta reda på vad det för våra intervjupersoner innebar att 

rekrytera fördomsfritt. Sinisa menade att det är “när man bortser från allt som inte 

har med personens kompetens att göra.” Han förtydligade att det gäller att bortse från 

privata frågor och subjektiva uppfattningar som inte har med tjänstens krav att göra. 

Han hävdade också att tack vare TNG:s process kommer de åt kandidaters begåvning 

och färdighet som kandidaterna annars kan ha svårt att argumentera för i ord. Genom 

att de utför tester anser Sinisa att man får reda på att en person, med rätt 

förutsättningar, kan klara av detta jobb bättre än någon som kanske har erfarenheten 

men inte har tillräckligt med begåvning. Det handlar om att man måste komma förbi 

allt oviktigt och enbart prata om så “hård fakta” som det går. Sinisa avslutade med att 

poängtera att det dock alltid blir subjektivt eftersom det har med människor att göra. 

Åsa beskrev det kort och gott som att man ska fokusera på kompetenserna som är 

avgörande för framtida arbetsprestation och inget annat. 

 

Då vi mer specifikt ville veta varför man bör rekrytera fördomsfritt bad vi 

intervjupersonerna berätta sina tankar kring detta. Åsa menade att det är viktigt att 

rekrytera fördomsfritt för att lyckas hitta de personer som har bäst förutsättningar att 

klara framtida arbetsprestationer. Hon menade att hon vet att man tidigare valt bort 

kandidater av fel anledningar. Hon berättade även att det är vanligt att rekrytera 
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personer som liknar en själv och att rekrytera från den innersta kretsen. Hon 

förklarade att man tidigare ställde privata frågor utifrån sin egen referensram och att 

man lätt färgas av denna. TNG ställer därför inga privata frågor i sin process. Åsa 

menar att man tack vare en fördomsfri rekrytering kan få in olika personer och 

perspektiv som kan spegla de olika målgrupperna vilket utmanar och på så sätt också 

gynnar företagen. Åsa berättade om ett intressant exempel då TNG fått feedback från 

ett företag som med hjälp av TNG:s kompetensbaserade process rekryterat en 

kandidat som de menade att de själva aldrig skulle valt. Kvinnan som rekryterades 

var perfekt lämpad för arbetsuppgiften men höggravid och skulle påbörja sin 

mammaledighet så fort tjänsten tillsattes. Tack vare TNG:s tester kunde man visa på 

kvinnans kompetens och företaget insåg att det var värt att rekrytera henne trots 

omständigheterna och de har i efterhand återkopplat till TNG för att berätta hur nöjda 

de var med henne. 

 

Sinisa tillade även att rekrytera fördomsfritt handlar mycket om bolagen och 

myndigheter som vill öka sin tillväxt och framgång. Detta görs genom att hitta de 

bästa personerna som kan bidra till detta. Han menar att det inte spelar så stor roll 

vem man är eller var man kommer från utan vad du kan bidra med, din potential, 

vilken kommer fram om man inte låter personliga preferenser komma i vägen. Han 

fortsatte med att det självklart också är viktigt att rekrytera fördomsfritt ur ett 

samhällsperspektiv eftersom diskriminering förekommer och måste motarbetas. Det 

finns alltså ett högre syfte, men i grund och botten handlar det om att bolag ska växa. 

Han summerade med att säga att om TNG på olika innovativa sätt kan bidra till ett 

bättre samhälle så gör de gärna det. De brukar betona en hållbar arbetsmarknad där 

alla har en plats där de kan bidra extra mycket och att de vill se till att chansen till 

detta ökar. 

 

Vi ställde även en följdfråga om vilka möjligheter fördomsfri rekrytering ger och då 

gick Åsa tillbaka till det hon tidigare förklarade om företag som på grund av 

traditionell rekrytering väljer bort på fel grunder. Hon tog upp att forskning visat på 

att begåvning i särklass har högst validitet och att denna inte går att urskilja enbart 

från ett CV. Hon menade att man måste mäta och testa. Sinisa fortsatte på samma 

spår när han förklarade att man kommer i kontakt med personer som annars hade 

valts bort. Han anser att detta är den största och mest självklara vinningen och att 
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TNG utan sitt sätt att rekrytera säkerligen hade valt bort flera som egentligen besatt 

rätt kompetens. Han sa också att den andra vinningen är att han personligen tror att 

de kandidater som TNG presenterar för sina kunder procentuellt är lite bättre än 

andra rekryteringsföretags. Detta eftersom TNG vet och kan argumentera för att en 

viss person verkligen har den kapaciteten eller erfarenheten som efterfrågas.  

 

En annan aspekt vi ville inkludera var varför det skulle vara av intresse för ett företag 

att använda sig av just TNG vid rekrytering. Här svarade Sinisa att mångfald och 

fördomsfri rekrytering är i ropet. Åsa anser att deras största fördel är att de har 

arbetat fokuserat med frågan kring mångfald och hållbarhet vilket gör att de kan 

hjälpa kunderna att komma rätt i dessa frågor. De finns där för att hjälpa och guida 

kunden i vad man får och inte får göra och vill få kunden att se fördelarna med att 

rekrytera rätt.  

 

Vi var även nyfikna på hur TNG ser på kundföretagen som de arbetar med och om de 

ställer några krav på dem. Då vi hade formulerat frågan som att “hur väljer ni vilka 

kunder ni jobbar med” blev Åsa full i skratt. Hon förklarade att de inte kan välja och 

vraka mellan kunder utan att det ofta är TNG som kontaktar dem. När vi då 

förklarade oss att frågan syftade på kraven så berättade hon att om det skulle vara så 

att kunden har “fel” krav så kan de inte samarbeta. Helst undviker de att avbryta 

samarbetet och försöker övertyga och förklara varför man tjänar på att jobba på deras 

sätt. Åsa berättade att det har hänt att TNG fått tacka nej till kunder men att det är 

ovanligt. Hon sa också att hon vet hur svårt det är att vara insatt i frågan och att “det 

är lika roligt varje gång de lyckas få företag att inse vilken skillnad det gör”. Sinisa 

sa, likt Åsa, att det förekommit att kunder ställt diskriminerande krav som TNG inte 

kunnat möta och att de vid sådana tillfällen måste avbryta samarbetet om kunden inte 

vill ändra sig. Utöver detta menar han att TNG är öppna för alla som är ute efter en 

fördomsfri rekrytering.  

4.1.3  Subjektivitetens roll i rekryteringsprocessen  

Då vi diskuterat en del kring om man kan förändra subjektivitetens roll i 

beslutsfattandet angående vilken kandidat som väljs till en viss tjänst och huruvida 

man kan vara fullständigt objektiv var detta något vi var angelägna om att fråga våra 

intervjupersoner om.  
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Först och främst frågade vi om de ansåg att man kan agera fullständigt objektivt som 

rekryterare och då svarade både Åsa och Sinisa tydligt med att de absolut inte tror 

det. Sinisa hävdade att det inte spelar någon roll hur länge man varit i branschen och 

hur mycket erfarenhet man besitter. Han har arbetat med rekrytering i elva år och 

ansåg att även om han kanske har en finslipad magkänsla och medel att fatta 

medvetna beslut med kan han aldrig komma ifrån subjektiviteten helt och hållet. Han 

summerade med att säga att man måste vara ärlig mot sig själv och våga inse att vi 

alla ibland fattar subjektiva beslut. Han var tydlig med att han inte anser att man kan 

vara fullständigt objektiv, men att man ska senarelägga subjektiviteten så långt det 

går. Han hävdade att man kan minimera men inte eliminera subjektiviteten och sina 

egna värderingar eftersom det har att göra med människor. Han menade att även om 

algoritmer, system och program kan göra jobbet bättre procentuellt så är det 

fortfarande en människa som i slutändan ska interagera med en människa. Sinisa sa 

också att även om vi försöker att utmana oss själva samt våra kollegor med kniviga 

frågor och utbildningar så kan vi inte vara fullständigt objektiva.  

 

Åsa var inne på samma spår och antydde att man inte kan komma ifrån det subjektiva 

så länge människor är involverade i processen. Hon menade att man bör arbeta för att 

minimera subjektiviteten och ge stöd åt rekryteraren för att möjliggöra detta. Åsa 

använde sig själv som ett exempel där hon menade att hon personligen har fördomar 

och förutfattade meningar men att hennes medvetenhet kring det gör att hon inte låter 

det spela in i processen. Hon menade att detta lett till att hon fått med sig kandidater 

som annars eventuellt riskerat bli bortvalda i urvalsprocessen och det i sin tur gör att 

hon agerar mer objektivt. Åsa hävdar att subjektiviteten gör mindre skada ju längre 

bort den kommer eftersom man då fått med sig fler kandidater genom urvalet. 

 

Vidare ansåg Sinisa att TNG får reda på mer om kandidaternas kompetens i ett 

tidigare stadie än i de traditionella processerna. Detta eftersom de testar 

kandidaternas kompetens direkt. Han hävdade att de tack vare testerna förhåller sig 

till objektiva variabler vilket är unikt i branschen. Sinisa poängterade även att TNG 

var först med att implementera dessa tester på alla sökbara tjänster. 

 

Då vi utifrån egna erfarenheter anser att det är vanligt att man betonar hur viktigt det 

är med personkemi och gruppdynamik var vi även nyfikna på att ta reda på hur TNG 
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ser på detta. Vi ville ta reda på deras syn på att det ibland anses viktigare att få in en 

person som passar in i organisationen än en person som kanske besitter högre 

kompetens, men som inte fungerar i gruppen. Vi tror en orsak till detta kan vara att 

man anser det vara lättare att i efterhand lära en kandidat arbetsuppgifterna än att 

försöka få någon att passa in i gruppen. Genom att välja en kandidat baserat på 

personkemi anser vi att beslutet som fattas blir subjektivt och att det går emot TNG:s 

kompetensbaserade rekryteringsstrategi. Åsa menade att så inte är fallet då de med 

hjälp av begåvningstesterna kan visa om en person exempelvis har analytisk förmåga 

vilket då hade kunnat tyda på att personen kan lära sig den typen av arbetsuppgifter i 

fråga. Åsa förklarade även att testerna kan visa på vilken drivkraft en person har.  

 

Sinisa gick direkt in på gruppdynamik och menade att de inte kan se om en person 

passar in i en grupp utifrån testresultaten. Han menade också att subjektiviteten inte 

kommer från deras sida, utan från kundföretagens. TNG:s uppgift är att ta fram 

lämpliga kandidater som besitter kompetensen som efterfrågas av kunden och 

därefter presenterar de dem för kunden. Det är då den subjektiva bedömningen 

kommer in, menade Sinisa. Han hävdade att det då är ganska givet att företaget väljer 

den person som passar bäst in hos dem. Detta då han menar att man i en 

drömsituation har tagit fram lika starka kandidater rent kompetensmässigt och att de 

då främst skiljer sig åt i personlighet och erfarenheter.   

 

Även om Åsa och Sinisa i denna fråga inte riktigt svarade på samma sätt så är det 

tydligt att de båda anser att TNG vill förhålla sig på ett så objektivt sätt som möjligt 

under processens gång. De båda antyder att man litar på att testerna sköter jobbet och 

att det sen är upp till företaget att fatta beslutet kring vilken individ som ska väljas. 

Vi tolkar det som att båda anser att TNG är så objektiva de kan i 

rekryteringsprocessen och att det är först när kundföretagen ska välja kandidat som 

subjektivitet kan prägla beslutet.  

4.1.4  Mångfaldens betydelse  

Då vi anar att TNG:s rekryteringsstrategi leder till ett breddat urval tror vi även att 

det öppnar upp för mångfald på företagen. Vi ställde därför ett antal frågor kring 

deras syn på mångfald i samband med deras rekrytering.  
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Först och främst frågade vi om de tror att TNG:s rekrytering öppnar upp för en ökad 

mångfald hos kundföretagen och både Åsa och Sinisa svarade kort och koncist att de 

absolut tror det. Åsa poängterade att gör man rätt från början i processen så kommer 

det återspeglas i resultatet. Hon menade att genom att öppna upp ansökan för alla 

typer av kandidater, oavsett vilken grupp de tillhör, så både underlättas processen 

och ger ett bättre resultat. Hon hävdade att deras omvända process öppnar upp och 

ger alla kandidater en chans att ta sig igenom urvalet om man besitter rätt kompetens.  

 

Vidare frågade vi även varför de anser att mångfald är viktigt på arbetsplatsen och 

vad de tror det bidrar till att exempelvis inkludera de lite äldre arbetssökande och de 

personer med annan härkomst än svensk. Den stora vinningen med mångfald är 

enligt Sinisa att man får personer som kan angripa problem på olika sätt. Han 

hävdade att personer med varierande personligheter medför olika perspektiv och att 

det kan leda till fler både väntade och oväntade alternativ. Likaså instämde Åsa i att 

mångfald bidrar till fler perspektiv som kan se på problem med olika ögon. Däremot 

klargjorde hon för oss att TNG inte har en ambition att hjälpa utsatta grupper på 

arbetsmarknaden, utan att deras fokus på mångfald främst är till för att säkerställa att 

de hittar den absolut bästa kandidaten. Genom att inkludera alla oavsett ålder, kön 

och etnisk bakgrund leder det till att man inte utesluter någon potentiell kandidat för 

tjänsten vilket därmed möjliggör att de kan hitta den bästa kandidaten. Åsa 

poängterade att de inte ser sig själva som ett CSR-företag, utan att deras fokus på 

kompetens är till för att säkerställa att man hittar den mest lämpade kandidaten. Hon 

menar att genom att fokusera på kompetens leder det i många fall till mångfald och 

mer heterogena grupper. OOOOOOOOOOOOOOOOhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh 

 

Vi var även intresserade av att förstå hur Åsa och Sinisa såg på att arbeta med 

homogena respektive heterogena grupper. Åsa var mycket tydlig med att hon 

föredrar heterogena grupper och att hon anser att det är ett krav på arbetsmarknaden 

idag. Hon hävdade att man genom att fokusera på rätt saker får mångfald på köpet, 

vilket i sin tur kan leda till ökad innovation. Något hon också poängterade var att om 

man exempelvis ska jobba på TNG är det viktigt att man delar deras grundvärdering 

om alla människors lika värde. Sinisa tyckte också att heterogena grupper var att 

föredra. Däremot ansåg han, likt Åsa, att det är mer komplext när det gäller 
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värderingar. Bolag vill gärna se att de anställda delar företagets värderingar, vilket 

kan leda till att de anställda är relativt homogena ur ett värderingsperspektiv.  

