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Abstrakt 

Sverige är ett av de mest jämställda länder i världen när det kommer till arbetsmarknaden mellan 

kvinnor och män (Magnusson, 2002). Omfattande fältexperiment (Carlsson & Sinclair, 

2017)  har visat att det förekommer mycket lite diskriminering utifrån kön när män och kvinnor 

med motsvarande meriter söker samma tjänster. Med tanke på att arbetsmarknaden trots detta 

är ojämställd i flera avseenden (Magnusson, 2002) är det möjligt att man trots allt upplever 

diskriminering vid anställning (Andersson, 2011). Studien är experimentell med syftet att 

undersöka upplevelse av diskriminering i anställningsprocessen. Frågeställningen  var  om det 

finns skillnader i upplevd diskriminering för ett typiskt kvinnligt-, manligt- samt könsneutralt 

namn på den arbetssökandes CV till ett könsneutralt yrke. 180 studenter besvarade en enkät 

med en fiktiv historia om en arbetssökande som blev nekad till 7 av 10 arbetsintervjuer. Tre 

olika formulär delades ut, ett med ett typiskt kvinnligt-, manligt och könsneutralt namn som 

sedan bearbetades statistiskt. Resultatet från studien tyder på att arbetssökande i scenariot med 

ett könsneutralt- och kvinnligt namn upplevdes mer diskriminerad än arbetssökande med ett 

manligt namn. Slutsatsen av studien är att arbetssökande med ett kvinnligt- samt könsneutralt 

namn upplevs bli mer diskriminerad under en arbetsrekrytering till ett könsneutralt yrke än vad 

en arbetssökande med ett manligt namn upplevs bli. 

  

  

Nyckelord 

Könsdiskriminering, könsneutralt namn, prototypisk diskriminering, same gender bias 

diskriminering 

  

English Title 

Perceived job discrimination in hiring 

An experimental study of perceived job discrimination in a gender neutral occupation 

depending on the job seeker´s name 
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Introduktion 

När det handlar om jämställdhet på arbetsmarknaden är Sverige ett av de mest jämlika länder i 

världen när det kommer till balansen mellan kvinnor och män (Magnusson, 2002). Trots att 

Sverige är känt för att vara ett land där båda könen arbetar i ungefär lika stor utsträckning är 

även Sverige ett av de länder som har den absolut största könssegregerade arbetsmarknaden 

(Richard & Augustinsson, 2013). Många studier har gjorts för att undersöka om denna 

segregering beror på diskriminering av arbetsgivaren vid arbetsrekryteringen och även om yrket 

i fråga påverkar vem som blir både kallad till arbetsintervju och vem som blir rekryterad. 

Väldigt små till nästintill obefintliga resultat har visats vilket tyder på att det måste finnas andra 

faktorer som påverkar den könssegregering som finns på den svenska arbetsmarknaden 

(Carlsson & Eriksson, 2017).  

 

Denna studie undersöker om det finns skillnader vid kallelse till en arbetsintervju beroende på 

den arbetssökandes namn. Studien utgår ifrån upplevd diskriminering där deltagarna tar 

ställning till om de anser att personer i olika scenarier har blivit diskriminerade eller ej.  

 

Diskriminering är när en individ blir behandlad på ett annorlunda vis jämfört med hur en annan 

individ behandlas i samma situation (Diskrimineringsombudsmannen, 2015). 

Könsdiskriminering är diskriminering som beror på personens kön. Forskning inom 

socialpsykologin som studerat genusskilnader har visat att män och kvinnor bemöts på olika 

sätt. Studier har resulterat i att lika prestationer av män och kvinnor bedöms olika (Magnusson, 

2002). 

 

Idag finns mycket forskning om diskriminering från arbetsgivarens perspektiv till skillnad från 

den sökandes perspektiv som inte har uppmärksammats speciellt mycket. Detta gör att det finns 

begränsningar i förståelsen av de sökandes reaktioner i urvalet vid rekrytering när det gäller 

perceptioner av diskriminering både i hur stark perceptionen hos den sökande är och hur länge 

det pågår. Denna låga kunskap leder till problem som bl.a. att den arbetssökandes eventuella 

missnöje inom arbetsrekrytering inte kommer fram i ljuset utan undanhålls  (Andersson, 2011).  

  

Faktisk diskriminering i anställningsprocessen 

Om en arbetssökande blir diskriminerad av arbetsgivaren under pågående arbetsrekrytering 

handlar detta om faktiskt arbetsdiskriminering. Faktisk arbetsdiskriminering är när en 
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arbetssökande blir behandlad på ett annorlunda sätt jämfört med en annan individ i samma 

situation vid anställning till ett yrke trots likvärdiga referenser 

(Diskrimineringsombudsmannen, 2015).  

 

Carlssons (2011) studie handlar om faktisk diskriminering som sker i det stadiet där en person 

blev kallad eller inte kallad till en intervju, alltså inte under själva intervjun. I sin studie 

undersöker Carlsson (2011) könsdiskriminering vid anställning på den svenska 

arbetsmarknaden, och om det är könsdiskriminering i sig vid anställning som är den främsta 

orsaken till den könssegregering som förekommer på arbetsmarknaden. Könsdiskriminering på 

arbetsmarknaden kan förklaras genom utbud och efterfrågan. På efterfrågesidan är det 

förekomsten av könsdiskriminering i anställning som kan leda till segregering. Resultatet 

visade att kvinnor i genomsnitt blev kallad till intervju i större utsträckning i 

kvinnodominerande yrken. I mansdominerande yrken återfanns inga tecken på könsskillnader 

vid återkoppling till arbetsintervju. Resultatet visar på att den rådande könssegregeringen som 

finns på den svenska arbetsmarknaden inte kan förklaras med diskriminering vid anställning. 

