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Abstract 

The aim of this study was to investigate if a mechanical recruitment process could be a useful 

tool for employers to avoid discrimination. National and international law protect jobseekers 

from discrimination during the recruiting process. Despite this individuals frequently report 

that they are treated unfairly when they apply for a job. In line with this research shows that 

some individuals do not have the same opportunities in the labour market as the rest of the 

population. This study focus on discrimination based on ethnicity, age, gender or disability. 

Today most of the hiring decisions are based on employers professional judgement. This 

constitute a potential risk for discrimination since the judgement can be influenced by 

prejudices and stereotypes. The research shows that employers tend to measure variables 

which are not relevant for individuals future job performance when they make decisions in 

selection processes. A mechanical approach for the recruitment can broadly correct for this 

since it is based on standardized procedures that eliminates human judgement. The data 

collection of candidates strictly relate to a defined job profile which only contains criterions 

that are of importance for the employment. Pre-specified algorithms are later on used for 

combining each candidates data into an overall assessment. This regulates that the same 

criteria is measured for all individuals. In order to analyse the material a legal dogmatic 

method has been combined with a legal sociology method. 

Keywords: discrimination, labour law, recruitment, selection process, mechanical data 

collection, mechanical data combination 
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1. Inledning 

Arbetsgivare och rekryterare har ett betydande ansvar i sina roller att anställa personal. Ur ett 

organisatoriskt perspektiv kan en felrekrytering innebära stora kostnader.1 Att hitta och 

anställda de som presterar bäst är också nödvändigt för att organisationer idag ska kunna 

förbli konkurrenskraftiga. Sett ur ett samhällsperspektiv sitter även arbetsgivare och 

rekryterare på en viktig position för att främja jämställdheten på arbetsmarknaden. Rätten till 

att skyddas mot diskriminering är en mänsklig rättighet, och det allmänna ska verka för att 

alla människor ska ha samma förutsättningar till att nå delaktighet och jämlikhet i samhället.2 

De lagar som stiftas för att främja detta påverkar i sin tur arbetsgivarnas verksamhet. De har 

bland annat en skyldighet att inte diskriminera en person som söker eller gör förfrågan om ett 

arbete.3 

Trots vårt skydd mot diskriminering i Sverige är det vanligt förekommande att människor 

upplever sig bli diskriminerade i arbetslivet. Statistik från Diskrimineringsombudsmannen 

visar att 560 anmälningar rörande arbetslivet inkom 2014, varav 147 av dessa ärenden 

handlade om rekrytering.4 En rapport från Diskrimineringsombudsmannen, som syftade till att 

analysera de anmälningar som erhållits, visar att den upplevda diskrimineringen i många fall 

inverkar på möjligheten att få ett jobb. Vissa personer får inte chansen att komma på 

anställningsintervjuer, eftersom de blir bortsorterade i ett tidigt skede av 

rekryteringsprocessen. Vidare konstateras det att upplevd diskriminering i samband med 

rekrytering är dominerande inom arbetslivsområdet. Etnisk tillhörighet och kön framkommer 

vara de vanligaste diskrimineringsgrunderna, följt av ålder och funktionsnedsättning.5 

En rad forskningsresultat visar på att diskriminering i samband med rekrytering inte endast 

upplevs förekomma, utan faktiskt också gör det. Resultaten konstaterar att omedvetna 

fördomar hos de som rekryterar oftast är det som ligger bakom diskriminering i 

rekryteringsprocesser.6 I sin tur väljer rekryterare i många fall att lita på sin intuitiva känsla då 

de väljer vilken kandidat som är bäst lämpad för ett jobb. Med bakgrund av detta fångades 

mitt intresse av den nyligen släppta avhandlingen ”Utilizing research in the practice of 

                                                           
1 André, Maria (2013). Var tionde rekrytering misslyckas. Chef. 17 april. 
2 1kap 2§ 5st RF 
3 2kap 1§ 2p DL 
4 Apelgren, Pilar; huvudregistrator på Diskrimineringsombudsmannen. E-mail. 2015-01-29. 
5 Kumlin, Johanna (2014). Delar av mönster – en analys av diskriminering och diskriminerande processer. DO:s ärende LED 

2014/198. Rapport 2014:1. 
6 Oxford research AB (2012). Forskningsöversikt om rekrytering i arbetslivet – Forskning som publicerats vid svenska 

universitet och högskolor sedan år 2000. Uppdragsgivare: Diskrimineringsombudsmannen. S.17-21 
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personnel selection: General mental ability, personality, and job performance” av Sofia 

Sjöberg.7 I denna lyfts en mekanisk rekryteringsform där människor som rekryterar ska frångå 

sin subjektivitet, och istället låta en matematisk formel avgöra vem som ska få tjänsten. Detta 

ska inte endast effektivisera organisationer genom att det går att förutspå vilken individ som 

kommer prestera maximalt, utan kan också leda till att arbetsgivare undgår att diskriminera. 

Att företag kan öka sin lönsamhet samtidigt som diskriminering kan undvikas är gynnsamt 

utifrån både ett organisations- och samhällsperspektiv. Denna aspekt var det som fick mig att 

vilja djupdyka i den mekaniska rekryteringsprocessen och undersöka om diskriminering 

verkligen kan undgås. 

1.1 Syfte och frågeställning 

Denna uppsats syftar till att utreda huruvida mekanisk rekrytering kan vara ett verktyg för 

arbetsgivare för att säkerställa att Diskrimineringslagen (2008:567) i Sverige efterföljs. 

Diskrimineringslagen har som mål att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och 

möjligheter oavsett: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion 

eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.8 I 

Diskrimineringslagen återfinns ett specifikt förbud mot att diskriminera personer som gör en 

förfrågan om eller söker arbete.9 Trots diskrimineringsförbudet upplever sig individer idag 

diskriminerade i samband med att de söker jobb, och i linje med detta visar forskning på att 

diskriminering i rekryteringsprocesser faktiskt förekommer. Rutiner för en rekrytering kan 

systematiskt påverka personer på olika sätt och därav vara diskriminerande. Omvänt innebär 

detta att rutiner för en rekryteringsprocess också skulle kunna motverka diskriminering, vilket 

leder in på uppsatsen frågeställning: 

– På vilket sätt kan mekanisk rekrytering utgöra ett verktyg för arbetsgivare för att undvika 

diskriminering och främja lika möjligheter i arbetslivet? 