 

Eftersom TNG marknadsför ett fokus på mångfald var vi intresserade av att veta om 

de känner någon press på att ta fram kandidater med stora variationer vad gäller 

bakgrund, kön och ålder som de sedan presenterar för sina kunder. Båda insisterade 

på att så är inte fallet. Sinisa sa: “Nej, utan det har helt och hållet att göra med deras 

kompetens det vill säga testresultaten, erfarenhet och hur de har presterat på 

intervjun.” Han menade att kandidaterna kan vara likadana vad gäller etnisk 

bakgrund, ålder och kön men då beror det på att de besitter den kompetens som krävs 

och inget annat.  

 

Vidare ämnade vi få en förståelse för hur de som arbetar inom rekryteringsbranschen 

såg på beteendet att välja in likasinnade till företagen. Åsa förklarade att det inte 

enbart är något som sker i rekryteringsbranschen utan att det är någon som sker så 

fort människor är involverade. Hon menar att det finns någonting i oss människor 

som gör att vi dras till och helst vill umgås med de som är lika oss själva. Hon 

hävdade att detta bygger på trygghet och menar att det inte är ett idealiskt eller 

önskvärt beteende inom rekryteringsbranschen men att det är svårt att undvika. 

Sinisa resonerande liknande och höll med om att det verkar vara något som är vanligt 

inom rekryteringsbranschen. Han bekräftade att det alltid är en diskussion i 

rekryteringskretsar om huruvida “en rekryterare rekryterar sig själv”, vilket vi fann 

intressant. Han medgav att trots sina elva år i branschen är nog fallet faktiskt ibland 

så. Han poängterar dock att han ser stora skillnader mellan de som arbetar som 

rekryterare i bolag och rekryterare som arbetar på ett rekryteringsföretag. Han 

menade att de som är i rekryteringsbranschen blir utsatta för betydligt fler personliga 

möten och att det leder till att deras syn och uppfattning breddas och gör dem mer 

fördomsfria. Han var tydlig med att säga att TNG inte heller är fördomsfria till 100 

procent men att de är mer öppna för att välja en kandidat som de kanske inte hade 

tänkt från början. Avslutningsvis hävdar han att: 
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“Det finns ju nog ändå en tendens att man rekryterar dem som man tycker bäst om, 

den kommer man inte ifrån. Sen om det är så att den är en procentuellt väldigt liten 

jämfört med andra, ja, mycket möjligt, men man kommer liksom inte från det, även 

om väldigt många kommer påstå att de är så, men så är min uppfattning att så är det 

inte.” 

– Sinisa, Rekryteringskonsult på TNG  

 

Åsa och Sinisa var således ganska överens när gällde påståendet om att rekryterare 

rekryterar likasinnade präglar rekryteringsbranschen. De båda ansåg att det är något 

som ligger i den mänskliga naturen att välja någon man tycker om och att det är 

väldigt svårt att frångå. Det var även intressant att Åsa tog upp att det till största del 

beror på att det är en trygghet att välja den som liknar dig själv.  

4.1.5  Anonymisering  

Tidigare presenterad forskning har antytt att sådant som framgår av en arbetsansökan 

vad gäller en persons identitet, såsom namn, ålder och kön, kan påverka 

bedömningen av vilken kandidat som väljs. Därav var det centralt för oss att ta reda 

på TNG:s upplevelser och tankar kring anonymisering i rekryteringsprocessen. När 

vi bad Åsa och Sinisa att presentera TNG kom båda in på faktumet att TNG helt och 

hållet tagit bort ålder i ansökan. Detta menade Åsa är för att ålder säger väldigt lite 

om en person och hon hävdar att man kan vara “junior till åldern men senior i tanken 

och tvärtom”. Hon berättade även att de tagit bort det personliga brevet i 

ansökningsprocessen då de anser att de endast berättar saker om personen som inte är 

nödvändigt för tjänsten i fråga. Sinisa menade att det personliga brevet oftast inte 

säger något viktigt om personen utan att de bara medför information som TNG inte 

vet vad de ska göra av. Vi tror att en anledning till detta kan vara att det är sådan 

information som föranleder subjektivitet. 

 

Åsa var dock snabb med att förklara att TNG inte direkt avidentifierar sina 

kandidater eftersom de får reda på de arbetssökandes namn när de får in 

testresultaten. Både hon och Sinisa berättade att TNG i nuläget är i en pågående 

diskussion om att i framtiden även ta bort namnet från ansökan. Detta då det endast 

berättar sådant om personen som inte är av relevans för tjänsten. Åsa förklarade dock 

att det i nuläget inte är tekniskt möjligt och att det var en lång process bara att ta bort 
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ålder. Även om det inte ännu är en fullständig avidentifiering i sig menade Åsa att 

det bidragit till att ett större antal har fått chansen att gå vidare i urvalsprocessen 

eftersom att alla som vill får göra tester.  

 

Både Åsa och Sinisa verkade eniga om att alla egenskaper som inte har med en 

specifik tjänst att göra inte är relevant att ta reda på. Det blev tydligt att de vill 

senarelägga situationer där sådan information kan uppstå så långt som möjligt i syfte 

att det inte ska blandas in i bedömningen av en kandidat.  

 

4.2  Kundföretagen 

4.2.1  Varför valdes TNG som rekryteringsföretag? 

Då vi i denna studie valde att utgå från TNG:s omvända kompetensbaserade 

rekrytering var vi även intresserade av att ta reda på hur några av deras kundföretag 

såg på deras metod. Vi anser att det var av betydelse för oss att förstå varför de valt 

att rekrytera via just TNG och gemensamt för samtliga kundföretag var att de inte 

uteslutande använde sig av TNG:s rekrytering utan kombinerade med andra 

rekryterings- och bemanningsföretag.  

 

Tuula, skandinavisk HR-chef på Nordkalk, berättade att det för dem var den första 

tjänsten som tillsattes via TNG, men att hon har tidigare erfarenhet av att arbeta med 

dem. Tuula sa att tidigare erfarenhet och TNG:s seminarium om fördomsfri 

rekrytering har tilltalat henne och hon ville därför prova dem för den pågående IT-

tjänsten som skulle tillsättas. Hon framhävde deras matchningsförmåga som en 

styrka och menade att TNG hittar kandidater som efterfrågas utifrån kravprofilen och 

inte utifrån “om man heter Kalle, Pelle, Erik eller vad man nu heter”. Även Marika, 

försäljningschef i Norden på Swedese, berättade att det för dem handlade om en 

första rekrytering via TNG. Hon lyfte fram vikten av outsourcad rekrytering eftersom 

de bör vara mer kompetenta och att det är mycket tidskrävande för företag att själva 

läsa och besvara alla inkommande ansökningar.  

 

Inför den aktuella tillsättningen resonerade Marika att det vid rekrytering av säljroller 

är vanligt att man går via sitt kontaktnätverk och då riskerar att välja någon på fel 
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grunder. Hon kände dock inför denna tjänst att hon var mån om att få in rätt person. 

Efter sökande och presentation fastnade hon för TNG då hon upplevde att de hade 

bra inställning och god förståelse för att man måste ha ett stort driv och inre 

motivation för att kunna jobba med sälj. Hon trodde även att de kunde bidra med att 

öka chansen att hitta rätt kandidat genom att gå utanför hennes egna nätverk. 

 

Jonas, försäljningschef på Bonava, beskrev att de samarbetar med TNG för 

anställning av lite enklare uppdrag, närmare bestämt visningsvärdar med 

timanställning. För Bonava utgör TNG endast en liten del av deras 

rekryteringssamarbeten och valet att rekrytera via dem grundas i en tidigare 

uppbyggd relation med NCC, koncernen som Bonava tidigare tillhörde. Jonas själv 

tog därmed aldrig aktivt kontakt med TNG utan fick rekommendation internt. Han 

tyckte att TNG har presterat bra och han har varit nöjd med rekryteringen av 

visningsvärdar. Utöver detta såg han dock TNG:s sätt att rekrytera som ett sätt att 

differentiera sig på marknaden.  

 

Av liknande anledning beskrev Johan, HR-chef på Ifö Sanitär och Geberit AB, att 

han i samband med Geberits uppköp av Ifö Sanitär fick kontakt med TNG då Geberit 

använt dem tidigare. Han beskrev att de använt TNG för lite olika typer av tjänster 

men uteslutande vid rekrytering av tjänstemän med akademisk utbildning. Han talade 

varmt om Ifö Sanitärs låga personalomsättning och att varje rekrytering därmed är 

mycket viktig då det sker ganska sällan. Johans upplevelse var att han fått bra 

kandidater av TNG och de har även hjälpt honom att komma i kontakt med 

människor som han har varit intresserad av. 

 

Utifrån intervjupersonernas beskrivning kunde vi urskilja att Jonas och Tuula var de 

som spontant reflekterade över TNG:s sätt att nischa sig. Av naturliga skäl hade 

Marika svårt att uttala sig om tidigare erfarenhet men tyckte att de hade en bra 

inställning och kunde troligen göra ett bättre jobb genom att gå utanför hennes 

kontaktnätverk. Johan och Jonas hade positiva erfarenheter av TNG:s val av 

kandidater men gav inget vidare resonemang. De båda har fått rekommendationer om 

TNG och Jonas menade att TNG har ett sätt att differentiera sig men betraktar dem 

som ett i mängden av många rekryteringsföretag.   
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4.2.2  TNG:s kompetensbaserade rekrytering 

Då vi i denna uppsats betonar kompetensens roll i rekrytering var vi intresserade av 

intervjupersonernas syn på TNG:s kompetensbaserade rekrytering och om den skiljer 

sig åt mot den mer traditionella rekryteringsprocessen. Detta gjorde vi genom att låta 

dem beskriva sina upplevelser av TNG:s omvända rekryteringsprocess som innebär 

att kompetensbaserade tester utförs innan det personliga mötet med kandidaterna. 

Samtliga intervjupersoner från kundföretagen beskrev rekryteringsprocessen via 

TNG på ett liknande sätt som Åsa och Sinisa gjorde.  

 

På frågan om upplevelser kring TNG:s omvända rekrytering framhävde Tuula 

prioriteringarna mot vilka kandidaterna matchas när de får utföra de olika testerna. 

Hon förklarade att detta innebär att TNG hjälper till att vikta kompetens och 

egenskaper utifrån kravprofilen. Denna viktning bidrar till en prioritering av vad som 

är mer eller mindre viktigt och TNG kan sedan kan förhålla sig till denna och matcha 

mot kandidaterna. Vi undrade om Tuula kunde se någon skillnad i vilken typ av 

kandidat som väljs av TNG mot om Nordkalk skulle rekrytera själva. Hon var 

övertygad om att så är fallet, eftersom TNG:s sätt är kompetensbaserat och väljs inte 

utifrån namn eller språk som kandidaten skrivit sin ansökan på. Även Marika var 

övertygad om och hoppades på denna skillnad. Hon menade att rekryteringsföretag 

besitter mer muskler då de dedicerar sig helt åt uppgiften och den tiden som behövs 

för att rekrytera rätt inte finns på Swedese då de redan har hundraprocentiga tjänster.  

 

Jonas hade inte jättemycket insikt i processen med TNG vad gällde testerna. Detta då 

de arbetar självständigt utifrån hans önskemål vilket han värdesätter högt. Han kunde 

inte påstå att TNG:s metod skulle vara bättre eller sämre än andra företags, men han 

såg det som nytänkande. Utan att ha större inblick resonerande han en del kring 

TNG:s kompetensbaserade rekrytering och menade att TNG inte lägger någon 

personlig värdering utan tittar på vad personerna presterat på testerna och ser vilka 

som klarat av det som krävs. “Jag tror kanske att det blir lite mer nollställt” 

resonerade Jonas och tänkte att TNG där kan ha en fördel mot andra 

rekryteringsföretag. Detta då han tror att rekryterare lägger in personliga värderingar 

undermedvetet eftersom det inte går att stänga av till 100 procent, även om man 

hävdar att så inte är fallet. TNG däremot vet inte vilken person som har besvarat 
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testerna och därmed blir det en mer rättvis bedömning, menade Jonas. Han tyckte 

därmed att kompetensbaserad rekrytering var spännande på så sätt att det fokuserar 

på resultat istället för individ, men han saknar fog för att uttala sig om det skulle var 

bättre än traditionell rekrytering. Även Johan hade svårt att uttala sig om TNG:s 

omvända kompensbaserade rekrytering. Han förklarade att han var nöjd med de 

kandidater som TNG tagit fram, men om det berodde på den omvända processen 

ville han inte uttala sig om.  

 

Marika var positivt inställd till en kompetensbaserad rekrytering. Hon själv har 

jobbat mycket utan någon akademisk utbildning och menade att det är lätt att stirra 

sig blind på det som står i ett CV och vad någon gjort tidigare. Hon menade att ett 

CV inte är komplett då det inte speglar egenskaper som social förmåga, “service 

mind” och sunt förnuft, egenskaper som många roller kräver idag. Hon ansåg att 

sådant kan man inte läsa sig till och ett fint CV kan inte berätta att man är bra med 

människor. Att arbetssökande kan använda sig av CV-mallar för att fylla i det som 

anses vara rätt tror Marika är farligt och menar att det är “lyckosamt att tänka utanför 

lådan”.   