Den huvudsakliga förklaringen är att könssegregeringen på arbetsmarknaden sannolikt drivs av 

faktorer på hur utbudet ser ut, exempelvis kvinnor och mäns yrkesval och studieval (Carlsson, 

2011). 

  

Enligt Beckerians (Gary & Becker, 1957) teori om ekonomisk diskriminering är arbetsgivaren 

motvillig till att anställa personer från en viss grupp beroende på deras negativa preferenser. 

Detta gör att diskriminering kan förekomma även om det inte finns någon skillnad i 

genomsnittlig produktivitet mellan kvinnor och män. Beckerians teori används i liknande 

modell av socialpsykologer för att diskutera gruppmedlemmars tendens att ha en påverkan till 

förmån för dess medlemmar, så att män skulle diskriminera kvinnor och kvinnor skulle 

diskriminera män. 

  

En annan teori är statistisk diskriminering (Phelps, 1972; Arrow, 1973). Statistisk 

diskriminering uppstår på grund av bristande information om personers produktivitet av de som 

söker arbetet. Om män i genomsnitt har en högre förmåga att prestera i mansdominerat arbete 

så kan det medföra att arbetsgivaren förväntar sig att en man skulle vara mer produktiv i ett 

typiskt mansdominerat  yrke och kalla en man till intervju och vice versa när en kvinna söker 

ett kvinnodominerat yrke. Det finns två typer av statistisk diskriminering, den ena är där 
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arbetsgivaren väljer en person på grund basis av dess tillhörighet till gruppen och dess 

genomsnittliga produktivitet framför den enskilda personens produktivitet. Den andra typen av 

statistisk diskriminering är när arbetsgivaren ser medlemmarna i en grupp produktivitet med 

skilda noggrannhet (Phelps, 1972; Arrow, 1973). När det handlar om könsdiskriminering kan 

det vara oklart varför män och kvinnors produktivitet skulle antas med olika  precision av 

arbetsgivaren (Carlsson, 2011). 

 

I Carlssons & Erikssons (2017) studie undersöks hur arbetssökandes ålder och kön påverkar 

utfallet till att få svar på en jobbansökan. Resultatet visar inte på någon tydlig koppling till att 

det i genomsnitt skulle ligga till grund för en könsdiskriminering mot kvinnor som ofta är 

stereotypen,  däremot framkom en viss diskriminering av män.  Kvinnor kallades i större 

utsträckning till intervju för yrken och arbetsplatser som var kvinnodominerande. Det fanns 

även ett samband mellan kvinnliga rekryterare som valde kvinnor till sin arbetsplats framför 

män (Carlssons & Erikssons, 2017). Det är ett fenomen av könsdiskriminering som (Carlsson 

& Sinclair, 2017, Elkins & Phillips, 1999) benämns som same gender-bias diskriminering. 

 

När det pratas om diskriminering som påverkar en enskild individ så handlar det om individuell 

diskriminering. Det uppstår när lika fall inte behandlas lika. Det kan kopplas till liberalismens 

synsätt där den enskilda individens rätt är att skyddas mot grupper i majoritet som är ett hot mot 

den enskilda individens frihet. Ett exempel av individuell diskriminering är av kön vid en 

anställning där två personer med olika kön (man och kvinna) har samma erfarenhet och CV:n 

men ändå är det exempelvis mannen som får anställningen (Mark 2007). 

  

Kollektiv diskriminering är när utfallet inte är detsamma för likvärdiga grupper. Där kan man 

också ta upp könsskillnader i arbetslivet, t.ex. vid en befordran där  kvinnor och män har 

likvärdiga meriter men trots det behandlas dem olika i gruppen och mannen har fördel och är 

den som oftast blir befordrad  (Mark 2007). 

  

Lagstiftningen har sedan 2009 samlat samtliga lagar angående diskriminering i 

diskrimineringslagen. Syftet med diskrimineringslagen är att förebygga och motverka både 

diskriminering och lika rättigheter för samtliga medborgare. Alltså att alla människor ska 

behandlas på lika värdigt sätt oavsett de diskrimineringsgrunder som finns; identitet, ålder, 

funktionshinder, religion, etnicitet, sexuell läggning och kön (Flemström & Slorach, 2014). 
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Det finns två olika områden inom diskriminering som båda är förbjudna att utöva: Direkt 

diskriminering och indirekt diskriminering. Direkt diskriminering handlar om när en person 

missgynnas, alltså om någon blir behandlad sämre än någon annan. Ett exempel på direkt 

diskriminering är just vid anställningsintervjuer. Att inte få komma på en anställningsintervju 

på grund av kön är att missgynnas och är straffbart för arbetsgivaren (Flemström & Slorach, 

2014). Indirekt diskriminering handlar om när en arbetsgivare har satt upp neutralt kriterium 

vid ansökan av arbetstagare som leder till att arbetstagaren missgynnas. Ett exempel på detta, 

som är kopplat till könsdiskriminering, är att arbetsgivarens kriterium för arbetet är att den 

sökande ska uppfylla en viss längd som i sin tur leder till att många kvinnor missgynnas 

(Flemström & Slorach, 2014). 