1.2 Metod och material 

För att besvara uppsatsens frågeställning har det varit av relevans att kombinera två olika 

metoder. En traditionell rättsdogmatisk metod har använts för undersöka gällande rätt. 

Utgångspunkten för rättsdogmatiken är att fastställa vilka regler som finns eller bör skapas av 

                                                           
7 Sjöberg, Sofia (2014). Utilizing research in the practice of personnel selection: general mental ability, personality, and job 

performance. Diss. Stockholm: Stockholms universitet. 
8 1kap 1§ DL 
9 2kap 1§ 2p DL 
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lagstiftaren, och vidare precisera deras innehåll.10 I denna uppsats har gällande rätt i form av 

lagstiftning, förarbeten, praxis och doktrin tolkats och systematiserats. För att förstå och 

hantera rättsregler på ett korrekt vis är det viktigt att se till den verklighet där reglerna 

normerar. Detta eftersom förhållandena i verkligheten har stor betydelse för när och hur 

rättsreglerna tillämpas i praktiken.11 Med bakgrund av detta har även en rättssociologisk 

metod tillämpats, vilken är relaterad till samhällets utveckling och behov.12 Vidare består det 

rättssociologiska kunskapsfältet i bland annat integrationen av samhälleliga orsaker och 

konsekvenser, och kan därav ses som ett komplement till rättsdogmatiken. Rättssociologin 

hävdar att rättens tillämpning kan avgöras av faktorer som inte är rättsliga, exempelvis kan 

det förekomma att rätten trängs undan av olika förhållanden i samhället.13 

För att förstå arbetsgivarens rättsliga skyldigheter i en rekryteringsprocess har de delar av 

Diskrimineringslag (2008:567) som berör detta studerats. För att få en djupare förståelse för 

lagens ändamål, och bakgrunden till hur den är avsedd att motverka diskriminering i specifikt 

rekryteringssammanhang, har propositioner till såväl nuvarande Diskrimineringslag som äldre 

diskrimineringslagar behandlats. Som stöd har även litteratur med kommentarer kring 

Diskrimineringslagen använts. Sveriges medlemskap i Europeiska unionen har också gjort det 

nödvändigt att se över de direktiv som berör diskrimineringsområdet. Likväl har FN:s 

konventioner om mänskliga rättigheter ett förbud mot diskriminering som också studerats. 

I uppsatsen har fall rörande diskriminering i samband med rekrytering som varit uppe i 

Arbetsdomstolen bearbetats, samt anmälningar från Diskrimineringsombudsmannen som 

visar den upplevda diskrimineringen på arbetsmarknaden. Genom att beröra både 

anmälningar från Arbetsdomstolen samt Diskrimineringsombudsmannen skapades en 

helhetsbild av diskrimineringen i samhället. Att det blivit en tvist i såväl AD-fall som ärenden 

från Diskrimineringsombudsmannen visar på konkreta situationer då diskriminering 

förekommer. De fall som kommit upp till Arbetsdomstolen har dömts i enlighet med lagen, 

tillskillnad från de ärenden som tagits fram från Diskrimineringsombudsmannen. I dessa 

ärenden har tvisten löst sig genom förlikning mellan parterna. Ärendena har därmed inte 

utretts i enlighet med lagen, vilket innebär att frågan huruvida diskriminering förelegat inte är 

utredd. Dock var syftena med att använda fall från Arbetsdomstolen samt 

Diskrimineringsombudsmannen att undersöka i vilket skede i rekryteringsprocessen som 

                                                           
10 Lehrberg, Bert (2014). Praktisk juridisk metod. 7. [uppdaterade och omarb.] uppl. Uppsala: Iusté. S.203 
11 Ibid. S.102-104 
12 Hydén, Håkan (2002). Rättssociologi som rättsvetenskap. Lund: Studentlitteratur. S.8 
13 Ibid. S.15-18 
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diskriminering sker samt att ta reda på vilka faktorer som ger upphov till diskriminering. Med 

hänsyn till dessa syften fokuserar uppsatsen därför inte på hur Arbetsdomstolen dömt i fallen. 

I valet av AD-fall samt ärendena kring upplevd diskriminering har hänsyn tagits till deras 

aktualitet i form av senaste datum, bland annat med bakgrund av att äldre prejudikat i regel 

har lägre auktoritet än nya.14 

Ingen empirisk studie har gjorts för att undersöka hur rekryteringsprocessen ser ut. Detta på 

grund av en rädsla att materialet kunnat bli vinklat då många organisationer har sina egna sätt 

att arbeta på. Materialet hade därmed inte visat en generell bild. Till följd av detta har teorier 

gällande rekryteringsprocesser använts och uppsatsen har därmed utgått ifrån hur 

rekryteringsprocessen enligt dessa ser ut. Dock finns en medvetenhet kring att detta kan 

avvika på olika sätt beroende på organisation och arbetssätt. 

Eftersom uppsatsen syftar till att utreda huruvida mekanisk rekrytering kan vara ett verktyg 

för arbetsgivare att undvika diskriminering, har mycket tid gått till att djupgående undersöka 

denna rekryteringsform. Materialet som har används till detta är huvudsakligen avhandlingen 

”Utilizing research in the practice of personnel selection: General mental ability, personality, 

and job performance” av Sofia Sjöberg. Denna avhandling berör olika perspektiv av 

urvalsprocesser, bland annat vilka metoder som bör användas samt vilka egenskaper som bör 

mätas för att bäst kunna förutspå arbetsprestation. Vidare berör även avhandlingen 

ekonomiska aspekter av urvalsprocesser. De nyss två nämnda områdena har det dock inte 

lagts stor fokus vid i denna uppsats, utan avhandlingen har främst används för att ta reda på 

hur en mekanisk rekryteringsform ser ut och kan användas i syfte att undgå diskriminering. 