 

Utefter våra intervjupersoners beskrivning av TNG:s omvända kompetensbaserade 

rekryteringsprocess kan vi urskilja att samtliga upplever den som fungerande och 

Tuula, Johan och Jonas som har erfarenhet av den har varit nöjda med de utvalda 

kandidaterna. Marika var den som mest framträdande fokuserade på kompetens och 

att tidigare meriter inte behöver spegla vad kandidaten kan. Vi kunde även konstatera 

att Jonas, som hävdade att han inte hade så stor inblick, var den enda som gav några 

reflektioner kring testernas karaktär i rekryteringsprocessen. Han fann det dock svårt 

att slutleda om det är testerna i sig som lett till att TNG tagit fram bra kandidater, 

vilket även Johan stämde in på.  

 

Med anledning av TNG:s fokus på kompetens ville vi vidare ta reda på om 

intervjupersonerna tror att det är gynnsamt för företag att enbart fokusera på 

kompetens. Tuula menade att det är gynnsamt, såvida personliga egenskaper 

inkluderas, och att inga andra saker ska styra valet av kandidat. Marika menade att en 

person som arbetat på en bar har bättre förutsättningar för ett jobb inom en 

relationsbyggande verksamhet än “en person som har pluggat hela sitt liv utan att 
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träffa en enda människa.” Då hjälper inga modeller i hela världen, menade hon. Hon 

avslutade med att säga att det såklart handlar om vad som menas med begreppet 

kompetens.  

 

Jonas menade att företag bör vara försiktiga med att endast fokusera på kompetens då 

det kan leda till antingen extremt homogena eller heterogena grupper, vilket 

försvårar att få ihop en bra grupp. Han framhävde vikten av att bedöma en persons 

utvecklingsmöjligheter. En person kan ha mindre kompetens nu men ha potential för 

att utvecklas och en vilja att lära sig. Detta är mer värdefullt för honom då han 

rekryterar för framtiden. Johan stämde in med Marika och Jonas och menade att det 

finns fler parametrar än kompetens som måste vägas in. Han betonade 

kulturförståelsen och att det är långsökt och svårt att matcha en kandidat och ett 

företags organisatoriska kultur genom endast kompetensbaserade tester.   

 

Vi kunde utifrån svaren på denna fråga förstå att begreppet kompetens har fler 

betydelser och tolkas olika. Utifrån Marikas svar kan man antyda att kompetensen 

som begrepp är snävt och synonymt med utbildning. Även Johan antydde att 

kompetens är ett snävt begrepp och saknar kulturaspekten. Tuula verkade uppfatta 

kompetens som ett brett begrepp medan Jonas saknar utvecklingspotential i 

innebörden.  

 

Vi var även intresserade av att ta reda på intervjupersonernas syn på att en dator 

rangordnar en persons kompetens och personlighet. Tuula var mestadels positiv till 

detta, förutsatt att man gjort ett grundligt förarbete så att datorn vet hur den ska 

rangordna utifrån kravprofilen och prioriteringarna. Det blir då ett kompetensbaserat 

urval, menade hon. Hon reflekterade att kompetenstester kan, även om det breddar, 

samtidigt stänga ute en del då det är en ganska omfattande process när man ska lägga 

upp en profil hos TNG och det kräver en del förkunskap. Marika var även hon 

positiv och såg det inte som att det är en dator som fattar beslut istället för en 

människa utan snarare att det kan ta reda på ganska mycket utan att vara dömande.   

 

Jonas trodde att man rent teoretiskt kan få fram bättre kandidater med hjälp av att 

testa först då man på så sätt borde få fram kompetensen som eftersöks. Han menade 

att folk sällan skriver negativa saker i sina CV:n eller personliga brev vilka därmed 
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blir missvisande. Han var positiv till datorernas rangordning men tyckte att det 

personliga mötet fortfarande är viktigt och att man inte kan ta bort det helt. Datorn 

kan ta fram hårdfakta och han menar att det är rätt väg att börja med för att ta bort, 

omedvetet eller medvetet, tyckande och tänkande i det första skedet. Han trodde 

dock att man kan missa utvecklingsmöjligheter då det är svårt att spåra en oslipad 

diamant genom tester och man märker inte de små guldkornen. Ett test kan säga att 

en person inte är analytisk, medan man i det personliga mötet märker att personen 

har en analytisk förmåga som inte är utvecklad. Om man bara utför tester riskerar 

man att sålla bort individer på grund av detta.  

 

Johan var positiv förutsatt att rangordningen blir rådgivande. Han menade att ett 

datorsystem som kan berätta något för oss underlättar, så länge testerna följs upp av 

någon form av personligt samtal så att man därefter kan “lägga pusslet”. Han menade 

att om två personer söker samma jobb, varav en presterar högre på testerna medan 

den andra har 15 års yrkeserfarenhet, så bör testresultaten vägas mot tidigare CV:n 

vid en intervju för att få en tydligare bild. Han trodde på att ett datorverktyg sorterar 

bort de som inte lever upp till vissa satta krav, men att de två personerna i exemplet 

skulle rangordnas som ett och två av ett test och anställas utifrån det är varken 

rättvist eller säkert, utan behöver följas upp.   

 

Vidare frågade vi även om intervjupersonerna upplevt att de anställt personer tack 

vare deras CV:n och personliga brev men som sedan inte levt upp till 

förväntningarna. Detta var samtliga intervjupersoner eniga om att det hade 

förekommit i deras yrkesliv. Tuula trodde inte att kompetensbaserade tester i ett 

tidigare skede hade kunnat förhindra detta utan hon menar att det alltid finns kryphål. 

Jonas höll delvis med då han trodde att man med hjälp av testning kan minska men 

inte eliminera risken. Han sa att tester inte är vattentäta och människor kan maskera 

sin personlighet. Johan menade att sådana matchningsproblem även uppstår när man 

använder tester på grund av svårigheten att matcha förväntningar. Han betonade 

återigen organisationskulturen och refererade till bruksortskulturen som finns på Ifö 

Sanitär. Den innebär för dem att det finns en snäll mentalitet gentemot varandra, 

exempelvis mellan vd och en operativ arbetare som är grannar eller har barn i samma 

fotbollslag. Detta menade Johan kan slå helt fel hos en arbetssökande även om det 
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diskuteras kultur i samband med rekryteringen. Man tror att man förstår varandra 

men det ändå kan bli dåligt.   

 

I denna diskussion uppfattade vi det som att samtliga intervjupersoner generellt hade 

en positiv upplevelse kring datorers rangordning före mänsklig inblandning, förutsatt 

att den mänskliga inblandningen inte tas bort helt. Trots tidigare resonemang om 

mänsklig inblandning är detta något som intervjupersonerna vill behålla i 

rekryteringsprocessen. Detta kan urskiljas ur Jonas resonemang om att han 

misstänkte att datorer kan missa utvecklingspotentialen hos en kandidat. Vidare fann 

vi det intressant att Johan inkluderade vikten av kulturaspekten och att den kan vara 

svår för en dator att matcha.  

4.2.3  Hur man går tillväga i valet av kandidat 

När vi ställde frågan till våra respektive intervjupersoner om vad de ansåg viktigast i 

valet av kandidat hade alla fyra en gemensam nämnare: kompetens. Vidare sa Marika 

att vilja och affärsmässighet var otroligt viktigt. Hon menade på att man som anställd 

i hennes bransch måste ha en inre motivation och att det är viktigt att förstå de 

ekonomiska bitarna. Även Jonas poängterade klart och tydligt att kompetens var det 

absolut viktigaste i valet av kandidat. Han ansåg även att gruppdynamiken bör stå i 

fokus och att han gärna anställer någon som kan utmana honom och på så sätt 

utveckla hans ledarskap. Tuula däremot såg personliga egenskaper som en viktig del 

och likaså att personen besitter utvecklingspotential så att möjligheten och viljan att 

utvecklas inom arbetet finns. Johan å andra sidan la stor vikt vid utbildning och 

yrkeserfarenhet och menade att det är ett krav för att anses som en valbar kandidat. 

Han tyckte sedan att personlighet i vissa fall kan bära upp för en bristande bakgrund 

vad gäller erfarenheter.  

 

Vi ställde även en fråga om hur intervjupersonerna går tillväga om de får fem 

kandidater med samma kompetens presenterade. Tuula berättade att det för henne 

beror på vad som menas med kompetens. I hennes fall ansåg hon att det är det 

yrkesmässiga man kan och att hon då även ser till tidigare erfarenheter, personlighet, 

egenskaper, driv, utvecklingsmöjligheter och vad som saknas i gruppen för att få en 

bra dynamik. Hon ställer sig gärna frågan om kandidaten bidrar med något som gör 

att företaget kan utvecklas och tas till nästa steg. Likaså var Jonas inne på att han 
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främst ser till dynamiken i gruppen. Han vill ha en kandidat som kan utmana gruppen 

och inte den som enklast smälter in, även om han menar att det är lätt att man väljer 

den som passar in. Marika däremot menade att hon i en sådan situation skulle välja 

den person som ger bäst personliga intryck och att man tack vare rekryteringsföretag 

har en garantitid ifall det skulle visa sig att personen inte levt upp till 

förväntningarna.  

 

När det gäller vad som prioriteras i valet av en framtida kandidat ser vi ett tydligt 

mönster bland våra intervjupersoner. Alla ansåg att kompetens var högst prioriterat, 

men även de andra prioriteringarna går att se likheter i. Gruppdynamik kunde vi 

förstå sågs som avgörande på många arbetsplatser och får man inte ett välfungerande 

team kan det sänka personalens motivation. Genom att välja kandidater som besitter 

vissa personliga egenskaper kan man kombinera de man anser matchar varandra och 

därigenom få en stark grupp. Likaså hävdade flera av våra intervjupersoner att 

potential att utvecklas var en viktig del i deras beslut om kandidat. Det var intressant 

att Johan ansåg att den yrkesmässiga och utbildningsmässiga bakgrunden hade stor 

påverkan i valet, vilket kan tyckas vara lite motsägande gentemot det som TNG 

marknadsför. Däremot tillade han att han ansåg kompetens vara det som borde 

prioriteras högst eftersom det inte är omöjligt att en person besitter en hög akademisk 

utbildning men ändå inte lever upp till kraven. Han menade att en adekvat utbildning 

gör dig valbar och att det är en “inträdesbiljett till finrummet” men att det sedan 

handlar om personlighet och personkemi.  

 

Vi var även intresserade av huruvida intervjupersonerna ansåg att man kunde vara 

fullständigt objektiv vid beslutsfattandet om vilken kandidat som väljs till en viss 

tjänst. Tuula var snabb med att svara att man inte kan vara helt objektiv. Hon menade 

att människor alltid har egna värderingar oavsett vad de gör och att även om man är 

medveten om detta så går det aldrig att vara fullständigt objektiv. Tuula menade på 

att det inte är möjligt på grund av den mänskliga interaktionen. Även Jonas 

poängterade tydligt att han inte anser att det är möjligt. Han menade att man kan 

komma nära fullständig objektivitet men att våra personliga värderingar finns i vårt 

undermedvetna och de är mycket svåra att komma ifrån helt. Johan var inne på 

samma spår och trodde även att HR-avdelningen är bättre på att bortse från sin 

subjektivitet än exempelvis en avdelningschef. Detta då han menar att chefen gärna 
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vill få den rätta känslan av kandidaten och att det då är lätt att välja någon som 

kanske påminner om sig själv. Han sa att han själv säkerligen råkat ut för detta. 

Marika däremot hävdade att det såklart är mycket svårt att vara helt objektiv men att 

hon ändå tror att det är möjligt. Hon berättade även att hon tycker att det är viktigt att 

försöka agera objektivt i den mån man kan men inte fullständigt, då hänsyn måste tas 

till personens tidigare erfarenhet.  

 

Även i denna fråga var alla överens om att det inte är möjligt att vara fullständigt 

objektiv i rekryteringsprocessen så länge människor är inblandade i beslutsfattandet. 

Detta i sin tur tror vi kan vara en orsak till att dessa företag valt att arbeta med TNG 

och deras kompetensbaserade rekrytering. Eftersom de har ett stort fokus på 

arbetspsykologiska screeningtester innebär det att man minskar den mänskliga 

faktorn och att man på så sätt kommer en bra bit på vägen när det gäller att vara 

objektiv. Vidare ser vi även ett mönster då alla ansåg att det är bra att senarelägga 

den subjektiviteten så långt som möjligt för att säkerställa att de personliga 

värderingarna påverkar så lite som möjligt i valet och att fokus då läggs på 

kompetens.   

4.2.4  Synen på fördomar i rekryteringssammanhang 

Vi ville även fästa fokus på upplevelserna kring det fördomsfria i rekryteringen 

eftersom TNG lägger stor vikt vid detta i sin marknadsföring. Enligt Johan har TNG 

inte visat någon större skillnad mot de andra rekryteringsbolagen som de anlitat. Han 

menar att urvalet har till största del varit detsamma vad gäller kandidaterna och deras 

bakgrund. Det har inte varit någon vidare spridning utan alla som tagits fram har 

varit svenskar med akademisk utbildning i spannet 25-45 år. Johan poängterade dock 

att detta troligtvis beror på att de har specifika kompetenskrav i sin kravprofil som 

tyvärr gör att många sållas bort. Jonas hävdade att han förväntar sig att alla 

rekryteringsbolag rekryterar fördomsfritt och inte bara TNG. Han är trots de 

framtagna kandidaterna inte så imponerad i den bemärkelsen. Tuula ansåg att själva 

urvalsprocessen är öppen för alla och att den är fördomsfri då det inte framgår vem 

man är utan bara vilken kompetens man har. Hon hävdade att det är öppet för alla att 

gå igenom passagerna men tillade att det i slutfasen ändå är personliga värderingar 

som avgör vem som väljs. Tuula menade på att det är viktigt att hålla fast vid att man 

ska välja utefter kravprofilen, men att vi i slutändan är människor och inte datorer.  
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Utöver detta ville vi även förstå hur individerna på företagen själva ansåg att man 

kunde minska fördomar i rekryteringsprocessen. Här fick vi mycket spridda svar och 

de flesta av intervjupersonerna verkade lite ställda av frågan och det verkade inte 

vara något som de reflekterat över tidigare. Johan föreslog en avidentifiering av CV:t 

som en tänkbar lösning. Tuula var inne på ett liknande spår och menade att om hon 

själv hade gjort ett urval så hade det troligtvis sett annorlunda ut mot om det är en 

dator som väljer. Hon menade att om hon mottar en stor hög ansökningar så är det 

lätt att hon väljer ut “de enkla”. Hennes fördomar och personliga preferenser hade 

alltså spelat en stor roll i urvalet och detta kan undvikas med hjälp av att en dator 

sköter själva urvalet då de kan få fram personer som hon inte hade tittat på annars. 