  

Vid en rekryteringsprocess ska samtliga arbetsgivare ge alla arbetssökande individer chansen 

att söka det lediga arbetet, om inte ett visst kriterium krävs för den specifika tjänsten. Delvis är 

arbetsgivarens uppgift att arbeta efter en jämn könsfördelning. Om det är så att den arbetsplats 

som söker nyanställda är överrepresenterade av exempelvis ett specifikt kön är det 

arbetsgivarens plikt att, i första hand, arbeta på att rekrytera personer i det underrepresenterade 

könet. Det är alltså förbjudet av arbetsgivaren att inte kalla en arbetssökande, som fyller upp 

kraven för den lediga tjänsten, till intervju på grund av någon av diskrimineringsgrunderna 

(Flemström & Slorach, 2014). 

 

Tidigare forskning kring faktisk könsdiskriminering vid anställningsprocessen har visat på en 

mycket liten till obefintlig diskriminering när det kommer till att studera skillnader mellan 

arbetssökande kvinnor respektive män (Carlsson & Eriksson, 2017). Detta resultat tyder på att 

det måste finnas andra faktorer som gör att Sveriges arbetsmarknad är så pass könssegregerad 

som den är.  

 

Upplevd diskriminering i anställningsprocessen 

Denna studien kommer att, till skillnad från faktiskt arbetsdiskriminering, handla om upplevd 

arbetsdiskriminering. En upplevda arbetsdiskriminering handlar om den arbetssökandes egna 

upplevelser av arbetssituationen (Andersson, 2011).  

Upplevd arbetsdiskriminering är när den arbetssökande känner tydliga särbehandlingar vid ett 

beslut  som leder till att den arbetssökande blir ogynnsam vid urvalet inom 
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rekryteringsprocessen trots lika referenser som andra arbetssökande till samma yrke 

(Andersson, 2011). 

 

Det finns två teorier utifrån ett socialpsykologiskt perspektiv som handlar om hur man 

attribuerar händelser till diskriminering dessa benämns som prototypisk diskriminering 

(Carlsson & Sinclair, 2017, Inman & Baron, 1996) och same gender-bias diskriminering 

(Carlsson & Sinclair, 2017, Elkins & Phillips, 1999; Elkins, Phillips, & Konopaske, 2002).   

 

Prototypisk diskriminering 

Prototypisk diskriminering sker i en situation där en person är mer benägen att anta ett negativt 

utfall av diskriminering om den stämmer överens med hur personens förutfattade meningar och 

förväntningar på den typiska synen av diskriminering ser ut (Carlsson & Sinclair, 2017, Inman 

& Baron, 1996). De definitioner och begrepp som finns om fördomar och diskriminering 

förändras i samma takt som de normer och den medvetenhet om dessa frågor förändras. 

Prototypteorin kommer från  teorin om social kognition som utgår ifrån den mest typiska 

förekomsten inom en kategori eller den genomsnittliga medlemmen i en kategori (Inman & 

Baron, 1996). Den traditionella synen av prototypisk diskriminering är där en man 

diskriminerar en kvinna och det anses som allvarligare än när fallet är det motsatta när en kvinna 

diskriminerar en man (Inman & Baron, 1996) 

 

Same gender-bias diskriminering 

Same gender-bias diskriminering är när personer är mer benägna att upptäcka diskriminering 

som sker mot någon med samma kön som sig själv (Elkins & Phillips, 1999). Same- gender 

bias effekten sker främst i ett utsatt läge när gruppen upplever ett hot mot sig (Elkins et, al. 

2002). I USA har antalet anmälningar av könsdiskriminering till kommissionen för möjlighet 

om lika behandling ökat de senaste decennierna och blivit ett stort problem. Forskning visar på 

att kvinnor upplever mer diskriminering av kvinnor är män. I Elkins & Phillips (1999) studie 

gjordes experiment där kvinnliga och manliga studenter på grundnivå fick anta rollen som 

jurymedlemmar i  rättsliga fall. Det som undersöktes var effekter av den målsägande kön och 

kön på observatörens reaktion på ett upplevt hot och målsägandes identifikation och 

könsdiskriminering. Utredningarna utgick från social identitetsteori och defensiv 

tillskrivningsteori. Enligt social identitetsteori så identifierar sig en individ utifrån sociala och 

demografiska kategorier utifrån etnicitet och kön. Teorin innebär även att en individ ger fördel 
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och har en positiv av en individ som tillhör den egna gruppen i förhållande till andra grupper. 

Defensiv tillskrivningsteori grundas i att en individ observerar en annan individ som ses som 

en jämlike i en situation som kan upplevas hotande så tenderar hen att identifiera sig med offret. 

(Elkins & Phillips, 1999). Resultatet visade att kvinnliga observatörer identifierade sig 

med  kvinnliga målsägande och gav fördel i domslut mot kvinnliga målsägande jämfört med 

manliga när det gällde riktighet av påstående gällande könsdiskriminering. Manliga 

observatörer visade däremot inga tendenser på att ge någon fördel utifrån kön när det kom till 

målsägandens utsagor. Resultatet tyder på en same gender-bias effekt då kvinnor gav fördel till 

kvinnliga målsägande alltså inom det egna könet. 