Därav har uppsatsen endast nuddat vid hur rekryteringen ska se ut för att förutspå de sökandes 

arbetsprestation och de ekonomiska aspekterna har det helt bortsetts ifrån. Ur ett källkritiskt 

perspektiv kan det lyftas att informationen som hämtats in rörande mekanisk rekrytering 

huvudsakligen baseras på Sjöbergs avhandling. Jag har valt att utgå ifrån de slutsatser och 

teorier som hon presenterar. Dock anser jag att tillförlitligheten i denna källa är hög, bland 

annat eftersom den i sin tur hänvisar till en rad forskare med högt anseende såväl nationellt 

som internationellt. 

Rapporten ”Forskningsöversikt om rekrytering i arbetslivet” av Oxford Research AB har 

använts för att få en överblick av den forskning som finns inom området. Att rapporten har 

publicerats samt tagits fram på uppdrag av Diskrimineringsombudsmannen, som är en statlig 

                                                           
14 Lehrberg, Bert (2014). S.199 
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myndighet, anser jag förstärker källans pålitlighet. Rapporten har sammanställt en del av den 

forskning som publicerats sedan år 2000, och har därmed varit ett effektivt hjälpmedel för att 

hitta relevanta studier som gjorts. De studier som ansågs betydelsefulla för att besvara 

uppsatsens frågeställning har valts ut och behandlats mer utförligt. Det har uppmärksammats 

att majoriteten av forskarna som forskningsöversikten presenterar är manliga. Detta är en 

aspekt som bör lyftas då det skulle kunna ha en eventuell påverkan på materialet. 

I syfte att väcka intresse för läsaren i uppsatsens inledning inhämtades statistik från DO på 

antalet anmälningar rörande arbetslivet som inkom 2014, samt hur många av dessa som 

berörde rekrytering. Statistiken togs fram via en mailkonversation med en registrator från DO. 

Vid personlig kommunikation måste ett tillstånd av berörd person fås innan referering sker15 

och detta säkerställdes. Vidare har även en mailkonversation med Sofia Sjöberg ägt rum och 

även där säkerställdes ett tillstånd. 

1.4 Avgränsningar 

Fall från Arbetsdomstolen och Diskrimineringsombudsmannen, gällande diskriminering i 

rekryteringsprocesser, berör i största utsträckning diskrimineringsgrunderna kön, etnisk 

tillhörighet, funktionshinder och ålder. Med bakgrund av detta avgränsas denna uppsats från 

diskrimineringsgrunderna könsöverskridande identitet eller uttryck, religion eller annan 

trosuppfattning och sexuell läggning. Statistik på arbetslösheten i Sverige kan till viss del 

bedömas som ett tillförande material till denna uppsats, eftersom denna tyder på att 

arbetslösheten är större för vissa grupper i samhället. Arbetslösheten kan dock bero på många 

skilda faktorer och behöver nödvändigtvis inte innebära diskriminering. Därav har det valts 

att göra en avgränsning från detta område. Vidare behandlar uppsatsen inte de sanktioner som 

arbetsgivare kan drabbas av då de gör sig skyldiga för diskriminering. 

2. Diskrimineringslagen 

2.1 Bakgrund och syfte  

”Ett samhälle som slår vakt om alla människors lika värde är ett samhälle som ger alla 

möjligheter att utvecklas utifrån sina individuella egenskaper och förutsättningar och 

efter sin egen förmåga och sina egna val.”16 

                                                           
15 http://www.ub.umu.se/skriva/skriva-referenser/referenser-harvard (Hämtad: 2015-02-16) 
16 Prop. 2007/08:95. S.79 

http://www.ub.umu.se/skriva/skriva-referenser/referenser-harvard
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Detta citat är hämtat från propositionen till Sveriges nuvarande Diskrimineringslag 

(2008:567) och ger en tydlig bild av det samhälle som Sverige strävar mot. Sverige strävar 

efter att vara ett tolerant och humant samhälle präglat av mångfald och respekt för varje 

individs mänskliga fri- och rättigheter. Alla människor ska stå lika inför lagen och varje 

enskild individ bör mötas med respekt för sin person och särprägel.17 I vägen till detta 

samhälle är Diskrimineringslagen av stor betydelse. Lagen har som syfte att förhindra 

diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter oavsett någon av de sju 

diskrimineringsgrunderna; kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, 

religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.18 Arbetet 

mot delaktighet och jämlikhet i samhället är av störst betydelse för individer som tillhör 

grupper som gentemot andra har en utsatt position, och diskrimineringsgrunderna har som 

avsikt att lyfta dessa.19 I linje med detta blir ett diskrimineringsförbud nödvändigt eftersom 

det går att konstatera att en viss grupp inte omfattas av den aktuella normen i samhället, och 

på grund av detta behandlas annorlunda eller sämre. En fungerande 

diskrimineringslagstiftning är därmed en viktig förutsättning för att komma till rätta med den 

negativa särbehandling som vissa grupper utsätts för.20 

Sveriges Diskrimineringslagstiftning tar sin utgångspunkt i den internationella rätten. I FN:s 

konventioner om mänskliga rättigheter utgör principen om icke-diskriminering en central del. 

I första artikeln i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna klargörs det att alla 

människor är lika i värde och rättigheter. Andra artikeln belyser vidare att ingen åtskillnad ska 

ske på grund av; ras, hudfärg, kön, språk, religion, politisk eller annan uppfattning, nationellt 

eller socialt ursprung, egendom, börd eller ställning i övrigt.21 Sveriges medlemskap i 

Europeiska unionen medför också särskilda skyldigheter. Alla medlemsstater måste följa 

Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. Enligt denna står alla 

människor lika inför lagen22, och det uttrycks liksom i FN:s konventioner om de mänskliga 

rättigheterna ett förbjud mot diskriminering. I Europeiska unionens stadga kompletteras FN:s 

diskrimineringsgrunder med; genetiska särdrag, funktionshinder, ålder och sexuell läggning.23 

Medlemskapet i Europeiska unionen innebär också att Sverige måste leva upp till de direktiv 

som finns inom diskrimineringsområdet. Recastdirektivet (direktiv 2006/54/EG), direktivet 