4.2.5  Mångfaldens betydelse 

Vi var även intresserade av att ta reda på hur våra valda intervjukandidater ställde sig 

till frågan angående mångfald på arbetsplatsen. Vi ville ta reda på om de ansåg att de 

kandidater som TNG tagit fram har haft stora variationer i ålder, etnisk bakgrund och 

kön, samt om de trodde att TNG:s omvända rekrytering kan öppna upp för mångfald 

på deras arbetsplats.  

 

Marika svarade att mångfald är ett krav för bra dynamik i gruppen samt att det alltid 

är bra att ha med människor från olika bakgrunder, ålder och kön, med olika 

erfarenheter. Hon tror att det är lämpligt att få in andra typer av människor vid 

anställning istället för att bara göra en “copy paste” på de som redan finns. Hon 

trodde definitivt att ett samarbete med TNG kan öppna upp för ökad mångfald på 

arbetsplatsen och ansåg att detta behövs på säljavdelningen på Swedese för att få en 

bra gruppdynamik. Genom att outsourca sin rekrytering till TNG menar Marika att 

de kan få en större spridning vad gäller exempelvis etnisk bakgrund.  

 

Däremot berättade Jonas för oss att kandidaterna som han fått fram via TNG inte 

direkt varit några så kallade “mångfaldskandidater”. Han poängterade dock att 

tjänsten de annonserat via TNG var riktad mot en specifik typ av människor som 

mest troligen gjort att de sökande haft många likheter. Han förtydligade att det inte är 

rättvist mot TNG att besvara denna fråga eftersom tjänsten var så smal och endast 

riktade sig till studenter som var fria och flexibla både eftermiddagar och kvällar. 
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Detta trodde han var en bakomliggande orsak till varför det bara var människor i en 

viss ålder utan någon högre utbildning i nuläget som togs fram. Däremot var Jonas 

mycket tydlig med att nämna att det definitivt varit fokus på kompetens och att TNG 

tagit fram de absolut bästa kandidaterna oavsett bakgrund, etnicitet, ålder och kön 

och att det faktiskt är det enda som spelar någon roll. 

 

Tuula å andra sidan betonade tryggheten i att lägga över rekryteringen på TNG 

eftersom hon då vet att personliga värderingar inte avgör beslutet om vilken kandidat 

som anses lämpligast. Hon nämnde att det är lätt när man själv rekryterar att låta sina 

personliga värderingar spela in, medvetet eller omedvetet, och att det kan leda till att 

fel kandidat väljs. Tack vare TNG:s kompetensbaserade tester berättade Tuula att 

hennes tidigare oro för bristande språkkunskaper hos någon med annan härkomst än 

svensk nu kan undvikas och hon kan lita på att den mest lämpade kandidaten väljs ut. 

Tuula var övertygad om att TNG kan öppna upp för mångfald på arbetsplatser genom 

sitt tydliga fokus på kompetens och genom att minska fördomar.  

 

Johan betonade likt Jonas att kandidaterna han anställt via TNG inte direkt varit 

några typiska “mångfaldskandidater”. Dock trodde han att en bakomliggande orsak 

kan vara att deras utannonserade tjänster ofta kräver 5-15 års arbetslivserfarenhet och 

att kravet på goda språkkunskaper eventuellt kan vara ett hinder. Han menade att 

deras smala profilering utesluter många människor och när han ser till deras 

organisation är många från samma sociala klass och etniska bakgrund.  

 

Vi frågade även hur intervjupersonerna såg på att rekrytera likasinnade och alla var 

eniga om att det är vanligt förekommande att man rekryterar de som påminner om en 

själv. Om det är i positiv eller negativ bemärkelse var de dock inte helt eniga om. 

Tuula ansåg att så länge människor är inblandade i beslutet så kommer personliga 

värderingar alltid att finnas. Hon menade att det är omöjligt att helt och hållet frångå 

det personliga men att det viktigaste är att vara medveten om sin subjektivitet. 

Genom att alltid vara mer än en som fattar beslutet minskar man risken att en 

kandidat väljs baserat på personliga preferenser. På Nordkalk brukar de försöka vara 

tre som är involverade i beslutsfattandet för att se det från flera olika perspektiv. 

Tuula trodde också att det är lätt att man faller i gropen att anställa någon som 

påminner om en själv eftersom det är en trygghetsfaktor. Hon påpekade att det är 
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viktigt att vara medveten om detta, främst som rekryteringschef, men även 

rekryteringsföretagen bör vara medvetna och försöka utmana detta. Även om likheter 

är en trygghetsfaktor så är det olikheterna som utmanar och tillför nya perspektiv. 

Tuula menade även att man kan avidentifiera i urvalsprocessen men att det är svårt 

att bortse från sina personliga värderingar i det mänskliga mötet. Hennes 

förhoppning och förväntan är att rekryteringsföretag är utmanande och inte bara gör 

precis det kunden vill. Då Nordkalk har en relativt hög personalomsättning ansåg 

Tuula att de får in många olika människor och att det utmanar den befintliga 

strukturen. Det är viktigt att förstå hur dessa nya ögon kan öppna upp för fler 

perspektiv och att det är något man bör utnyttja. Hon menade att nya människor och 

nya synsätt utmanar och ger utveckling, men att man ändå strävar efter att ha en lite 

lägre personalomsättning för att inte riskera att förlora gruppdynamiken.  

 

Jonas däremot framhävde att man inte ska se till person utan till kompetens och 

menade att TNG varit extremt professionella i den frågan. De tar fram kompetenta 

kandidater och låter sedan företaget själva fatta sitt beslut om vem som passar in bäst 

för gruppdynamiken. De lägger ingen värdering alls i vilken av de framtagna 

kandidater som företaget sedan väljer. Jonas menade även att han själv utgår från att 

inte alls vara personlig vid rekrytering. Han har eliminerat alla frågor som rör vad 

kandidaterna gör på fritiden och hur deras liv ser ut utanför jobbet. Det enda han är 

intresserad av är arbetsrelaterade och situationsbaserade frågor och menar att detta är 

en intervjuteknik som han har anammat. Att ta reda på information som att 

kandidaten exempelvis har två barn, spelar innebandy eller hejar på ett visst 

fotbollslag kan göra att man känner mer för den personen än en annan och att sådant 

leder till att en kandidat väljs på fel grunder. Genom att utesluta sådana frågor hävdar 

Jonas att man kan undvika en stor del av subjektiviteten.   

 

Även Marika poängterade att det är vanligt förekommande att personliga preferenser 

spelar in. Hon menade att det kan vara positivt men att hon, likt Tuula, framförallt 

tror att det viktigaste är att man är medveten om sin subjektivitet. Vidare ansåg hon 

även att man ska försöka bortse från detta, speciellt vid förutfattade meningar, då det 

är oerhört viktigt att vara professionell. Marika berättade för oss att det är viktigt att 

frångå invanda mönster och gå utanför sitt kontaktnät när man söker nya kandidater. 

Hon hävdade att man genom att outsourca sin rekrytering får större chans att finna 
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”guldkornskandidater” som annars riskerar att missas. Johan däremot förespråkade 

något som han kallar för “komplementärskap” som innebär välja kandidater som 

kompletterar varandra. Han hävdade dock att spridning av exempelvis etnisk och 

social bakgrund kan vara svårt i praktiken men att det är något som han vill sträva 

efter då det berikar såväl samhälle som arbetsliv. Genom att välja likasinnade menar 

han att man missar de kandidater som inte har samma bakgrund som en själv och 

detta är något som han anser som mycket negativt.  

 

I diskussionen kring mångfald var det tydligt att alla intervjupersoner ansåg att det är 

viktigt att öppna upp för det i organisationerna och det tror vi skulle kunna vara en 

bidragande faktor till att de valt att samarbeta med TNG. Vi tyckte det var intressant 

att både Johan och Jonas använde termen “mångfaldskandidater”, i analysen ämnar 

vi gå djupare i detta begrepp. Sinisa använde även uttrycket “rekryterare rekryterar 

sig själva” vilket också kommer analyseras ytterligare. När det gäller just 

upplevelsen kring att rekrytera likasinnade såg vi tydliga mönster hos 

intervjupersonerna. De alla ansåg att det är något som förekommer ofta i 

rekryteringssammanhang och att det är viktigt att vara medveten om det.  
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5  Analys      

 
I detta kapitel tolkar och analyserar vi insamlingen av det empiriska materialet i 

relation till våra valda teorier. Vi kommer föra en diskussion kring hur en 

kompetensbaserad rekrytering kan förändra subjektivitetens roll samt i förhållande 

till homosocial reproduktion. Analysen kommer följa den teoretiska referensramens 

struktur och genomsyras av både TNG:s och kundföretagens perspektiv.  

 
 

5.1  Vad är kompetens? 

I samband med transkriberingen av intervjuerna ställde vi oss frågan om vad som 

egentligen ingår i begreppet kompetens. Det blev tydligt för oss att våra 

intervjupersoner hade mycket olika uppfattning vad det innebär och vi undersökte 

därför vad teorin säger om begreppet. Vi insåg att det ibland tar sig uttryck i 

inkluderande termer (Lindelöw, 2016) och ibland situationsbaserade termer (Karlson 

& Fergin, 2013). Mångtydigheten av begreppet blev tydligt när vi satte de två 

empiriska perspektiven mot varandra. Det visade sig att intervjupersonerna från 

kundföretagen har betydligt snävare uppfattning av vad begreppet innebär än vad 

TNG har. Vi tolkar det som att intervjupersonerna från kundföretagen antar att 

kompetens är synonymt med utbildning och det yrkesmässiga man kan. Samtliga 

verkar dock anse att begreppet bör inkludera andra faktorer, såsom personlighet och 

social kompetens.  

 

Det var främst Marikas svar som stack ut då hon tog för givet att andra klassificerar 

kompetens som utbildning. Vi fick en uppfattning av att hon vill inkludera 

arbetslivserfarenhet i begreppet, vilket hon tydliggjorde med att säga att en person 

som arbetat på en bar kan besitta mer social kompetens än någon med hög akademisk 

utbildning på pappret men som saknar erfarenhet av att arbeta med människor. Vi 

tolkar det som att hon värdesätter erfarenhet högre än antal utbildningsår. Detta 

förstärks av Karlson & Fergin (2013) som menar att det krävs en balans mellan 

teoretisk och praktisk kompetens och att det är möjligt att person som är välutbildad 

på pappret samtidigt kan vara inkompetent. Denna balans uppfattade vi även att 

Johan var inne på, som menade att en adekvat utbildning gör en person valbar men 
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att det därefter handlar om personlighet och personkemi. Vi anser här att det finns en 

problematik kring begreppet kompetens då vi utifrån kundföretagens resonemang 

förstår att det kan ses som något som konstrueras hos oss människor. Vi upplever att 

varje individ har en subjektiv uppfattning där de utgår från sig själva och sina 

erfarenheter och sedan associerar det till begreppet kompetens. Vi såg ett tydligt 

mönster på detta då exempelvis Marika som saknade akademisk utbildning men hade 

mycket arbetslivserfarenhet värderade det högre och ansåg definitivt att det borde 

inkluderas i begreppet. Vi vill därmed hävda att kompetens är något som kan 

kategoriseras utifrån vår självbild och att det är ett subjektivt begrepp.  

 

Vad som dock var gemensamt för samtliga intervjupersoner var att de såg kompetens 

som något som ska värderas högt och att det är den rätta kompetensen som ska 

eftersökas i rekryteringsprocessen. Det blev extra tydligt när kundföretagen svarade 

att kompetens är det som väger tyngst vid valet av kandidat. Vi liknar detta vid 

Sandberg (2000) som menar att fokus på rätt kompetens bör ses som ett krav för 

organisationer för att klara av att hänga med i de förändringar och utveckling som 

präglar vårt nuvarande yrkessamhälle. Även Lindelöw (2016) styrker att 

organisationer måste anställa personer som klarar kompetenskraven då de annars 

riskerar att bli ineffektiva. Vi förstår det utifrån detta som att samtliga 

intervjupersoner har en förståelse för vikten av att satsa på kompetens i 

organisationer, men att det kan vara lättare sagt än gjort i rekryteringssammanhang. 

Detta då människor inte kan agera som objektiva insamlare, vilket styrks av den 

psykometriska ansatsen beskriven av Bolander (2002).  

 

Genom Åsas intervju förstod vi att TNG:s perspektiv på begreppet kompetens har en 

bred innebörd då de testar kompetens utifrån fyra stora delkompetenser: 

utbildning/erfarenhet, begåvning/färdighet, personlighet och motivation. Sinisa 

poängterade även att kompetens innebär tidigare erfarenheter och kunskap som kan 

appliceras på vad som komma skall. Vi tycker det är häpnadsväckande att alla 

intervjupersoner prioriterar kompetens högst men att deras tolkningar av vad som 

ingår i begreppet skiljer sig. Vår uppfattning är att personlighetsdrag inte alltid 

inkluderas i begreppet och att detta föranlett att vissa känner en osäkerhet kring att 

enbart se till kompetens. Vi ville därmed förstå varför det är av intresse för företag 

att använda en kompetensbaserad rekrytering. 
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5.2  Vad innebär en kompetensbaserad rekrytering? 