  

Carlsson & Sinclairs (2017) studie handlar om upplevd diskriminering i anställningsprocessen. 

Olika scenarier presenterades där män och kvinnor med typiskt svenska namn som hade 

likvärdiga referenser sökte samma yrke. Ett scenario var att en kvinna och en man sökte ett 

typiskt kvinnligt yrke och i ett annat fall ett typiskt manligt.  Carlsson & Sinclair (2017)  fann 

ett starkt stöd för en förklaring av en prototyp effekt. Både män och kvinnor upplevde mer 

diskriminering av kvinnliga arbetssökande men bara när det skedde i typiskt manliga yrken. I 

typiskt kvinnliga yrken där kvinnor inte är det prototypiska offret för diskriminering fann man 

en liten skillnad i upplevelse av könsdiskriminering. De fann inget stöd för en gender bias 

effekt. Snarare verkar män och kvinnor använda sig av diskrimineringsprototyper i  lika hög 

grad (Carlsson & Sinclair, 2017). 

Eftersom det troligen finns andra faktorer än faktisk arbetsdiskriminering som påverkar 

könssegregering på den svenska arbetsmarknaden gör det värt att studera vidare vad som kan 

påverka detta. Denna studien utgår ifrån studenters bedömningar av en eventuell  upplevd 

arbetsdiskriminering vid arbetsrekrytering. Syftet med denna studie är att undersöka 

om  upplevd diskriminering i anställningsprocessen bero på könet på offret och könet på 

betraktaren. Syftet är att undersöka om det finns skillnader på om en arbetssökande har ett 

kvinnligt-, manligt- eller könsneutralt namn vid kallelse till en arbetsintervju och även om det 

finns skillnader på om betraktaren är av manligt respektive kvinnligt kön.  

  

Trots att tidigare forskning på svensk arbetsmarknad har resulterat i liten till obefintlig 

arbetsdiskriminering vid anställningsprocessen (Carlsson, 2011) så kan den arbetssökande 

fortfarande uppleva diskriminering (Carlsson & Sinclair, 2017). En upplevd 

arbetsdiskriminering kan  uppstå när som helst under en arbetsrekrytering. Upplevd 
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arbetsdiskriminering sker alltså när en arbetssökande känner tydligt märkbara skillnader i val 

och beslut inom rekryteringsprocessen och urvalsmetoden (Andersson, 2011).  

 

Tidigare forskning har alltså studerat eventuella skillnader under anställningsprocessen vid 

arbetsansökan till typiskt manligt- respektive kvinnligt yrke (Carlsson & Sinclairs, 2017) Det 

yrket  som har den största mansdominansen på den svenska arbetsmarknaden är företagssäljare 

med 72 procent män och 28 procent kvinnor. Yrket på den svenska arbetsmarknaden med den 

största kvinnodominansen är undersköterska med 92 procent kvinnor och 8 procent män 

(Statistiska centralbyrån, 2015).  

 

En förklaring till att män är överrepresenterade i olika samhällsenliga maktpositioner kan vara 

att både män och kvinnor ser sig själva och andra utifrån vilket genus de tillhör. Sandra Bem 

genomförde en studie där hon forskade kring hur just män och kvinnor ser och känner sig själva. 

Utifrån ett hundratal adjektiv fick individer, både män och kvinnor, bedöma vilket genus som 

adjektivet var mest önskvärt till. Bem sammanställde de tjugo mest önskvärda ord för respektive 

kön (Magnusson, 2002). Exempel på adjektiv som ansågs vara mest maskulina: fungerar som 

ledare, ambitiös, bestämd, har ledarskapsförmågor, självständig och analytisk. Exempel på 

adjektiv som ansåg vara mest feminina: blyg, lågmäld, mjuk, mild, lättsmickrad och barnslig 

(Magnusson, 2002). Dessa beskrivningar av män respektive kvinnor kan alltså vara en av 

förklaringarna till att män idag är så pass överrepresenterade i exempelvis högre 

arbetspositioner. 

 

Idag saknas det studier om upplevd diskriminering inom könsneutrala yrken samt könsneutrala 

namn. Det gör att ämnet är värt att uppmärksammas och studeras. Vårt bidrag till forskningen 

blir att konceptuellt replikera Carlsson & Sinclairs (2017) studie med en utökning av ett 

könsneutralt namn och istället studera upplevd diskriminering av ett könsneutralt yrke istället 

för ett typiskt manligt- eller kvinnligt yrke . Denna studie undersöker om det finns skillnader 

vid kallelse till en arbetsintervju beroende på om den arbetssökande har ett kvinnligt-, manligt- 

eller könsneutralt namn.  

Könsneutralt yrke  

Definition för en jämn könsfördelning på en arbetsplats är att varje kön ska representera minst 

40 % av de anställda. Uppgifter från statistiska centralbyråns senaste yrkesrapport av de 30 

största yrkena av förvärvsarbetande anställda 16–64 år efter antal i yrket, år 2015 visar på en 
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jämn könsfördelningen för gymnasielärare. Gymnasielärare har en fördelning på 58 %  kvinnor 

och 42 % män som gör att det klassas som ett könsneutralt yrke.  Gymnasielärare har valts som 

exempel i de olika scenarierna i denna studie. 