                                                           
17 Ibid. 
18 1kap 1§ DL 
19 Prop. 2007/08:95. S.79 
20 Glavå, Mats (2011). Arbetsrätt. 2., [uppdaterade] uppl. Lund: Studentlitteratur. S.320-321 
21 FN:s konventioner om mänskliga rättigheter. Allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna. Artikel 1 och 2 
22 Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. (2010/C 83/02). Artikel 20 
23 Ibid. Artikel 21.1 
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mot etnisk diskriminering (direktiv 2000/43/EG) och arbetslivsdirektivet (direktiv 

2000/78/EG) blev slutligt genomförda i samband med Diskrimineringslagen. Dessa direktiv 

syftar alla till principen om likabehandling i arbetslivet och lyfter att diskriminering är 

förbjuden i bland annat anställningsförfarandet.24 

2.2 Förbud mot diskriminering av arbetssökande 

Ett av de större områdena där Diskrimineringslagen gör sig verksam är inom arbetslivet. För 

att komma in på arbetsmarknaden är momentet att söka ett arbete ett första och viktigt steg. 

Detta innebär i sin tur att arbetsgivare som anställer personal har stor beslutsmakt i form av att 

de väljer vem som ska bli erbjuden ett jobb. För många människor kan möjligheten till ett 

arbete vara livsavgörande, och därav är det skydd som Diskrimineringslagen utgör för 

arbetssökande av stor relevans. Enligt lagen är det förbjudet för arbetsgivare att diskriminera 

personer som gör en förfrågan om eller söker arbete hos arbetsgivaren.25 I detta omfattas 

arbetsgivarens anställningsbeslut men också hela den process som leder fram till det beslut 

arbetsgivaren väljer att ta. Diskrimineringsförbudet gäller således hela 

anställningsförfarandet. Det vill säga det moment då en person gör en förfrågan om ett arbete, 

hanteringen av ansökningar, urvalet till intervjuer, referenstagning, lämplighetstester och 

andra åtgärder som arbetsgivare vidtar i rekryteringsprocessen.26 Detta innebär att varje 

delmoment i processen kan prövas var för sig när frågan huruvida diskriminering förelegat 

undersöks. Ett moment som däremot inte omfattas av förbudet är platsannonserna, dock kan 

dessa ligga som grund som bevismaterial i en rättslig process.27 Vidare är det viktigt att 

tydliggöra att diskriminering kan anses föreligga även om inget anställningsbeslut fattas.28 

Därmed kan diskriminering åberopas i de fall anställningsförfarandet avbryts och ingen 

person anställs. Exempelvis då arbetsgivaren inte vill anställa en person med en viss etnisk 

tillhörighet eller ett visst kön och därför väljer att inte anställa någon alls.29 

Idag är det vanligt förekommande att företag anlitar rekryteringsföretag eller headhunters för 

att sköta rekryteringen av en tjänst. Viktigt att belysa i samband med detta är att det ansvar 

som åligger arbetsgivaren att inte diskriminera arbetssökande inte kan delegeras vidare. Detta 

                                                           
24 Nyström, Birgitta (2011). EU och arbetsrätten. 4., omarb. uppl. Stockholm: Norstedts juridik. S.169 och Prop. 2007/08:95. 

S.2 och 335 
25 2kap 1§ 2p DL 
26 Prop. 2007/08:95. S.499 
27 Karlsson, Anders (2009). Diskrimineringslagen: en kommentar. Stockholm: Jure. S.56 
28 Prop. 1999/2000:143. S.1 
29 Prop. 2007/08:95. S.499 



11 
 

innebär att i ett fall då exempelvis ett anlitat rekryteringsföretag diskriminerar i 

anställningsförfarandet, så är det arbetsgivaren som ska stå till svars för dessa handlingar.30 

I fall från Arbetsdomstolen samt ärenden från Diskrimineringsombudsmannen går det att 

urskilja att fyra av de sju diskrimineringsgrunderna utmärker sig särskilt. Dessa är kön, etnisk 

tillhörighet, ålder och funktionshinder. Med kön avses enligt lagen att någon är kvinna eller 

man. Etnisk tillhörighet syftar till en persons nationella eller etniska ursprung, hudfärg eller 

liknande förhållande. Diskrimineringsgrunden ålder innefattar en individs uppnådda 

levnadslängd. Vidare definieras funktionshinder som varaktiga, psykiska eller 

begåvningsmässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga. Dessa begränsningar 

följer av en skada eller sjukdom som fanns vid födseln, har uppstått därefter eller kan 

förväntas uppstå. Diskrimineringsförbudet på grund av funktionshinder gäller även då 

arbetsgivaren genom skäliga stöd- och anpassningsåtgärder kan se till att denna arbetssökande 

kommer i jämförbar situation med personer utan funktionshindret.31 Arbetsgivaren ska 

således inte fästa någon vikt vid funktionshindret i sitt anställningsbeslut, om det är av sådan 

karaktär att det inte påverkar personens förmåga att utföra arbetet.32 

Reglerna för bevisbörda regleras vidare i Diskrimineringslagen. Om en arbetssökande anser 

sig ha blivit diskriminerad och kan visa på omständigheter som tyder på att hon eller han har 

blivit diskriminerad, är det upp till arbetsgivaren att visa att diskriminering inte har 

förekommit.33 

2.3 Direkt och indirekt diskriminering 

I Diskrimineringslagen går det att urskilja två olika former av diskriminering. Den första 

formen avser direkt diskriminering och innebär att en person inte får missgynnas genom att 

behandlas sämre än någon annan behandlas, har behandlats eller skulle ha behandlats i en 

jämförbar situation, om missgynnandet har samband med någon av 

diskrimineringsgrunderna.34 Begreppen missgynnande, jämförbar situation och 

orsakssamband är centrala för direkt diskriminering. Ett missgynnande innebär kortfattat att 

någon sätts i ett sämre läge och behandlingen på något sätt utgör en nackdel. Exempelvis kan 

det innebära en nackdel att inte få komma på anställningsintervju, eftersom det i sin tur kan 

ses som en förlorad möjlighet till ett arbete. Vidare är begreppet jämförbar situation av 