Utifrån vårt empiriska material förstår vi att TNG:s kompetensbaserade rekrytering 

går ut på att beslut ska fattas objektivt och utifrån kompetenser snarare än personliga 

relationer, vilket är förenligt med den psykometriska ansatsen (Bolander, 2002). 

TNG har likt den psykometriska ansatsen ett tillvägagångssätt som innebär att 

personliga känslor inte ska få påverka beslutet. Detta eftersom de placerar de 

arbetspsykologiska screeningtesterna i urvalsprocessen och därmed inte låter 

personliga värderingar påverka valet av kandidat. Ansatsen tar även upp att 

människor är olika lämpade för olika arbeten, vilket vi relaterar till det Åsa sa om att 

kandidatens egenskaper har varierad lämplighetsgrad för olika tjänster och att det 

viktigaste är att få fram den person som är bäst lämpad för en specifik tjänst. 

Däremot hävdar Åsa och Sinisa att fullständig objektivitet inte är möjlig att uppnå så 

länge människor är inblandade, vilket även styrks av de resterande 

intervjupersonerna som alla är överens om att subjektivitet präglar 

rekryteringsprocessen. Vi upplever därför att TNG även implementerat delar från den 

sociala ansatsen som kritiserar den psykometriska för att inte ta hänsyn till den 

subjektivitet som den mänskliga faktorn bidrar med samt då den hävdar att 

rekryterare inte agerar som objektiva insamlare. (Bolander, 2002) Vi tolkar det 

därmed som att TNG:s omvända och kompetensbaserade rekryteringsprocess hämtar 

inspiration från båda ansatserna. 

 

När vi sätter TNG:s kompetensbaserade rekrytering i relation till Lindelöws (2016) 

ser vi att de båda framhäver fördelarna med arbetspsykologiska tester. Vi noterade 

dock att Lindelöw positionerar testerna i samband med anställningsintervjun, vilket 

skiljer sig från TNG. Vår tolkning är att Lindelöw lägger mycket vikt vid själva 

anställningsintervjun, något som ligger nära den traditionella rekryteringsprocessen. 

Utifrån intervjuerna med Sinisa och Åsa förstod vi att TNG istället använder sig av 

tester i ett första skede för att kunna senarelägga intervjuprocessen och det mänskliga 

mötet. Vår tolkning är att de gör det för att möjliggöra en ökad objektivitet och på så 

sätt öppna upp för ett bredare urval. Detta styrks av Sinisa som förklarade att 

testresultaten ofta leder till att TNG kommer i kontakt med personer som annars 
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kanske skulle ha valts bort. Detta tolkar vi som att TNG anser att tester på ett 

tillförlitligt sätt talar om en kandidats kompetens än vad en meritförteckning gör.  

 

Vi ställer detta i kontrast till Lindelöw (2016) som vi uppfattar använder tester för att 

säkerställa att kandidaterna som redan valts ut för en anställningsintervju har vad 

som krävs. Vi reflekterar över huruvida Lindelöws (2016) tillvägagångssätt därmed 

eventuellt stänger ute vissa kandidater med tanke på att det bara är slutkandidaterna 

som får visa om de besitter kompetensen som krävs. Vi tror då att personliga 

preferenser fortfarande får mycket utrymme och att subjektivitetens roll därmed inte 

har förändrats gentemot den traditionella rekryteringsprocessen. Vi finner det 

intressant att TNG:s process liknar den som Lindelöw (2016) presenterar, men att de 

utökat fokus på kompetens ytterligare genom en omvänd ordning.  

 

Eftersom tester får stort utrymme i den teoretiska beskrivningen av 

kompetensbaserad rekrytering funderade vi kring intervjupersonernas tankar 

angående testerna och deras kapacitet att urskilja förmågor. Det var framförallt Jonas 

som var kritisk och hävdade att tester riskerar att missa kandidater med en 

outvecklad förmåga och som har potentiella utvecklingsmöjligheter. Han menade att 

sådant enbart kan uppfattas genom den mänskliga kontakten under en personlig 

intervju. Sinisa motsatte sig detta då han menar att man kan härleda alla möjliga 

förmågor, även outvecklade, utifrån TNG:s tester. Detta kan liknas vid den höga 

validitet som Lindelöw (2016) hävdar att tester har (Figur 1). Hon menar att tester 

bättre mäter det som avser att mätas, nämligen kompetens, än vad exempelvis en 

strukturerad intervju gör. Jonas uttalande visar tydligt på skepticism rörande testerna, 

samtidigt som han poängterade att han var utan större insikt i testfasen. Vi tolkar det 

som att hans negativa inställning grundar sig i otillräcklig information, vilket vi 

relaterar till Åsas påstående om att TNG ofta måste övertyga kunden om att deras 

sätt är rätt. Med mer information tillhanda tror vi att Jonas åsikt hade varit 

annorlunda. Vi misstänker att hans resonemang är vanligt bland företagare och att det 

är en anledning till varför TNG fortfarande är ensamma på marknaden med sitt 

förfaringssätt.  

 

Bristen på information kan även leda till osäkerhet kring att människor tror att deras 

jobb ska ersättas av datorer, enligt Sinisa. Vi anar att detta grundar sig i ett 
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missförstånd då vi tolkar det som att tanken med testerna inte är att ersätta 

människorna utan att komplettera för att bidra till ett tydligare fokus på kompetens. 

Likt Skorstad (2008) bör testerna ses som ett standardiserat rekryteringsverktyg som 

används för att möjliggöra en rättvis bedömning. Vidare poängterade både Skorstad 

(2008), Åsa och Sinisa vikten av att ha en detaljerad och tydlig kravprofil för att 

minska risken att personliga preferenser spelar in i beslutet. Vi tror att man då lättare 

håller sig till kraven som tjänsten har och att personliga preferenser därmed får 

mindre plats. Vidare vill vi hävda att det leder till att man sätter kompetens i 

centrum, vilket vi även tolkar det som att Åsa och Sinisa menar när de säger att en 

tydlig kravprofil gör det lättare att hitta den kandidat som bäst lämpad för den 

eftersöka yrkesrollen. Vi tror därmed att en kompetensbaserad rekrytering kan 

innebära att man ser till vad en kandidat kan åstadkomma i framtiden istället för att 

lägga för stort fokus på vad den har gjort tidigare. 

 

5.3  Subjektivitetens roll i rekryteringsprocessen  

I sökandet av den bäst lämpade kandidaten har vi utifrån det teoretiska och empiriska 

materialet förstått att personliga preferenser har ett stort inflytande. Detta då 

mänskliga möten av naturen är subjektiva vilket leder till att man lätt påverkas av 

personliga preferenser vid personliga intervjuer, likt det Alvång (2000) argumenterar 

för. Utifrån Bolanders (2002) beskrivning av subjektivitet och objektivitet tolkar vi 

det som att TNG med sina tester bidrar till en bedömning som i mindre utsträckning 

präglas av personliga tycken och att de ger varje person chans att rekryteras oavsett 

demografiska egenskaper. Vidare var det ingen av intervjupersonerna som antydde 

att man ska eliminera den mänskliga interaktionen helt utan var överens om att det 

slutgiltiga beslutet fortfarande bör fattas av en människa. Detta tror vi grundar sig i 

att de värdesätter personkemi och gruppdynamik som endast kan bedömas av en 

människa. Johan exemplifierade att man vill få rätt känsla av personen vilket innebär 

att det inte går att basera beslutet endast på testresultat. Han var även skeptisk till att 

jämföra en person med höga testresultat med en person som på pappret har 15 års 

yrkeserfarenhet. Han menade att testresultat alltid bör följas upp av ett personligt 

möte så att man kan lägga pusslet om en kandidat. Detta finner vi intressant då Sinisa 

hävdar att tester inte kan urskilja tidigare erfarenhet, men de kan däremot testa om 

erfarenheten är applicerbar på kommande arbetsuppgifter. Vi tror därför att Johan 
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inte behöver vara skeptisk gällande testernas förmåga att urskilja vilken kandidat 

som har rätt kompetens, men att det personliga mötet ändå kan vara viktigt i relation 

till personkemi och gruppdynamik.  

 

Marika menade att det är det personliga intrycket som avgör i en situation med fem 

kandidater där alla uppfyller kompetenskravet. Vi tolkar det därmed som att hon vill 

att majoriteten av rekryteringsprocessen ska vara objektiv och utgå från kompetens, 

men att det slutgiltiga beslutet ska baseras på vem som anses passa bäst på 

arbetsplatsen. Även Sinisa bekräftade att det i slutändan är givet att ett företag fattar 

ett subjektivt beslut och väljer den kandidat som passar bäst in. Både Åsa och Sinisa 

poängterade att tanken inte är att eliminera subjektiviteten utan minimera dess 

påverkan. Åsa hävdade att den gör mindre skada ju senare i processen den uppstår. 

Hon menar att man genom en medvetenhet om sin subjektivitet kan bidra till att den 

får mindre utrymme i rekryteringsprocessen och att man då kan få med sig 

kandidater som annars riskerat att sållas bort. Vi vill hävda att hon tack vare sin 

medvetenhet kan agera mer objektivt. Vidare stärkte Sinisa resonemanget om 

subjektiviteten som uppstår och menar att den kan motarbetas med hjälp av att man 

utmanar sig själv och kollegor med att ställa kniviga frågor samt utbildning av 

rekryterarna, men så länge det handlar om att en människa ska interagera med en 

annan människa så kan vi inte uppnå fullständig objektivitet.  

 

Vi förstår därmed att en del av rekryteringsprocessen måste präglas av subjektivitet. 

Åsa och Sinisa var dock tydliga med att subjektiviteten inte kommer från deras sida 

utan från företagens när de fattar beslut om vilken av de framtagna kandidaterna de 

väljer in till sitt företag. Eftersom samtliga kandidater som tagits fram då garanterat 

besitter den kompetens företaget eftersöker anser vi att subjektivitetens roll har 

senarelagts, vilket enligt Sinisa är vad de vill uppnå med deras kompetensbaserade 

tillvägagångssätt.  

 

Denna senareläggning tolkar vi som att det ur ett individperspektiv ger alla 

kandidater samma förutsättningar att gå vidare i processen då ansökan är öppen för 

alla. Kandidaterna väljs inte bort på felaktiga grunder utan i så fall endast på grund 

av att de inte besitter den kompetens som krävs eller ej uppfyller de krav som 

eventuellt finns. Kraven är förenliga med den kompetensbaserade 
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rekryteringsmetoden där Lindelöw (2016) beskriver att man i ett första skede bara 

ska gallra bort de som inte uppfyller vissa kritiska aspekter för en tjänst. Därefter är 

det upp till företaget att fatta beslut om vem som slutligen ska väljas och det är då lätt 

att den kandidat som anses passa bäst in väljs. Det är med andra ord till detta stadie 

subjektiviteten har flyttats. Vi vill därmed hävda att beslutet från företagets sida 

fortfarande kommer vara subjektivt då man väljer den man gillar bäst men eftersom 

kandidaterna garanterat besitter den eftersökta kompetensen så är den inte längre av 

negativ påverkan.  

 

5.4  Hur kommer det sig att rekryterare rekryterar sig själva?  

Johan berättade att när testerna utförts och han garanterats att alla besitter samma 

kompetens är det personlighet som är av högsta prioritet. Han tror då att det är lätt att 

man väljer någon som liknar en själv. Johan menar att det är så vi fungerar som 

människor, vi tyr oss till likasinnade, vilket stöds av Newcombs (1961) teori om att 

likheter attraherar. Detta är förenligt med det Åsa berättade om att det är vanligt att 

rekrytera personer som liknar en själv då det finns något i oss människor som gör att 

vi dras till och helst vill umgås med de som liknas oss själva. Hon hävdar också att 

det är vanligt att man rekryterar från den innersta kretsen. Utifrån tendensen att välja 

personer som är lik en själv tolkar vi det som att det resulterar i att en individs 

innersta krets ofta består av likasinnade människor. Åsa hävdade därmed att 

homogenitet måste utmanas och att olika personer och perspektiv behövs för att 

kunna se problem med olika ögon och för att kunna nå flera målgrupper. Hon 

hävdade även att heterogena grupper är ett krav i dagens samhälle.  

 

Detta kan liknas vid resultaten av Mannix & Neales (2005) studie där de kommer 

fram till att heterogena grupper är bättre på att utforska möjligheter än homogena. 

Detta konstateras även av Hewlett, Marshall & Sherbin (2013) som menar att företag 

med en mångfaldig kultur öppnar upp för innovation och tillväxt och att det handlar 

mycket om idéskapande utifrån olika perspektiv. Vi anser därmed utifrån såväl 

tidigare forskning som vårt empiriska material att heterogena grupper är ett krav för 

företag då de måste vara innovativa för att kunna hänga med i det ständigt 

föränderliga samhället. Genom att bättre utnyttja resurser tror vi att företag kan 
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öppna upp för en ökad innovation vilket vi ser som ett krav då utvecklingen ständigt 

går framåt. 

 

Vidare var det intressant att samtliga intervjukandidater hade skilda perspektiv 

angående homogena och heterogena grupper. Å ena sidan menade de att homogena 

grupper är enklare att hantera, å andra sidan att det behövs olika individer i gruppen 

som kompletterar varandra, likt vad Johan benämnde som komplementärskap. Han 

menade då att grupper behöver personer med olika kompetens som kompletterar 

varandra och att olikheter berikar. Han hävdade också att det är bra att ha en 

spridning vad gäller de demografiska egenskaperna men att det är svårt i praktiken. 

Vi tolkar det som att han vill att företaget ska ha en stor spridning på kandidaterna 

men att det kan vara en utmaning att lyckas med. Detta tror vi kan vara en anledning 

till att han valt att anlita ett rekryteringsföretag och mer specifikt TNG då deras 

tydliga fokus på kompetens kan öppna upp för en mångfaldig kultur.  