 

Könsneutralt namn 

I Sverige har 8400 män det könsneutrala namnet Kim som tilltalsnamn. Antalet kvinnor i 

Sverige som har Kim som tilltalsnamn är 2485. Totalt finns det 12000 män i Sverige som har 

Kim som förnamn för kvinnor ligger det totala antalet på 4564 som har Kim som förnamn 

(Statistiska centralbyrån, 2016). 

 

Frågeställning  

Förekommer det skillnader i upplevd diskriminering vid rekrytering till en anställningsintervju 

av ett könsneutral yrke beroende på om personen har ett typiskt manligt, typiskt kvinnligt eller 

ett könsneutralt namn? 

 

Hypotes 

Kvinnor kommer upplevas bli mer diskriminerade än män.  

 

Metod 

Deltagare 

Kriteriet på deltagarna till denna studie var att de skulle vara universitetsstudenter som läser 

fristående kurs eller program på  Linnéuniversitetet i Kalmar.  Deltagarna söktes upp 

personligen på universitetsbiblioteket och Sjöfartsskolan som är ett lärosäte som tillhör 

Linneúniversitetet. Totalt 180 studenter valde att deltaga därav 50% var kvinnor och 50 % män. 

Åldern på kvinnorna som deltog i undersökningen var mellan 19-33 år medan männen var 19-

40 år. Samtliga tillfrågade deltagare valde att fullfölja studien. Datainsamlingen gjordes via tre 

separata frågeformulär. Frågeformulären var förmärkta med en kodning på vilken person det 

va i scenariot och vilket kön det va på deltagaren som svarade på enkäten t.ex KM där K som 

stod för Kim i scenariot på enkäten och M som stod för att det var en man som skulle besvara 

enkäten. Det för att kvoten på deltagare skulle balanseras och bli ett jämt antal av respektive 

kön i dem tre olika scenarierna.  De tre olika enkäterna  besvarades av 60  studenter vardera där 

30 var män och 30 kvinnor för att få ett så bra och rättvis bild av resultat som möjligt. 
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Instrument 

Undersökningen bedrevs via en enkät i pappersform. Enkäten inleddes med ett försättsblad (se 

bilaga 1) där deltagaren informerades om vad studien handlade om och vad datan skulle 

användas till. Därefter fick deltagarna ta ställning till två olika scenarier av upplevd 

diskriminering där svarsalternativen var av kvantitativ metod med en sifferskala från 0-7 samt 

0-8 där deltagaren prickade för det alternativ hen ansåg i hur många fall som personen i 

scenariot blivit diskriminerad.  Enkätens grund utgick ifrån Carlsson & Sinclairs (2017) enkät 

med vissa förändringar där ett typiskt kvinnligt eller manligt yrke bytts ut mot ett könsneutralt 

yrke och ett tillägg med ytterligare en person i ett scenario  med ett könsneutralt namn som 

tillägg till ett typiskt manligt- och kvinnligt namn  (se bilaga 2). När enkäten  insamlats 

uppföljdes den med en följdfråga som var vilket kön som personen i scenariot hade (se bilaga 

3). 

  

Design och procedur 

I studien studerades tre olika fall med tre olika individer som sökte samma könsneutrala yrke, 

gymnasielärare. Samtliga yrkessökande i scenariot hade samma grad av arbetslivserfarenhet 

och var i samma åldersgrupp som presenterades i jämbördiga CV:n. Det enda som var 

skillnaden på de tre CV:n var att namnen var olika. Det första namnet var ett typiskt kvinnligt 

namn (Anna), det andra namnet ett typiskt manligt namn (Erik) och det tredje namnet ett 

könsneutralt namn (Kim). 

  

Designen på experimentet genomfördes enligt en tvåvägs ANOVA 2 x 3 design med en 

beroende variabel och två oberoende variabel med 2 respektive 3 nivåer vardera. 

Resultatet  bearbetas  m.h.a. datorprogrammet SPSS för att sedan kunna göra en statistisk 

analys. De oberoende variabler som mättes var kön på deltagarna man och kvinna och kön på 

offret Anna, Kim och Erik. Den beroende variablerna var 2 separata frågor om upplevd 

diskriminering. Dessa frågor besvarades med hjälp av två separata svarsskalor, en med 

skalnivån 0-7 och den andra 0-8. Datan från dessa svar adderades först för att sedan dividera 

med antalet frågor för att räkna ut ett medelvärde av båda frågorna så att de  reducerades till en 

beroende variabel av upplevd diskriminering.   

  

Etik 
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De etiska aspekter som denna studien förhåller sig till är de riktlinjer som vetenskapsrådet 

(1999) har framställt. Vetenskapsrådet utgår från två krav: individskyddskravet och 

forskningskravet. Forskningskravet finns för att bevisa att denna studie har ett syfte för 

samhället. Individskyddskravet har fyra underkategorier: nyttjande, konfidentialitet, samtycke 

och information. Dessa underkategorier finns för att skydda våra deltagare mot att bli fysiskt- 

och psykiskt kränkta på grund av denna studie (Langemar, 2008). 

  

Datan till denna studie samlades in via pappersenkäter vilket betyder att information om studien 

gavs i text. Deltagarna blev informerade i texten om vad studien handlade om och även 

information om eventuella delar i undersökningen som kunde komma uppfattas som känslig för 

vissa individer. Efter att denna information gavs ut fick deltagarna själva  ta ställning om de 

ville delta i studien eller inte (Langemar 2008). 