                                                           
30 Prop. 2007/08:95. S.138 
31 1kap 5§ DL 
32 Prop. 1997/98:179. S.55 
33 6kap 3§ DL 
34 1kap 4§ 1p DL 
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relevans eftersom det inte räcker med en persons subjektiva upplevsele av att ha blivit 

diskriminerad. Personen måste kunna jämföras med en annan individ och befinna sig i en 

likartad situation med denna. I en anställningssituation förekommer en jämförbar situation då 

de sökande har lika eller huvudsakligen lika meriter. I ett fall där en person med sämre meriter 

nekas en anställning kan diskriminering inte anses föreligga, tillskillnad från om en person 

med lika meriter väljs bort under rekryteringsprocessen.35 Ett sista kriterium för att 

diskriminering ska anses föreligga är att det finns ett orsakssamband mellan missgynnandet 

och någon av diskrimineringsgrunderna.36 Vidare innebär indirekt diskriminering att en 

person inte får missgynnas genom en bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringssätt som 

till ytan framstår som neutralt men som i själva verket missgynnar en person som tillhör 

någon av diskrimineringsgrunderna.37 För indirekt diskriminering finns två ytterligare 

begrepp utöver missgynnande som är centrala. Detta är jämförelse och intresseavvägning. För 

att avgöra huruvida ett särskilt kriterium missgynnar exempelvis personer av det ena könet 

måste en jämförelse göras. I ett sådant fall ska jämförelsen ske mellan den andel kvinnor som 

kan eller inte kan uppfylla kriteriet med den andel män som kan respektive inte kan uppfylla 

det. Detta skulle kunna ta sig uttryck i ett kriterium som avser att en person måste uppnå en 

specifik längd för att vara aktuell för tjänsten. Eftersom andelen män som är längre än kvinnor 

är större, missgynnar ett sådant kriterium indirekt kvinnor. Vidare skulle ett språkkrav på god 

svenska också kunna utgöra indirekt diskriminering, då detta i regel missgynnar personer med 

annan etnicitet. Dock måste det i fall rörande indirekt diskriminering göras en 

intresseavvägning. Detta innebär att det måste undersökas ifall kriteriet är nödvändigt för 

arbetsgivarens intresse i form av att försäkra en väl utförd arbetsprestation, i förhållande till 

de arbetssökandes intresse av att inte uteslutas från möjligheten till ett arbete. Därav måste 

kriteriet som uppställs vara nödvändigt för att uppnå ett berättigat syfte. Ett krav på att en 

person skriver och pratar god svenska kan exempelvis vara relevant för vissa typer av 

anställningar, och därmed motiveras av ett berättigat syfte.38 

Som nämnts kort ovan så är arbetssökandes meriter i många fall av betydelse då det utreds 

huruvida två personer befinner sig i en jämförbar situation. I rättstillämpningen visar det sig 

att arbetsgivare vanligtvis använder sig av fyra kriterier vid sin meritvärdering. Dessa kriterier 

innefattar utbildning, arbetslivs- och yrkeserfarenhet och personlig lämplighet. Vilka kriterier 

                                                           
35 Prop. 1999/2000:143. S.32-34 
36 Glavå, Mats (2011). S.354 
37 1kap 4§ 2p DL 
38 Glavå, Mats (2011). S.357-359 
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som efterfrågas samt är viktigast är helt upp till arbetsgivaren så länge metoden de använder 

inte är direkt eller indirekt diskriminerande. Personlig lämplighet är svårfångat tillskillnad 

från de resterande kriterierna. Trots detta har acceptansen för detta urvalskriterium ökat.39 

Detta innebär i sig en problematik rörande diskriminering i samband med rekrytering, 

eftersom det är möjligt att använda mindre formella krav rörande de sökandes meriter och 

därmed ge större utrymme åt den subjektiva faktorn.40 I linje med detta uttalar 

Arbetsdomstolen att en bedömning eller enbart löst grundade uppgifter, inte får ligga till 

grund för bedömning av personlig lämplighet. Meritvärderingen måste genomföras på ett 

objektivt sätt.41 

2.4 Aktiva åtgärder 

Ett viktigt komplement till diskrimineringsförbudet är det krav på aktiva åtgärder som ställs 

på arbetsgivare. Syftet med skyldigheten att vidta aktiva åtgärder är såväl kortsiktigt som 

långsiktigt. Exempelvis ska åtgärderna bidra till en snabb integrering i arbetslivet av olika 

grupper, samtidigt som det rutinmässiga tänkandet som kan ge upphov till diskriminering så 

småningom också ska brytas.42 Mer konkret innebär de aktiva åtgärderna att arbetsgivare 

inom ramen för sin verksamhet ska bedriva ett målinriktat arbete för att aktivt främja lika 

rättigheter och möjligheter i arbetslivet oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning.43 Ett av de områden som arbetsgivaren bör ha en klar målsättning för är 

rekrytering. I beslut om exempelvis nyrekrytering är det på arbetsgivarens eget initiativ att 

främja lika rättigheter och möjligheter på arbetsplatsen. Det aktiva arbetet uppmanas i 

propositionen till Diskrimineringslagen att ske planmässigt och inte improviserat.44 Detta kan 

i sin tur innebära att arbetsgivare ser över sin rekryteringsprocess genom att analysera 

kompetensen som behövs, tillvägagångssättet för rekryteringen samt annonsens utformning.45 

Vidare åligger det arbetsgivare enligt lagen: ”att verka för att personer oavsett kön, etnisk 

tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning ges möjlighet att söka lediga anställningar”.46 

Ett led i detta kan vara att se över de kanaler som används vid utannonsering av tjänsten, och 

säkerställa att den når ut även till dem som har svag anknytning till arbetslivet.47 

                                                           
39 Karlsson, Anders (2009). S.54-59 
40 Glavå, Mats (2011). S.353 
41 AD 2010 nr 91 
42 Prop. 1997/98:177. S.43 
43 3kap 3§ DL 
44 Prop. 2007/08:95. S.326 
45 Ibid. S.335 
46 3kap 7§ DL 
47 Karlsson, Anders (2009). S.135 
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3. Ett konstaterande av diskriminering 