 

Detta kan vi även förstå utifrån Mannix & Neales (2005) studie som hävdar att 

homogena grupper är bättre på att utnyttja resurser medan heterogena är bättre på att 

utforska möjligheter. Vi resonerar kring om man genom att välja lika kandidater 

försöker säkerställa en viss trygghet och att man vid val av olikheter i gruppen är mer 

risktagande och därmed även kan bli med konkurrenskraftiga.      

 

Tuula ansåg däremot att det kan vara fördelaktigt med homogena grupper då de är 

lättare att hantera, vilket stöds av bland annat Hoffman (1959) som pekar på 

svårigheter som kan uppstå med heterogena grupper. Vi tror att en anledning till att 

grupper tenderar att bli homogena är för att man rekryterar personer som liknar en 

själv. Vi upplever det som att detta beror på kategorisering då vi tolkar det som att 

rekryterare anser sig själva tillhöra en innegrupp. Därmed bedömer de dem som inte 

anses vara som de själva tillhöra en utegrupp och väljs därför inte in på företaget. 

Detta överensstämmer även med Turners (1987) teori om hur individer kategoriserar 

sig själva och andra utifrån sin självuppfattning. Man dömer då individers ej 

observerbara egenskaper utifrån lätt observerbara egenskaper vilket föranleder att 

kandidater väljs bort på felaktiga grunder. Vi tror därför, likt det både Åsa och Sinisa 

hävdar, att TNG:s omvända process kan reducera risken att kandidater sållas bort på 

felaktiga grunder. Genom att testerna visar om kandidaten besitter kompetensen som 
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krävs eller ej kan en människa därmed inte basera beslutet på huruvida kandidaten är 

lik eller olik sig själv.  

 

Att välja en kandidat baserat på hur du uppfattar den i förhållande till dig själv menar 

vi leder till att man väljer den som anses vara mest lik, vilket även styrks av Byrnes 

(1971) likhetsparadigm. Samtliga intervjupersoner insisterade på att det är ett vanligt 

förekommande beteende att rekrytera kandidater som påminner om en själv. Detta 

kan liknas vid Marika som värderar social kompetens framför utbildning. Vi tror det 

kan bero på att hon relaterar till sig själv och drar paralleller utifrån sin egen 

kompetens och bedömer dessa egenskaper som viktigast hos kandidaten. Detta 

kopplar vi till likhetsparadigmet som beskriver att man ser individer med lika 

attityder och värderingar som mer välanpassade och intelligenta (Byrne, 1971).  

 

Sinisa förklarade att det ständigt diskuteras huruvida rekryterare väljer att rekrytera 

likasinnade och uttryckte beteendet som att “rekryterare rekryterar sig själva”. Vi 

anser att hans uttryck går väl hand i hand med vad både Kanter (1977) och 

Holgersson (2003, 2013) antytt. Rekrytering av likasinnade kan även förklaras 

utifrån sociala kriterier som Kanter (1977) och Holgersson (2013) hävdar används i 

brist på andra objektiva mått och är ett sätt att reducera osäkerhet. Ett socialt 

kriterium kan vara utbildning och att man i detta fall försöker reducera osäkerhet 

genom att utgå från lärosätets status. Man anser då att ett lärosätes höga status 

garanterar att den arbetssökande besitter den kompetens som krävs. Detta är dock 

något som Lindelöw (2016) bestrider då hon menar att ett lärosätes status inte säger 

någonting om vad kandidaten faktiskt kan. Detta bekräftas av Åsa som benämner 

faktumet att basera valet av kandidat utefter lärosäte som nonsens.  

 

Vi finner detta mycket intressant då även Lindelöw (2016) i sin studie menar att 

utbildning tidigare setts som en garanti på att en kandidat är bildningsbar men att det 

idag inte är ett tillräckligt tillförlitligt mått och måste sammanvägas med annat. 

Utifrån det Holgersson (2013), Kanter (1977) och Lindelöw (2016) antyder anser vi 

att TNG:s kompetensbaserade rekrytering kan ses som ett möjligt alternativ för att 

hantera osäkerheten och för att bortse från sociala kriterier som inte är av relevans 

för tjänsten i fråga. Vi tolkar det som att TNG fortfarande i stor mån bejakar tidigare 

erfarenheter i form av utbildning och arbete, förutsatt att de kan appliceras på 
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framtida arbetsuppgifter. Vi förstår det som att de anser att en utbildning i sig inte är 

värd någonting så länge kandidaten i fråga inte kan applicera kunskapen på framtida 

arbetsuppgifter. TNG:s tester blir därmed ett sätt att bevisa att den arbetssökande 

faktiskt besitter kompetensen som krävs. 

 

Vidare påpekade Tuula att man tenderar att rekrytera likasinnade då det är en 

trygghetsfaktor. Detta kan härledas till Kanters teori om att rekrytering av 

likasinnade kan förklaras av två anledningar: reducera osäkerhet och underlätta 

smidig kommunikation (Rivera, 2013). Jonas menar att det är lätt att hamna i fällan 

att fatta tycke för den som speglar sig själv och att det kan kännas skrämmande med 

utmanande kandidater. Vidare tolkar vi det som att den homosociala reproduktionen 

främst uppstår i sammanhang då rekryteringen sker av en intern rekryterare. 

Eftersom företagen vi intervjuat outsourcat sin rekrytering till TNG förändras 

situationen väsentligt. Detta tror vi beror på att en rekryterare som väljer ut 

kandidater åt en utomstående part lägger mindre vikt vid att välja någon som liknar 

en själv.  

 

Detta kommenterades även av Marika som menar att rekryteringsföretag är mer 

kompetenta och att val från eget kontaktnät riskeras ske på fel grunder. Hon nämnde 

även att det är lätt att vid tidsbrist ta den smidiga vägen och välja någon som är 

likasinnad och passar in vilket kan bidra till homosocial reproduktion. Likaså 

berättade Tuula att det vid hantering av en stor mängd ansökningar blir lätt att ta den 

enkla vägen och då välja ett säkert kort utefter personliga preferenser. Detta kopplar 

vi till Holgersson (2013) och Kanter (1977) som menar att homosocial reproduktion 

är ett sätt att reducera osäkerhet och underlätta kommunikation. Vidare tror vi med 

hänsyn till Rivera (2013) att man försöker underlätta kommunikationen på företagen 

genom att välja in likasinnade vilket automatiskt leder till homogena grupper på 

företaget. Detta går att tolka utifrån Johans diskussion om att ett företags 

organisationskultur kan vara svår att förmedla till en arbetssökande, vilket kan 

föranleda att man väljer in en person som liknar en själv då man antar att en 

likasinnad person förstår kulturen likt en själv. Detta kan i sin tur resultera i att 

likasinnade fortsätter att väljas in och företaget får då automatiskt allt mer homogena 

grupper över tid. Det kan även leda till orättvisa då man samtidigt som man väljer in 
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lika personer systematiskt utesluter personer som skiljer sig från normen enligt 

Rivera (2013).  

 

Detta beteende kan även härstamma från att man dömer de som är olika en själv 

utifrån fördomar och stereotyper. Bergh (2013) och Hilton & Von Hippel (1996) 

menar att fördomar och stereotyper speciellt riktas mot människor man kategoriserar 

i “utegrupper” och då i negativ bemärkelse. Vi drar här kopplingar till vår teori om 

fördomar och stereotyper som beskrivs som ett resultat av kategorisering. Då 

fördomar och stereotyper skiljer sig åt i huvudsak eftersom fördomar inkluderar 

känslomässiga aspekter (Stangor, 2000) tolkar vi det som att de spelar in i 

rekryteringssituationer i de fall då man fattar beslut utifrån en magkänsla som saknar 

motivering snarare än utifrån ett rättvist mått, såsom kompetens. Vi menar då att det 

resulterar i en negativ kategorisering.  

 

Att vara fördomsfri såg Jonas som en självklarhet och han menade att det är något 

han förväntar sig att alla rekryteringsföretag är. Vidare beskrev han en intervjuteknik 

som han menade är opersonlig då man enbart ställer arbetsrelaterade och 

situationsbaserade frågor. Detta menade han leder till att subjektiviteten kan 

undvikas och att man då inte färgas av irrelevant information om den arbetssökande. 

Med vårt teoretiska och empiriska material till grund vill vi dock invända mot detta 

då vi anser att förbättrade frågor ej kan garantera att subjektivitet påverkar beslutet 

då den fortfarande inkluderar mänsklig interaktion. Vi tror därför att det trots allt kan 

förekomma fördomar i en sådan intervjumetod.  

 

Utifrån Stangors (2000) beskrivning av fördomar kan ett exempel ses från fallet som 

Tuula tog upp angående osäkerhet att anställa någon om hon inte kan garantera har 

de språkkunskaper som krävs. Detta tolkar vi som att hon direkt dömt individen efter 

gruppen hon anser att hen tillhör vilket vi kopplar till både kategorisering och 

fördomar. I detta vill vi även påstå att det egentligen inte spelar någon roll vilken 

grupp hon kategoriserar den sökande i (såsom etnicitet, kön eller ålder) utan enbart 

att det är i utegruppen. Vidare resonerade Tuula att TNG:s rekryteringsmetod ger 

möjlighet till en mer fördomsfri rekrytering eftersom hon på förhand inte vet vilka 

kandidater TNG plockat fram är. Vi tolkar det som att testerna i ett första skede 

försvårar möjligheten för kategorisering baserat på fördomar och stereotyper då man 



  
 

 

78 
 

inte får tillgång till samma mängd information om kandidaterna. Man ser då enbart 

till kandidaternas kompetens vilket vi tror förhindrar risken för fördomsfulla beslut. 

Vidare hävdade både Åsa och Sinisa att den största anledningen till varför man ska 

rekrytera fördomsfritt är för att få fram de bästa kandidaterna och för att inte välja 

bort på felaktiga grunder. Sinisa tydliggjorde och menade att man via deras metod 

kommer i kontakt med personer annars riskerar att sållas bort.  

 

Vi har fått en generell uppfattning utifrån våra intervjupersoner att fördomar är något 

som sker omedvetet och utan onda avsikter. De verkar dock alla vara medvetna om 

att resultatet av omedvetna fördomar inte är önskvärt och att de vill hantera detta, 

vilket kan förklaras av att de använder en outsourcad rekrytering av just TNG. Detta 

liknar vi vid Berghs (2013) redogörelse om att fördomar inte behöver utgå från 

motvilja eller avsky utan att det kan grunda sig i sociala ojämlikheter. Vi tror inte att 

rekryterare har bakomliggande onda avsikter med vilka kandidater de väljer ut men 

att det kan leda till negativa effekter eftersom de riskerar att välja bort den bästa 

kandidaten på fel grunder. hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh 

 

Utifrån intersektionalitetsperspektivet kan vi även förstå TNG:s tydliga fokus på 

kompetens som ett hjälpmedel för att inte kategorisera människor (Eriksson-

Zetterquist & Styhre, 2007). Vi tolkar det som att de har förstått att en individ inte 

enbart befinner sig i en kategori utan flera samtidigt, likt det Braidotti (2006) 

förespråkar. Ett exempel kan tolkas utifrån Marika som är utan akademisk utbildning 

och därför skulle kunna kategoriseras som “obildad”. Detta ger dock ingen rättvis 

bild eftersom hon dels besitter lång arbetslivserfarenhet samt att hon är en ung och 

service-minded kvinna med stor social förmåga. Att enbart kategorisera henne utefter 

sociala kriterier leder till att hon riskerar att uteslutas på felaktiga grunder. Vi tror 

därmed att TNG:s arbetspsykologiska tester kommer till hjälp och bevisar att 

utbildning inte behöver likställas med kompetens. Tuula berättade att det ibland kan 

upplevas som otryggt att anställa någon med invandrarbakgrund då hon menade på 

att hon inte kan garantera att denne kan det svenska språket. Vi tolkar det som att hon 

enbart kategoriserar utefter ett kännetecken som egentligen inte säger någonting om 

personens kompetens och glömmer då att individen skulle kunna besitta mest 

kompetens av de sökande. I och med att hon inte förstår kandidaten utifrån mer än en 



  
 

 

79 
 

kategori, likt det Eriksson-Zetterquist & Styhre (2007) framhäver, riskerar hon att gå 

miste om den mest lämpade kandidaten. 

 

5.5  Fullt synliga handlingar som är svåra att upptäcka 

Tuulas oro för språkkunskaper kan även betraktas som en osynlig diskriminering då 

hon observerar ett namn som avslöjar annan etnicitet än svensk och därefter drar 

omedvetna slutsatser om sådant hon inte vet om personen, i detta fall 

språkkunskaper. Fördomar och kategorisering i rekrytering resulterar i missgynnande 

av personer utan tillräcklig motivering vilket vidare förklaras utifrån den osynliga 

diskrimineringen. Detta kan uppstå när man utifrån observerbara egenskaper drar 

slutsatser om ej observerbara egenskaper (Bursell, 2017). Vi tror det kan resultera i 

att en kandidat som skulle kunna besitta den rätta kompetensen väljs bort men att 

man tack vare TNG:s tester i urvalsprocessen kan minska risken för att detta sker. 

Återigen vill vi hävda att TNG:s tester kan vara ett sätt att reducera osäkerhet kring 

kandidatens kompetens. 

 

Osynlig diskriminering kan även återspeglas i den feedback som TNG fått från ett 

kundföretag gällande anställning av en gravid kvinna. Tack vare testerna anställdes 

kvinnan trots att hon skulle gå på mammaledighet så fort tjänsten tillsatts. Vi tolkar 

detta som att osynlig diskriminering hade riskerat att uppstå då kundföretagets 

reflektion antydde att de hade bortsett från kvinnans kompetens om de hade 

rekryterat själva. Detta eftersom de då hade sett det faktum att hon skulle börja med 

mammaledighet som ett hinder istället för att ta vara på hennes kompetens. Vi tycker 

att detta utgör ett tydligt exempel på en situation där ett företag hade kunnat gå miste 

om den rätta kompetensen för en tjänst baserat på irrelevant information.  