  

Denna studie var frivillig att delta i och ett samtycke från samtliga deltagarna krävdes. I 

informationen som gavs i början av studien informerades deltagarna om att de när som helst 

hade en möjlighet att avsluta deltagandet och även valmöjligheten att avstå och svara på en 

specifik fråga (Langemar, 2008). 

  

Enligt konfidentialitetskravet så behandlades allt insamlat material så att det var och förblev 

anonymt. I den slutliga produktionen är informationen som gavs i enkäterna  inte identifierbara 

med deltagarna. Det innebär att inga personuppgifter som  gavs av deltagarna på något vis går 

att identifiera varje enskild person som deltog. Även författarna som är ansvariga av detta arbete 

kommer att arbeta under sekretess (Langemar, 2008). 

  

Den insamlade datan till denna studien behandlades utifrån nyttjandekravet vilket betyder att 

deltagarna blev informerade om att datan endast kommer att användas till denna 

forskningsstudie (Langemar, 2008).  

 

 

Resultat  

Syftet med den studien var att undersöka om upplevelser av diskriminering i 

anställningsprocessen ser olika ut beroende på könet på offret och könet på betraktaren.  Alla 

180 tillfrågade deltagare slutförde enkäten. I studien var medelåldern på deltagarna 24,8 år.  
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Studiens frågeställning om det förekommer skillnader i upplevd diskriminering vid rekrytering 

till en anställningsintervju av ett könsneutral yrke beroende på om personen har ett typiskt 

manligt, typiskt kvinnligt eller ett könsneutralt namn stämmer överens med resultatet. En 

tvåvägs-ANOVA för mellangruppsdesign visade på en signifikant huvudeffekt mellan Anna, 

Erik och Kim, F(2,174) = 14,94, p = 0,000 ŋ2= 0,144 vad gäller upplevd diskriminering av offer 

vilket tyder på prototypisk diskriminering mot kvinnliga offer. Deltagarna upplevde klart 

mindre diskriminering mot Erik (M = 1,47) gentemot Anna (M = 2,69) och Kim (M = 3,13) 

som i stort sett upplevdes bli diskriminerade i lika hög grad (se konfidensintervall Tabell 1). 

Enligt ett Cohen´s d test som beskriver resultatskillnader mellan behandlingsgrupperna Anna 

och Erik visade resultatet på en måttlig till stor effektstorlek med värdet d= 0,67.  

 

En tvåvägs-ANOVA för mellangruppsdesign visade på ej signifikant effekt av kön på deltagare 

F ( 1,174) = 3,14, p = 0,078 ŋ2 = 0,015. 

 

Tabell 1 Medelvärde och standardavvikelser för upplevelse av diskriminering  

Deltagare Grupper M SD N 

Kvinnor Anna 2,95 1,80 30  
Erik 1,62 1,54 30  
Kim 3,40 1,93 30 

 Total 2,66 1,90 90 

Män Anna 2,43 2,10 30 

 Erik 1,32 1,37 30 

 Kim 2,85 1,48 30 

 Total 2,20 1,79 90 

Total Anna 2,69 1,96 60 

 Erik 1,47 1,45 60 

 Kim 3,13 1,73 60 

 Total 2,43 1,85 180 

 

 

Män skattade generellt lägre om upplevd diskriminering än kvinnor i alla tre fallen. Både män 

och kvinnor upplevde att Kim, som är ett könsneutralt namn, diskrimineras i högre grad än 

Anna och Erik. Erik va helt klart lägst (se figur 1). En tvåvägs-ANOVA för mellangruppsdesign 

visade på ett icke signifikant interaktionseffekt mellan offer och kön på deltagare  F(2,174) = 

0,093, p =  0,911 ŋ2= 0,00089.  Resultatet av en utebliven interaktionseffekt visar på att det inte 

finns någon same gender bias effekt. Med andra ord att det inte finns någon koppling av könet 
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på deltagaren i studien och  en upplevelse av högre diskriminering av en person  i scenariot med 

någon som hade samma kön.   

  

I Figur 1 visas ett diagram över deltagarnas medelvärden, median, spridning och kvartilavstånd 

för upplevd diskriminering utifrån offrets namn och könet på deltagaren. Det vågräta breda 

strecket inom varje låda visar varje grupps medianvärde. Inom varje låda i lådagrammet ryms 

50% av deltagarna inom varje kategori, och innanför strecken som lådan ligger på ryms 95% 

av deltagarnas värden, vilket visar hur spridningen ser ut mellan värdena. Inga outliers 

påvisades i lådagrammet.    

 

 

Figur 1 Diagram över deltagarnas medelvärden, median, spridning och kvartilavstånd för 

upplevelse av diskriminering. 

 
 

 

 

I studien antog 11 manliga deltagare att Kim var en kvinna, 7 manliga deltagare antog att Kim 

var en man och 12 manliga deltagare svarade  vet ej när de skulle ange könet på personen i 

scenariot. Hos kvinnorna så antog 19 deltagare att Kim var en kvinna, ingen av kvinnorna ansåg 
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att Kim var en man och 11 kvinnliga deltagare svarade vet ej. Både kvinnor och män bedömer 

generellt att kvinnor är mer utsatta för upplevd diskriminering än vad män är i ett könsneutralt 

yrke. 