3.1 Fall från Arbetsdomstolen och Diskrimineringsombudsmannen 

Genom att se till fall från Arbetsdomstolen samt Diskrimineringsombudsmannen som berör 

diskriminering i samband med rekrytering går det att konstatera att diskriminering av personer 

tillhörande diskrimineringsgrunderna kön, etnicitet, funktionshinder och ålder förekommer på 

arbetsmarknaden. Fallen visar på att individer i flera situationer inte ges möjlighet att komma 

på intervju, trots att deras ansökningar kan visa på tillräckliga formella kvalifikationer i form 

av utbildning och erfarenhet. Vidare visar också fallen på att anställningsförfarandet avbryts 

då viss typ av information kommer rekryteraren tillkänna. I de fall som berörts kan detta 

påvisas framförallt gällande information som kan hänföras till diskrimineringsgrunderna kön 

och funktionshinder. Fallen visar på att kvinnor blir kallade till intervju men då det 

framkommer att kvinnorna är gravida är de längre inte aktuella för tjänsten och går därmed 

inte vidare i anställningsprocessen.48 Det förekommer även att kvinnor utses som den bäst 

lämpade kandidaten och faktiskt blir erbjudna anställningen, men som i linje med de andra 

fallen dras anställningserbjudandet tillbaka då kvinnorna uppger information om sin 

graviditet.49 Ett exempel på detta är då en kvinna blir erbjuden en anställning som 

verksamhetschef. Vid avtalsskrivandet uppges det att hon under anställningsförfarandet 

förstått att hon är gravid. Arbetsgivaren väljer då att avbryta rekryteringen av en 

verksamhetschef och anställer därmed ingen alls.50 I ett annat av fallen har ett företag vunnit 

en upphandling och behöver anställa chaufförer för det kommande uppdraget. Majoriteten av 

de som varit anställda hos den tidigare leverantören får anställning hos det nya företaget. 

Dock blev en gravid kvinna bortsållad under rekryteringsprocessen trots sina många år av 

erfarenhet hos leverantören.51 

Gällande diskrimineringsgrunden funktionshinder avbryts också rekryteringsförfarandet av en 

viss kandidat då funktionshindret kommer arbetsgivaren till känna. I dessa fall gör 

arbetsgivaren inte en ordentlig bedömning huruvida personen kan utföra tjänsten eller inte 

trots sitt funktionshinder.52 Vidare påvisar ett fall då en kvinna plockas bort redan under 

                                                           
48 AD 2011 nr 23 och Jämo 2008/1189 
49 AD 2013 nr 74 och AMN 2010/2277 
50 ANM 2010/2277 
51 ANM 2014/1558 
52 AD 2010 nr 13, AD 2003 nr 47 och ANM 2013/1865 



15 
 

intervjuurvalet, eftersom arbetsgivaren sedan tidigare har kännedom om kvinnans kroniska 

ryggbesvär.53 

I de fall som rör etnicitet är det få personer som blir kallade till anställningsintervju. I ett av 

fallen blir en arbetssökande nekad intervju på grund av att hans ansökan visar på bristande 

språkkunskaper. När mannen blir återkopplad av företaget uppger de att han har bra 

arbetserfarenhet men att de söker anställda som behärskar det svenska språket.54 Vidare visar 

två andra fall på när en man med annan etnicitet än svensk inte blir kallad till intervju trots 

likvärdiga respektive bättre meriter.55 I ett av dessa väljs andra kandidater på grund av att de 

har kontakter med anställda inom företaget.56 I de fall personer blir kallade till intervju trots 

annan härkomst än svensk har rekryteringsförfarandet vanligtvis avbrutits då information som 

kan hänföras till personernas etnicitet kommit fram. Detta bland annat då en kvinna via e-mail 

blir uppmanad att kontakta företaget via telefon för att boka in en intervju. Vid 

telefonsamtalet går det att urskilja att kvinnan bryter på svenska och hennes språkliga 

kunskaper ifrågasätts av företaget. Vidare blir en intervju aldrig inbokad.57 Ett ärende från 

Diskrimineringsombudsmannen visar på liknande omständigheter då en kvinna får möjlighet 

att komma på intervju. Vid intervjun kommer det till rekryterarens kännedom att kvinnan bär 

huvudduk, vilket resulterar i att hon inte längre är aktuell för tjänsten som städare på ett 

hotell.58 Ett tredje fall visar på när en man med bosniskt ursprung får komma på ett flertal 

intervjuer och bedöms vara aktuell för tjänsten genom hela urvalsprocessen. I slutskedet väljs 

istället tre personer med svenskt etniskt ursprung. Detta på grund av att mannen bedöms ligga 

ett steg under de andra gällande personlig lämplighet.59 

De fall och ärenden som behandlats rörande diskrimineringsgrunden ålder visar på att ingen 

av dessa personer blivit erbjudna att komma på intervju. I två av fallen kan det konstateras att 

kandidaterna har bättre meriter än resterande sökanden.60 I ett utav dessa bedöms en kvinna 

att inte passa in i arbetsgruppen efter uttalanden från två anställda på företaget.61 Vidare visar 

två andra fall på konkreta exempel där företagen i sin rekrytering eftersträvat personer i en 

viss ålder. Bland annat fick en äldre kvinna besked om att hon inte var aktuell för tjänsten 

                                                           
53 Ho 2008/1796 
54 AD 2007 nr 45 
55 Omed 2008/1082 och AD 2006 nr 60 
56 AD 2006 nr 60 
57 AD 2005 nr 3 
58 ANM 2013/235 
59 AD 2009 nr 16 
60 AD 2010 nr 91 och ANM 2014/1997 
61 AD 2010 nr 91 
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eftersom företaget sökte personer i åldern 25-30 år som var i början av sin karriär.62 Vidare 

fick även en yngre kvinna, trots liknande arbetserfarenhet som var av relevans för tjänsten, 

inte komma på intervju. Detta på grund av att företaget hade en 22-årsgräns vid rekrytering 

eftersom de sökande ska ha ”livserfarenhet och skinn på nästan”.63 Slutligen berör ett fall 

både diskrimineringsgrunden ålder och etnicitet. Som i likhet med de andra fick kvinnan inte 

möjlighet att komma på intervju. Detta på grund av att kvinnan inte fyllt i sin ansökan korrekt. 