 

Förutom exemplet som Åsa presenterade var det ingen av våra intervjupersoner som 

gick närmare in på könsaspekten i diskussionen om missgynnade kandidater i 

rekryteringsprocessen. Vi tror att detta kan förklaras av att Sverige ligger i framkant 

då det överlag är jämställt vad gäller kön i yrkessammanhang (Holgersson, 2013). 

Holgerssons (2013) studie bekräftar att homosocialt beteende och 

könsdiskriminering är två sidor av samma mynt och att det oftast sker i relation till 

högre positioner. Vi tror därmed en av anledningarna till att vi saknar information 
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om könsskillnader kan bero på att vi ej specifikt studerat toppositioner utan studerat 

varierande nivåer inom organisationer. 

 

Osynlig diskriminering kan även förekomma utifrån stereotyper om en kandidats 

ålder. Utifrån intervjuerna med Åsa och Sinisa kan vi konstatera att mentaliteten på 

TNG stämmer överens med vad Gratton & Scott (2016) fastställer gällande 

stereotyper om ålderskategorier, inte minst då TNG inte tar reda på den 

arbetssökandes ålder i rekryteringsprocessen. Vi tycker att Åsa summerar det enkelt 

när hon menar att en person kan vara senior till åldern men junior i tanken och att 

ålder därmed säger lite om en person. Vi finner det därmed intressant att de 

eliminerat åldersaspekten helt då vi uppfattat att det annars kan läggas relativt stor 

vikt vid just den arbetssökandes ålder. Genom att bortse från ålder öppnar man upp 

urvalet ytterligare och därmed finns en större chans att finna den kandidat med rätt 

kompetens för tjänsten ifråga.  

 

Med utgångspunkt i dels egna erfarenheter men även utifrån Gratton & Scott (2016) 

och DO (2011) tror vi att yngre personer kan betraktas som mer karriärshungriga än 

äldre. Detta kan skapa incitament att premiera yngre personer vid anställning. 

Karriärshunger kan självfallet vara positivt då kandidaten troligtvis har ett starkt driv 

och en ambition att utvecklas. Dock tror vi samtidigt att en sådan person kan vara 

mer benägen att söka sig till nytt jobb relativt omgående, i strävan efter att klättra på 

karriärstegen. Vi tror att en person med 5-10 år kvar i arbetslivet utgör mindre risk 

vad gäller byte av arbetsplats. Vi upplever därmed att den äldre generationens 

erfarenhet borde värdesättas men samtidigt bör den yngre generationens nya 

infallsvinklar bejakas. Detta kan vi även koppla till Johans argument om att välja 

kandidater som kompletterar varandra.  

 

Vår tolkning är att TNG:s kompetensbaserade rekrytering är ett steg på vägen i att 

motarbeta osynlig diskriminering och istället fokusera på att hitta den mest 

kompetenta kandidaten för en specifik tjänst oavsett etnicitet, kön eller ålder. Vidare 

ser vi att deras avidentifiering av ålder som ett ytterligare steg i att minska risken för 

förutfattade meningar om ej observerbar information om en person. 
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5.6  Anonymisering av en arbetssökandes identitet  

Ett sätt att reducera fördomar i rekryteringsprocessen och tydligare fokusera på 

kompetens kan vara att redan i urvalet bortse från sådant som inte anses relevant för 

tjänsten i fråga, vilket både Åsa och Sinisa är tydliga med att poängtera. TNG har i 

nuläget avidentifierat den sökandes ålder och menar att detta är ett exempel på 

sådant. Vidare berättade TNG att de har en pågående diskussion om att i framtiden 

även avidentifiera namnet i ansökan.  

 

Utifrån Bursells (2012, 2014, 2017) forskning blir det tydligt att diskriminering har 

förekommit med anledning av namnet som står på arbetsansökan. Vi tror att detta 

kan bero på att ett namn kan skada mer än det tillför då det berättar saker om en 

person som inte är relevant i relation till individens kompetens. I många fall avslöjar 

ett namn inte bara själva tilltalsnamnet utan även kön, etnicitet och i vissa fall även 

ålder på den arbetssökande, vilka alla är irrelevanta demografiska egenskaper. Vi 

tolkar TNG:s önskan om borttagning av namn som en tydlig medvetenhet om att 

deras process inte är fullt så objektiv som kan vara önskvärt eftersom den fortfarande 

avslöjar mycket om den arbetssökande. Även Johan var inne på avidentifiering av 

CV:t och menade att det skulle kunna vara ett sätt att minska fördomar i 

rekryteringsprocessen.  

 

Både Åsa och Sinisa berättade att även om de inte avidentifierar kandidaterna helt så 

har de förutom att ta bort information om ålder även tagit bort funktionen att en 

arbetssökande ska bifoga ett personligt brev. Sinisa poängterade att informationen 

som återfinns i det personliga brevet säger mer än de vill veta om en kandidat och att 

det i sin tur lätt kan spela in i valet av kandidat. TNG har istället valt att efterfråga en 

kort och koncis motivationstext där den arbetssökande ska beskriva varför just hen 

vill ha jobbet och vad hen kan bidra med. Utifrån egna erfarenheter vill vi stämma in 

med TNG i att det förekommer information i personliga brev som är irrelevant för en 

tjänst. Vi anser att ett personligt brev ofta inkluderar information som dels kan 

vilseleda rekryteraren men även tilltalar av fel orsaker och att man då riskerar att 

missa den kandidat som besitter rätt kompetens. Vår upplevelse är att TNG ständigt 

arbetar framåt och är en god bit på vägen till att göra rekryteringsprocessen så 

fokuserad på kompetens den kan bli. Vi vill påstå att de kontinuerligt utvärderar sig 
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själva och hela tiden har ett framtidsperspektiv då de funderar på vad som kan bli 

bättre ur såväl företagsperspektiv som individperspektiv.   

 

5.7  Kan en minskad osynlig diskriminering leda till ökad mångfald?  

Med utgångspunkt i vårt teoretiska och empiriska insamlade material har vi fått en 

förståelse för att man genom att lägga testerna först i rekryteringsprocessen bidrar till 

att få ett mer rättvist urval. Åsa poängterade att TNG:s ambition inte är att hjälpa 

utsatta på arbetsmarknaden, men att deras tillvägagångssätt indirekt kan bidra med 

detta och i många fall leda till ökad mångfald. Det beror till stor del på att valet av 

kandidat då enbart baseras på den sökandes kompetens vilket leder till att alla, 

oavsett identitet, har samma förutsättningar att gå vidare i processen. Detta i sin tur 

tror vi öppnar upp för större variation av kandidater eftersom man inte får tillgång till 

information om kandidaten som inte är relevant för tjänsten och därmed inte får 

möjlighet att basera valet på likheter eller vilken kategori man anser de tillhöra.  

 

Resonemanget om att man genom att skapa större variation i urvalet öppnar upp för 

mångfald stöds även av Gratton & Scotts (2016) diskussion om att inkludera alla 

ålderskategorier, då det är avgörande på grund av vårt dynamiska och ständigt 

föränderliga yrkessamhälle. Även Lindelöw (2016) argumenterar för att inkludera de 

olikheter som skiljer människor åt för att på lång sikt få organisationer att fungera 

dynamiskt i en föränderlig omvärld. Mångfaldsaspekten diskuteras även utifrån 

Landberg (2016) som styrker ovanstående resonemang men som även är inne på att 

mångfaldsarbete på företag kan skapa trovärdighet gentemot kunder och intressenter 

som ställer krav på företag att arbeta med mångfald och jämställdhet.  

 

I ett globaliserat yrkessamhälle ses mångfald också som en konkurrensfördel, bland 

annat då man kan nå ut till fler målgrupper (Landberg, 2016). Även Hewlett, 

Marshall & Sherbin (2013) menar att en person som har andra demografiska 

egenskaper än övriga gruppen på ett företag kan underlätta för hela företaget att 

förstå en slutkund med samma olikheter i egenskaper. Att arbeta för mångfald 

styrktes även av både Åsa och Sinisa som menade att heterogena grupper inte bara 

behövs i vårt samhälle, utan är ett krav. hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh 
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Från det empiriska materialet har vi förstått att innebörden av begreppet mångfald är 

mångtydigt och har olika innebörd för olika individer. Både Jonas och Johan 

uttryckte att de kandidater de fått presenterade av TNG inte varit några typiska 

“mångfaldskandidater”, vilket för oss var ett förvirrande begrepp. Detta då vi 

upplevde att samtliga intervjupersoner från kundföretagen associerade mångfald 

främst med etnisk härkomst och vi tror därmed att deras benämning avser människor 

med annan härkomst än svensk. Genom att uttala sig som Johan och Jonas gjorde vill 

vi hävda att deras subjektiva uppfattningar ligger till grund för begreppet. Vi 

uppfattar det som att de kategoriserar de arbetssökande i förhållande till sin självbild 

och sedan benämner de som skiljer sig åt för en mångfaldig kandidat.  

 

Utifrån vår teoretiska materialinsamling har vi förstått att begreppet mångfald 

inkluderar fler egenskaper vilket går bättre hand i hand med TNG:s definition. De 

utgår inte enbart från diskrimineringsgrunderna utan syftar på mångfald i olikheter 

och menar att de gynnar företag i form av en ökad innovationstakt. 

 

Med ovanstående resonemang till grund vill vi hävda att mångfald och kompetens är 

två oerhört viktiga aspekter att ta hänsyn till i rekrytering. Då både Lindelöw (2016) 

och Sandberg (2000) poängterat vikten av att ha rätt kompetens på företagen samt att 

Landberg (2016) och Hewlett, Marshall & Sherbin (2013) visat på möjligheterna en 

mångfaldig företagskultur kan leda till vill vi hävda att det i dagens samhälle är ett 

krav att arbeta med heterogena grupper. Genom att använda en omvänd 

kompetensbaserad rekryteringsprocess tror vi att man möjliggör för företag att få 

större variation på kandidaterna och deras kompetens vilket i sin tur kan öka 

företagens innovationsförmåga. Vi skulle även vilja påstå att en anonymisering av en 

arbetssökandes identitet leder till att alla får en rättvis chans i urvalsprocessen och att 

fokus därmed hamnar på kompetens.  
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6  Slutsats      

 
Med grund i analysen av vårt teoretiska och empiriska material besvarar vi nedan 

våra två forskningsfrågor utifrån TNG och fyra av deras kundföretag. Vi kommer 

även ge förslag till fortsatt forskning inom fördomsfri rekrytering.   

 
 

Genom denna uppsats ämnade vi få en djupare förståelse för rekryteringsprocessen 

och undersöka om och i så fall hur en anonymiserad rekrytering kan förändra 

subjektivitetens roll i processen och därmed även den homosociala reproduktionen. 

Detta då vi anser att det idag är ett problem att kandidater i rekryteringssammanhang 

väljs bort på felaktiga grunder. Med hjälp av våra två forskningsfrågor ville vi 

undersöka om man med hjälp av en rekryteringsmetod som riktar ett stort fokus på 

kompetens kan möjliggöra detta.  

 

Vår första forskningsfråga avsåg huruvida en anonymisering kan bidra till att 

kompetens hamnar i centrum i rekrytering. Med grund främst i Bursells (2014) och 

Gratton & Scotts (2016) forskning om missgynnande på grund av namn och ålder i 

arbetsansökan kunde vi utifrån vårt empiriska material förstå att anonymisering kan 

bidra till att fokus riktas på kompetens och att beslut inte baseras på irrelevant 

information. Samtliga intervjupersoner bekräftade att personliga preferenser präglar 

beslutsfattandet i rekrytering och att det till stor del beror på att mänskliga möten av 

naturen är subjektiva. Vi vill hävda att det inte bara är under mänskliga möten som 

subjektivitet uppstår utan att det sker så fort en människa är inblandad och att det 

därmed räcker med någon form av information om en person för att subjektiviteten 

ska spela in. Detta kan i sin tur bero på kategorisering som är en effekt av fördomar 

och stereotyper. Det handlar med andra ord om att individer drar slutsatser om andra 

människor utifrån observerbara kännetecken. Subjektiva beslut riskerar därmed att 

leda till att personer väljs bort på felaktiga grunder. Att bortse från kandidatens 

identitet i rekryteringsprocessen menar vi kan leda till att man inte fattar beslut 

baserat på irrelevant information utan istället ser till kompetens. 
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Med hänsyn till detta anser vi att en anonymisering av en arbetssökandes identitet i 

ansökan bidrar till att kandidater enbart väljs bort om de saknar den kompetens som 

krävs. Vi anser då att subjektivitetens roll förändras på så sätt att den senareläggs till 

ett stadie där man redan garanterat att kandidaten i fråga besitter den kompetens som 

eftersöks. Därigenom anser vi att subjektiviteten inte längre bidrar med en negativ 

effekt då företag inte riskerar att gå miste om kompetensen som behövs men att de 

ändå får den kandidat de anser passar bäst in. Så länge en människa är inblandad kan 

subjektiviteten inte elimineras, men genom anonymisering kan den negativa effekt 

som den medför minskas. Vi anser därför att anonymisering kan resultera i att 

kompetens hamnar i centrum genom en senareläggning av subjektiviteten. Vår 

undersökning bidrar därmed till att alla får en rättvis chans och döms utifrån samma 

förutsättningar samt att man med större sannolikhet kan finna den rätta kompetensen.  

 

Vår andra forskningsfråga behandlade hur en omvänd kompetensbaserad rekrytering 

kan förändra den homosociala reproduktionen. Samtliga intervjupersoner insisterade 

att beteendet att rekrytera likasinnade är vanligt förekommande och hävdar att det 

beror på att det genererar en viss trygghet att välja en kandidat som liknar en själv. 