  

   

Diskussion 

Resultatdiskussion 

Studiens syfte var att undersöka om det finns skillnader i upplevd arbetsdiskriminering av urval 

till arbetsintervju av ett könsneutralt yrke beroende av den arbetssökandes namn.  Resultatet 

besvarar frågeställningen att det finns vissa skillnader i upplevd diskriminering vid rekrytering 

till en anställningsintervju av ett könsneutralt yrke beroende på om den arbetssökande har ett 

kvinnligt-, manligt- eller könsneutralt namn. Precis som tidigare forskning (Carlssons & 

Erikssons, 2017) visade resultatet i denna studie en liten skillnad vid upplevd diskriminering 

mellan kvinnor och män. De skillnader som visades var att de arbetssökande i scenariot med ett 

könsneutralt- och kvinnligt namn bedömdes bli mer diskriminerade än den arbetssökande med 

manligt namn. Hypotesen som förutspådde att kvinnor skulle upplevas bli mer diskriminerade 

än män stämmer alltså överens med resultatet. Ett replikerat fynd från  Carlsson & Sinclair 

(2017) var att vi kom fram till samma slutsats och fann stöd för en prototypeffekt av kvinnliga 

offer som huvudeffekt. Den prototypiska effekten i det här fallet är att  kvinnor upplevs bli mer 

diskriminerade än män för att det stämmer överens med förutfattade meningar och 

förväntningar på hur den typiska synen av diskriminering ser ut ( Inman & Baron, 1996). 

Resultatet visar inte på någon interaktionseffekt mella kön på deltagare och namn på personen 

i scenariot. Det medför att det ger inget stöd för en same- gender bias effekt som är när personer 

är mer benägna att upptäcka diskriminering som sker mot någon med samma kön som sig själv 

(Elkins & Phillips, 1999).  

 

Genom att enbart studera resultatets medelvärden av den totala diskrimineringen för de tre 

arbetssökande visade att den kvinnliga arbetssökande bedöms bli diskriminerad i 2,69 gånger 

av de 10 yrken hon sökte. Den manliga arbetssökande visade på en upplevd diskriminering i 

1,47 gånger av fallen samt att den arbetssökande med det könsneutrala namnet upplevdes bli 

diskriminerad i 3,13 gånger av fallen.  

 

Praktiska implikationer   
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Den traditionella bilden av diskriminering att kvinnor upplevs bli mer diskriminerade än män 

kunde replikeras i denna studie i samstämmighet med resultat från tidigare forskning (Inman & 

Baron, 1996, Carlsson & Sinclair, 2017 ). I och med att prototypteorin bekräftas gång på gång 

bör man ta till beaktande att uppmärksamma och se över hur arbetsrekryteringen ser ut i Sverige 

så att män och kvinnor ska ha samma möjligheter att komma in på arbetsmarknaden och inte 

behandlas utifrån sitt kön.      

 

Ett oväntat fynd som kom fram i resultatet var att majoriteten trodde att Kim, som är ett 

könsneutralt namn,  var en kvinna. Statistiken  visar på att det är betydligt fler män nästan 50 

% mer än kvinnor i Sverige som har Kim som tilltalsnamn (statistiska centralbyrån, 2015). 

Vidare att resultatet visade på att majoriteten trodde att Kim, som är ett könsneutralt namn, var 

en kvinna så visade resultatet att den arbetssökande med ett könsneutralt namn upplevdes 

diskriminerad i stort sett lika många fall som den arbetssökande med ett kvinnligt namn blev. 

 

Metodologisk diskussion  

På försättsbladet till frågeformuläret blev deltagarna informerade om att undersökningen 

handlade om diskriminering under arbetsrekrytering, denna information kan ha påverkat 

deltagarna om vilket kön det var på personen i scenariot. En tanke är att deltagarna  antog att 

Kim var en kvinna eftersom studien handlade om diskriminering och då könsdiskriminering 

mot kvinnor är mer känt så kan dem gjort den kopplingen.  I vissa fall så hade deltagare prickat 

för att könet för Anna i scenariot var en man.  En tanke om orsaken till missbedömningen är att 

deltagarna  inte läst tillräckligt noga i beskrivningen och trodde att de skulle pricka för sitt egna 

kön. 

  

En kommentar från en manlig deltagare var: “Frågeformuläret hade antagligen besvarats 

annorlunda om information om till vilken ämnesgrupp gymnasieläraren sökte tjänst i. Om 

exempelvis fordonsprogrammet hade sökt en lärare hade troligen risken varit större att en 

kvinna blivit diskriminerad, precis som om exempelvis en man i större utsträckning blivit mer 

diskriminerad om gymnasieläraren sökt tjänst inom frisörprogrammet”. Man kan anta att 

deltagaren tänkte på upplevd diskriminering utifrån typiskt manliga och kvinnliga jobb och att 

utfallet skulle bli annorlunda men i studien så är det ett könsneutralt yrke som är i fokus. För 

att minska denna typ av funderingar skulle frågeformuläret ha stärkts av en tydligare 
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beskrivning av det könsneutrala yrket. Vi kunde ha beskrivit tjänsten noggrannare och valt en 

inriktning inom gymnasieläraryrket som är jämställd av båda könen. 