I sin ansökan hade kvinnan hade valt att benämna sitt efternamn som endast ”K” samt valt att 

inte skriva ut sin hemadress och ålder.64 

3.2 Tidigare forskning 

Det finns två förklaringsgrunder som används för diskriminering. Preferensbaserad 

diskriminering innebär att arbetsgivare är motvilliga att anställda individer med en viss 

egenskap, eftersom de föredrar särskilda egenskaper eller karaktärsdrag före andra. Till följd 

av detta förekommer negativ särbehandling eftersom vissa personliga attribut inte väger lika 

tungt. Vidare betyder statistisk diskriminering att människor bedöms utifrån en stereotyp bild 

av en viss grupp som personen betraktas tillhöra. Genom denna form av diskriminering 

förekommer negativ särbehandling av arbetssökande. Detta därför att arbetsgivaren utgår från 

att individens egenskaper stämmer överens med den grupp som personen betraktas tillhöra, 

istället för att se till de personliga egenskaperna.65 Exempelvis kan en individ vara negativt 

inställd till att anställa en person av viss nationalitet, på grund av tidigare dåliga erfarenheter 

av personer med den nationaliteten. Likaså kan bristande språkkunskaper tas för givet i 

diskussioner om människor med utländsk bakgrund. Det är de stereotypa tankarna som 

genomsyrar vardagen som gör att människan inte reflekterar över vilka fördomar den har.66 

Den statistiska diskrimineringen riskerar att bidra till en segregerad arbetsmarknad eftersom 

den systematiskt väljer bort vissa personer. 

En stor del av forskning i samband med rekrytering har fokuserat på explicita samt implicita 

fördomar för att ta reda på vad som styr diskriminering. I korta drag har detta inneburit att 

studera vilken typ av fördomar som ger upphov till diskriminering. Explicita fördomar är mer 

eller mindre uttalade. Det rör fördomar som människor är medvetna om att de har. Implicita 

                                                           
62 ANM 2014/1882 
63 ANM 2012/695 
64 AD 2009 nr 11 
65 Oxford research AB (2012). Forskningsöversikt om rekrytering i arbetslivet. S.8 
66 Rydgren (2004). Mechanisms of exclusion: ethnic discrimination in the Swedish labour market. Journal of Ethnic and 

Migration studies 30(4): 697-716. S.708-710 
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fördomar är däremot omedvetna och som människor därmed inte uttalar lika klart.67 

Diskriminering i rekryteringsprocessen grundar sig oftast på implicita fördomar. Studier visar 

bland annat på resultat där rekryterare haft negativa omedvetna attityder mot arabiska män. 

Arabiska män förväntades prestera sämre än svenska män, vilket även överviktiga personer i 

jämförelse med normalviktiga personer förväntades göra. 94 % av arbetsgivarna hade 

implicita fördomar medan endast 49 % hade explicita fördomar.68 

Det finns en rad studier som undersökt och konstaterat att personer med annan härkomst än 

svensk blir diskriminerade vid rekrytering till svenska arbetsplatser. Även studier gällande 

diskrimineringsgrunderna kön och ålder har genomförts. Det har visat sig att sannolikheten att 

bli kontaktad av en arbetsgivare är svårare för kvinnor än för män. I en studie där kvinnor 

censurerade sitt kön fick de lika många svar från arbetsgivare som de männen med lika 

kvalifikationer. De kvinnor som valt att visa att de var kvinnor blev däremot kontaktade av 

färre arbetsgivare. Resultaten påvisade att arbetsgivare använde kön för att sortera bland de 

arbetssökande.69 En studie inom revisionsbranschen visade att effekterna av barnafödande i 

arbetslivet främst drabbar kvinnor. En skillnad mellan kvinnliga respektive manliga revisorer 

ansågs föreligga bland annat på grund av att kvinnor utmärktes vara de som föder barn och 

har ansvar för hemmet, vilket vidare går ut över deras karriär. Ett vanligt antagande var att 

kvinnor är borta längre än män då de får barn. Kvinnornas föräldraledighet togs som en 

självklarhet medan männens föräldraledighet snarare sågs som en förhandlingsfråga.70 

Risken för arbetslöshet bland personer med utländsk respektive svensk bakgrund, har visat sig 

vara högre för utländska personer. Resultat från flera studier konstaterar att personer med 

arabiskklingande namn blir diskriminerade då de söker arbete.71 Det har också undersökts i 

hur stor utsträckning individuella egenskaper påverkar risken för arbetslöshet. Skillnaderna 

som kunde påträffas mellan utländska och svenska förklarades inte av skillnader i kompetens. 

                                                           
67 Oxford research AB (2012). Forskningsöversikt om rekrytering i arbetslivet. S.17 
68 Agerström, Carlsson & Rooth (2007). Etnicitet och övervikt: implicita arbetsrelaterade fördomar i Sverige. IFAU rapport 

2007:19. Uppsala: IFAU. S.10ff 
69 Edin & Lagerström (2006). Blind Dates: Quasi-experimental Evidence on Discrimination. Working Paper 2006:4. 