Detta kan tolkas som att homosocial reproduktion uppstår i ett försök att hantera 

osäkerhet, likt det Kanter (1977) och Holgersson (2013) visat på. Vi anser med 

tidigare forskning och denna undersökning till grund att man genom en omvänd 

kompetensbaserad rekrytering reducerar osäkerheten kring vilken kompetens den 

arbetssökande har. Detta då denna rekryteringsmetod innebär att tester utförs i ett 

tidigt skede som resulterar i ett kompetensbaserat urval, vilket i sin tur leder till att 

man garanterat att de framtagna kandidaterna besitter den kompetens som krävs. Vi 

tror därmed att det kan reducera osäkerheten.  

 

I samband med att osäkerheten reduceras anser vi att den homosociala 

reproduktionen kan förändras i den mån att om den uppstår så gör den det i ett senare 

skede, efter att testerna utförts och kandidater med rätt kompetens tagits fram. Det 

finns därmed inte längre någon osäkerhet som behöver hanteras. Däremot är det 

fortfarande en människa som fattar det slutgiltiga beslutet vilket mest troligt gör att 

subjektivitet fortfarande präglar valet av kandidat. Den homosociala reproduktionen 

kan därmed förbli oförändrad på så sätt att den fortfarande förekommer, men i ett 

senare skede när det inte är en fråga om kompetens. Homosocial reproduktion kan 
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med detta sagt fortfarande förekomma och hämma ett företags heterogenitet i 

längden, då människor som liknar rekryteraren själv fortfarande kan väljas. Vår 

slutsats är därmed att en omvänd kompetensbaserad rekrytering kan förändra den 

homosociala reproduktionen på så sätt att den minskar den negativa effekten som 

subjektiviteten kan medföra, men att den fortfarande kan förekomma.  

 

Utifrån våra två forskningsfrågor har vi kommit fram till att rekryteringsprocessen 

alltid kommer präglas av subjektivitet så länge valet av kandidat görs av en 

människa. Det är därför en fråga om att senarelägga subjektiviteten i hopp om att 

eliminera den negativa effekt som annars riskerar att medföra att den bäst lämpade 

kandidaten väljs bort på felaktiga grunder. Den negativa effekten kan då resultera i 

att rekryteraren väljer en person som liknar en själv vilket kan leda till att företaget 

får homogena grupper och går miste om värdefull kompetens. Utifrån denna 

undersökning har vi förstått att det är subjektiviteten som innehar en nyckelroll i 

rekrytering och att den inte går att eliminera. Det viktiga blir då att försöka 

senarelägga den så långt som möjligt. Denna senareläggning kan möjliggöras genom 

en anonymisering av en arbetssökandes identitet och på så sätt kan även den negativa 

effekten av homosocial reproduktion förändras.  

 

Förslag till fortsatt forskning inom detta område är att utföra en kvantitativ studie och 

undersöka om det går att urskilja skillnader i kompetensnivån hos de kandidater som 

tas fram med hjälp av en omvänd kompetensbaserad rekrytering gentemot en 

traditionell. Ett annat förslag är att ta reda på vad som händer om ingen av de 

sökande uppfyller kompetenskraven som specificerats i kravprofilen. Vi ställer oss 

frågan vad man går efter om den kompetens som eftersöks inte finns bland de 

sökande. 
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Bilagor 

Bilaga 1  
 
Intervjuguide TNG 
 
Bakgrund 
 
Kan du berätta lite om dig själv och din roll på TNG?  
 
Kan du kortfattat presentera TNG och er affärsidé?  
 
Fördomsfri rekrytering 
 
Kan du beskriva hur rekryteringsprocessen via er går till?  
 
Vad innebär en fördomsfri rekrytering för dig? 
 
Varför anser du att det är viktigt att rekrytera fördomsfritt?  
 
Anser du att det är möjligt att vara fullständigt objektiv i rekryteringsprocessen?  

•   Är målet att eliminera subjektiviteten helt eller bara minimera den?  
 
Varför är det av intresse för ett företag att anlita er fördomsfria rekrytering? 
Kan du se några nackdelar med att tillämpa er metod i rekryteringsprocessen?  

•   Varför tror du inte att andra företag har anammat er idé och jobbar på ett 
liknande sätt?  

 
Hur förhåller ni er till att en person har en dålig dag när de utför testerna? 
 
Går det att urskilja något mönster i de personer som söker jobb hos er på TNG?  
 
Något det forskats om är huruvida rekryterare väljer kandidater och anställer människor 
som påminner om sig själva när det gäller exempelvis värderingar, social klass, kön och 
etnisk bakgrund. Vad är dina tankar kring att rekrytera likasinnade?  
 
Ibland kan det tyckas att personkemin och gruppdynamiken är det viktigaste och att 
man i många fall kan lära personen arbetsuppgifterna i fråga. Hur ställer ni er till detta?  
 
Mångfald 
 
Upplever du att TNG har en ambition att hjälpa de som kan ha svårare att ta sig in på 
arbetsmarknaden?  
 
Vad är din upplevelse, från ett företagsperspektiv, att arbeta med en heterogen grupp 
anställda motsvarande en homogen grupp?  
 
Varför anser ni är det viktigt med mångfald på arbetsplatser?  
 



  
 

 

II 
 

Upplever du att ni strävar efter att ha en stor variation på de utvalda kandidaterna som ni 
presenterar för era kunder?  
 
Ni framhäver vikten av mångfald. Upplever ni att er rekrytering öppnar upp för 
möjligheter för en ökad mångfald på arbetsplatserna?  
 
Avidentifiering och testning 
 
Vad är dina upplevelser av en avidentifiering av den arbetssökandes identitet?  
 
Hur ser du att det är en dator som rangordnar en kandidats kompetens och personlighet 
innan en människa blandas in?  
 
Hur går ni tillväga när ni väljer vilka kunder ni jobbar med?  
 
Hur förhåller ni er till en kandidat som har briljerat på testerna men som har svaga 
meriter på CV:t? 
 
Kan du beskriva de olika testerna ni erbjuder era kunder? 

•   Hur kan ni vara säkra på att tester visar det rätta resultatet, exempelvis när det 
handlar om att en kandidat ska ha god social kompetens? 

 
Tror du att det gynnar företag att enbart fokusera på kompetens?  
 
     



  
 

 

III 
 

Bilaga 2  
 
Intervjuguide kundföretag 
 
Bakgrund 
 
Kan du presentera företaget du jobbar på och din roll där?  

•   Branscherfarenhet, befattning. 
 

Rekrytering och TNG 
 
Hur kommer det sig att ni valde att arbeta med TNG vid rekrytering av anställda?  
 
Hur länge har ni använt TNG för rekrytering av anställda?  

•   Är det bara TNG ni använder i samband med rekrytering? 
•   Är det någon speciell yrkesroll/befattning som ni rekryterar via TNG? 

 
Kan ni beskriva hur processen ser ut när ni rekryterar via TNG?  
 
Upplever du att ni har fått de kandidater som ni har efterfrågat i er kravprofil? 
 
Kompetensbaserad rekrytering 
 
Hur upplever ni TNG:s kompetensbaserade rekryteringsprocess då testerna utförs innan 
CV:t behandlas?   
 
Med tanke på att ni valt att rekrytera via TNG är vi nyfikna på om och i så fall varför du 
anser att kompetensbaserad rekrytering är bättre än den traditionella? 
 
Hur ser du på att det är en dator rangordnar en kandidats kompetens och personlighet 
innan en människa blandas in?  
 
Rekrytera likasinnade och subjektivitet 
 
Något det forskats om är huruvida rekryterare väljer kandidater och anställer människor 
som påminner om de själva när det gäller exempelvis värderingar, social klass, kön och 
etnisk bakgrund. Vad är dina tankar kring att rekrytera likasinnade? 
 
Har du några upplevelser av att anställa någon på grund av ett bra CV och personligt 
brev som sedan inte levt upp till förväntningarna?  
 
Vilka tre faktorer väger tyngst när du fattar beslut om vem som ska väljas till yrket? 
 
I en situation där fem kandidater uppfyller samtliga kompetenskriterier utifrån 
kravprofilen, hur fattar du beslut om vem som ska väljas?  
 
Vad är dina tankar kring huruvida personliga värderingar spelar in i beslutsfattandet om 
vilken kandidat som väljs?  
 



  
 

 

IV 
 

Anser du att det är möjligt att vara fullständigt objektiv i rekryteringsprocessen?  
 
Fördomar 
 
TNG framhäver vikten av att rekrytera fördomsfritt. Vad är dina upplevelser kring 
detta? 
 
Hur anser du att man kan minska fördomar i rekryteringsprocesser? 
 
Mångfald  
 
TNG framhäver vikten av mångfald. Upplever ni att rekryteringen via TNG har öppnat 
upp för möjligheter för en ökad mångfald på er arbetsplats? 
 
Tror du att det finns någon skillnad i den kandidaten TNG tar fram åt er gentemot den ni 
skulle tagit fram om ni inte outsourcade processen? 
 
Tror du att det gynnar företag att enbart fokusera på kompetens?  
 
     



  
 

 

V 
  

Bilaga 3 
 
Information som sändes till TNG tre dagar innan inbokad intervju. 
 
Hej, 
För din kännedom översänder jag här lite praktisk information inför intervjun. 
 
Vi är tre studenter som läser tredje året på Civilekonomprogrammet på 
Linnéuniversitetet i Växjö. Vi har inriktat oss på studier inom management och skriver 
just nu vår kandidatuppsats som handlar om rekrytering. Vi har intresserat oss för ert 
sätt att rekrytera och vill gärna veta mer om hur det fungerar i praktiken. Syftet med vår 
uppsats är att få en djupare förståelse för hur en kompetensbaserad rekryteringsprocess 
går till samt om och hur man med hjälp av digitaliserade tester kan göra processen 
mindre fördomsfull. Då ni verkar utgå från precis den metod som vi intresserade oss för 
hade vi jättegärna velat intervjua er. Vi önskar ställa ca 20-25 frågor som berör hur ni 
arbetar och hur ni upplever att ni bidrar till färre fördomar i rekryteringsprocessen. Vi är 
även intresserade av vilken typ av tjänster som vanligtvis rekryteras via er. 
 
Vi kommer att spela in intervjun för att kunna tolka materialet så bra som möjligt och 
kunna ge en rättvis bild av informationen. Detta kommer vi stämma av i samband med 
samtalet och vi kommer att be om ditt samtycke att vi spelar in. Om du inte vill 
presenteras med namn och företag i uppsatsen finns möjligheten att välja anonymitet 
och vi använder då oss av en fiktiv identitet och företag. Om det uppstår frågor under 
intervjun som du inte vill besvara så har du rätt att neka dessa. Ditt deltagande är 
frivilligt och du har rätt att avbryta intervjun om så önskas. 
 
Informationen som vi erhåller genom intervjun kommer endast användas till vårt 
forskningsändamål. Uppsatsen kommer senare publiceras i DIVA (Digitala 
Vetenskapliga Arkivet) som kan läsas av allmänheten. Vi kommer även att använda oss 
av respondentvalidering, vilket innebär att innan vi publicerar vår uppsats kommer vi 
låta dig bekräfta att vi har tolkat informationen rätt.   
 
Vi ser mycket fram emot att intervjua dig! 
Ha det gott tills dess, 
 
Med vänliga hälsningar 
 
 
Evanja Flod, Anna Hög & Jenny Thelin 
Linnéuniversitetet - Växjö 
     



  
 

 

VI 
 

Bilaga 4 
 
Information som sändes till kundföretagen tre dagar innan inbokad intervju. 
 
Hej, 
För din kännedom översänder jag här lite praktisk information inför intervjun. 
 
Vi är tre studenter som läser tredje året på Civilekonomprogrammet med inriktning 
management på Linnéuniversitetet i Växjö. Vi skriver just nu vår kandidatuppsats som 
handlar om rekrytering. Vårt syfte är att få en djupare förståelse för hur en 
kompetensbaserad rekryteringsprocess går till samt om och hur man med hjälp av 
digitaliserade tester kan göra processen mindre fördomsfull. Vi har valt att fokusera på 
rekrytering- och bemanningsföretaget TNG då de marknadsför detta arbetssätt. 
Eftersom ni har valt att använda er av deras rekryteringstjänst är vi mycket intresserade 
av hur ni upplever samarbetet med dem och hur ni upplever att deras sätt att arbeta 
skiljer sig från andra rekryteringsföretag. 
 
Intervjun kommer omfatta ca 20 öppna frågor då vår förhoppning är att få ta del av så 
mycket upplevelser och erfarenheter som möjligt av dig. Vi kommer att spela in 
intervjun för att kunna tolka materialet så bra som möjligt och kunna ge en rättvis bild 
av informationen. Detta kommer vi stämma av i samband med samtalet och vi kommer 
att be om ditt samtycke att vi spelar in. Om du inte vill presenteras med namn och 
företag i uppsatsen finns självfallet möjligheten att välja anonymitet och vi använder då 
oss av en fiktiv identitet och företag. Om det uppstår frågor under intervjun som du inte 
vill besvara så har du rätt att neka dessa. Ditt deltagande är frivilligt och du har rätt att 
avbryta intervjun om så önskas. 
 
Informationen som vi erhåller genom intervjun kommer endast användas till vårt 
forskningsändamål. Uppsatsen kommer senare publiceras i DIVA (Digitala 
Vetenskapliga Arkivet) som kan läsas av allmänheten. Vi kommer även att använda oss 
av respondentvalidering, vilket innebär att innan vi publicerar vår uppsats kommer vi 
låta dig bekräfta att vi har tolkat informationen rätt.   
 
Vi kommer till en början ställa frågor för att få lite bakgrund om dig och din arbetsplats. 
Därefter kommer vi ställa frågor som rör rekrytering och ert samarbete med TNG. Vi 
kommer slutligen ställa ett antal frågor som handlar om er syn på fördomar och 
mångfald. 
 
Vår förhoppning är att få ta del hur TNG:s kompetensbaserade rekrytering går till samt 
hur det upplevs av er som använder tjänsten. 
 
Vi ser fram emot att intervjua dig! 
 
Med vänliga hälsningar, 
 
 
Evanja Flod, Anna Hög & Jenny Thelin 
Linnéuniversitetet - Växjö  
  
 