 

Denna studie undersöker hur studenter upplever diskriminering av olika kön i ett scenario vid 

en arbetsrekrytering till ett könsneutralt yrke. Att målgruppen för undersökningen var studenter 

kan uppfattas märkligt och inte ge ett representativt utfall när det handlar om diskriminering av 

gymnasielärare. För att få en bättre rättvisare bild av hur det ser ut  i arbetslivet så hade en 

undersökning med deltagare från yrkesgruppen gymnasielärare varit att föredra.   

    

Det som stärker studiens resultat är att den innehåller ett stort antal deltagare (N=180) men en 

likvärdig medelålder i samtliga 6 grupper. Deltagarna var även 50% kvinnor och 50% män 

vilket även det gör att det leder till ett mer trovärdigt resultat eftersom studien handlar om just 

skillnader/likheter mellan manlig, kvinnliga och könsneutrala namn. 

  

Enkäterna fick många positiva kommentarer om att undersökningen var intressant och låg rätt 

i tiden vilket kan ha lett till större ansträngning när frågeformulären besvarades. 

 

Framtida forskning    

Det behövs ytterligare forskning kring diskriminering av könsneutrala yrken då ämnet är 

sparsamt utforskat.  

 

Eftersom studien resulterade i att personen med ett könsneutralt namn blev mer diskriminerad 

kan ytterligare forskning kring detta också vara av intresse. Även att studera kring namn 

generellt vid anställningsprocessen är värt att studera vidare. Att inför en arbetsansökan endast 

skicka in den arbetssökandes CV utan varken namn eller personnummer så det inte går att 

identifiera den arbetssökandes kön. Att samtidigt skicka ut samma CV:n med personuppgifter 

till en annan arbetsrekryterare för att studera om det uppstår skillnader/likheter i kallelsen till 

arbetsintervjuer.  

 

Tidigare forskning har resulterat i att det förekommer små till nästintill obefintlig 

faktisk  diskriminering av arbetsgivare vid anställningsprocessen (Carlsson, 2011) samt denna 

studie resulterar i att det finns en del skillnader i upplevd diskriminering. Detta kan tyda på att 

den könssegregering som finns idag på den svenska arbetsmarknaden grundar sig i de 
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förutfattade meningar som finns om typiskt manliga- samt kvinnliga drag enligt Bems studie 

(Magnusson, 2002). Alltså att dessa förutfattade meningar kan ha kommit att påverka den 

enskilda individen att helt enkelt söka/avstå från att söka ett visst yrke. Framtida studier som 

kan göras är att undersöka arbetssökande män och kvinnor med lika preferenser för att se vilka 

yrken de är benägna att söka. Alltså att studera om könssegregeringen på den svenska 

arbetsmarknaden kan bero på den arbetssökande själv och inte arbetsgivaren som rekryterar.  
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Bilaga 1 

 

  

 

En kvantitativ undersökning om 

upplevd diskriminering vid 

arbetsrekrytering 

  

  

  

Detta är en undersökning till vårt examensarbete som är helt frivilig att delta 

i. Du som deltagare kommer att vara anonym och har när som helt möjlighet 

att avsluta ditt deltagande. Datan i denna undersökning kommer endast att 

användas till detta arbete. 
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Bilaga 2 

 

I den här undersökningen kommer du att få svara på frågor om diskriminering. Först kommer 

du att få ta ställning till olika scenarion, och därefter kommer några allmänna frågor. Vi är 

intresserade av vad du personligen tycker eller tror. 

  

Föreställ dig följande: 

Anna/Erik/Kim sökte tio jobb som gymnasielärare. Hon/han/hen hade rätt kvalifikationer för 

jobbet, och ett bra CV (som hon/han/hen förstås anpassade lite efter varje tjänst). Tänk dig att 

hon/han/hen blev kallad till intervju i tre av de tio fallen. Sju av de tio arbetsgivarna valde alltså 

att inte kalla Anna/Erik/Kim till intervju, trots att hon/han/hen var kvalificerad för jobbet. 

Hur många av de sju fall där Anna/Erik/Kim inte fick komma tror du har att göra med 

könsdiskriminering? (Sätt kryss nedan) 

0 fall [    ] 

1 fall [    ] 

2 fall [    ] 

3 fall [    ] 

4 fall [    ] 

5 fall [    ] 

6 fall [    ] 

7 fall [    ] 

  

Tänk dig istället att Anna/Erik/Kim blev kallad till intervju till två av de tio sökta tjänsterna 

som gymnasielärare. Åtta av de tio arbetsgivarna valde alltså att inte kalla Anna/Erik/Kim till 

intervju, trots att hon/han/hen var kvalificerad för jobbet. 

Hur många av de åtta fall där Anna/Erik/Kim inte fick komma tror du har att göra med 

könsdiskriminering? (Sätt kryss nedan) 

0 fall [    ] 

1 fall [    ] 

2 fall [    ] 

3 fall [    ] 

4 fall [    ] 

5 fall [    ] 

6 fall [    ] 

7 fall [    ] 

8 fall [    ] 
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Bilaga 3 

  

Vad var det för kön på personen i scenariot? 

Kvinna     [    ] 

Man       [    ] 

Vet ej     [    ] 

  

Hur gammal är du? _____ år. 

  

Om du har synpunkter/kommentarer angående undersökningen, berätta gärna för oss: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

  

  

Tack för din medverkan! 

  

 