Uppsala: IFAU. S.16 
70 Angelfors, Christina & Schömer, Eva (red.) (2009). En bok om genus: nyfikenhet, nytänkande, nytta. Växjö: Växjö 

University Press. S.180-182 och s.190-191 
71 Agerström, Björklund, Carlsson & Rooth (2012). Warm and competent Hassan = Cold and Incompetent Eric: A Harsh 

Equation of Real-life Hiring Discrimination. Basic and Applied Social Psychology 34(4): 359-366. S.359-366, Attström 
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for the Study of Labour (IZA). S.14 och Bursell (2007). What’s in a name? – A field experiment test for the existence of 

ethnic discrimination in the hiring process. Working paper 2007:7. Stockholm: Stockholms universitet, Linnaeus Center for 

Integration Studies (SULCIS). S.22 
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Att individerna med utländsk bakgrund inte blev erbjudna ett arbete berodde inte på att de 

hade sämre utbildningsnivå eller arbetslivserfarenhet. Faktum var att även om personerna med 

utländsk bakgrund fick överdrivet goda kvalifikationer, kvarstod skillnaderna.72 Vidare kan 

synen på kompetens i sig även vara diskriminerande. Detta då personer med utländsk 

bakgrund anses sakna det som benämns som ”social kompetens” eller ”Sverigespecifika” 

kunskaper. Detta gör att de betraktas vara mindre kvalificerade för en tjänst än individer med 

svensk bakgrund, som förmodas besitta sådan så kallad svensk kompetens.73 Språkkunskap 

som krav har även konstaterats vara vanligt förekommande i diskrimineringssammanhang. 

Många individer med annan etnicitet än svensk upplever i många fall att arbetsgivare ställer 

orimligt höga krav på det svenska språket i förhållande till tjänsten. Detta utgör i sin tur ett 

hinder för att komma in på arbetsmarknaden. Det visar sig även att det tillkommer nya krav 

på nya områden, efter att kravet på goda kunskaper i svenska är uppnått.74 I linje med detta 

visar annan forskning på att de uppställda kraven i en rekryteringsprocess tenderar att 

förändras under tiden som processen pågår.75 

Vidare har diskriminering i samband med rekrytering påvisats i en studie där arbetsgivare fick 

välja mellan kandidater till ett arbete. I urvalsprocessen valdes personer bort på basis av 

diskrimineringsgrunderna ålder och etnicitet, men också på grund av att de hade flera barn, 

var överviktiga eller hade en historik av sjukfrånvaro. Studien resulterade i slutsatsen att 

diskriminering till följd av antalet barn eller historik av sjukfrånvaro troligtvis berodde på 

statistisk diskriminering. Arbetsgivare tolkade information kopplat till barn och sjukfrånvaro 

som en signal på att personen löper en risk för hög sjukfrånvaro i framtiden.76 Annan 

forskning förstärker resultatet som visade på att åldersdiskriminering förekommer. Detta 

genom att visa på att personer över 45 år väljs bort i ett tidigt skede av 

rekryteringsprocessen.77 En undersökning där ansökningar riktade sig till yrken i bland annat 

                                                           
72 Arai & Vilhelmsson (2001). Immigrants’ and Natives’ Unemployment-risk: Productivity Differentials or Discrimination?. 
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76 Eriksson, Johansson & Langenskiöld (2012). Vad är rätt profil för att få ett jobb? En experimentell studie av 

rekryteringsprocessen. IFAU rapport 2012:13. Uppsala: IFAU. S.19-20 
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försäljningsbranschen fick den yngre arbetssökande erhålla fyra gånger fler svar än den 

äldre.78 

4. Rekryteringsprocessen 

Huvudsyftet med en rekrytering är att finna den person som är bäst lämpad för en aktuell 

tjänst. Rekryteringsprocessen är därmed ett moment som avser att försöka förutspå de 

arbetssökandes framtida arbetsprestation. Detta görs vanligtvis genom att bedöma deras 

kompetens och därefter jämföra och rangordna kandidaterna innan det slutgiltiga beslutet 

fattas.79 Att anställa rätt person är viktigt ur flera perspektiv. För organisationer kan en 

felrekrytering innebära stora kostnader genom att den person som skulle ha presterat 

maximalt väljs bort. Att ha pålitliga urvalsprocesser som säkerställer att rätt anställningsbeslut 

tas är också en fråga om etik. Att den individ som är bäst lämpad för ett arbete erbjuds det 

framför mindre lämpliga kandidater, leder till att arbetssökande mottar rättvisa och lika 

möjligheter.80 

Det finns en rekryteringsmodell som rekommenderas för de som arbetar med rekrytering. 

Denna modell beskriver steg för steg vilka moment som ska ingå i rekryteringsprocessen och 

ska hjälpa rekryterare att lyckas anställa rätt person. I korta drag innebär 

rekryteringsprocessen i första hand att fastställa behovet av att anställa en person och därefter 

upprätta en kravprofil. De krav som ställs upp för de sökande ska vara utformade med 

arbetsuppgifterna i åtanke. Efter detta ska tjänsten utannonseras och de ansökningar som 

kommer in ska sedan behandlas. Då sortering sker i ansökningarna ska urvalet ske noggrant 

med kravprofilen som utgångspunkt. De kandidater som väljs ut ska det sedan inhämtas 

information om. Detta kan göras via intervjuer, referenser, tester eller andra urvalsinstrument. 

Slutligen sker en utvärdering om de sökande och ett beslut fattas.81 

Rekryteringsmodellens olika steg är väl kända för många, men vad sker efter att 

informationen om kandidaterna samlats in? Hur fattas det slutgiltiga anställningsbeslutet? 

Idag är det vanligast förekommande att de som rekryterar förlitar sig på sin intuitiva känsla då 

de väljer vilken kandidat som ska få jobbet. Dock innebär detta en risk för diskriminering. 

                                                           
78 Ahmed, Andersson & Hammarstedt (2012). Does age matter for employability? A field experiment on ageism in the 

Swedish labour market. Applied Economics Letters 19(4): 403-406. S.404ff 
79 Bolander, Pernilla (2002). Anställningsbilder och rekryteringsbeslut. Diss. Stockholm: Handelshögskolan. S.1-6 
80 Sjöberg, Sofia (2014). S.43-48 
81 Bolander, Pernilla (2002). S.8-9 
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Detta eftersom variabler som inte är tillförlitliga eller relevanta används, då det kommer till 

att skilja på kandidater utöver formella faktorer som utbildning och erfarenhet.82  

5. Mekanisk rekrytering 

5.1 Mekaniskt vs kliniskt 

En mekanisk rekryteringsmetod bygger på att information om de sökande vägs samman i en 

matematisk algoritm på samma sätt för alla kandidater, utan inblandning av rekryterarens 

subjektiva bedömningar.83 I en mekanisk rekryteringsprocess finns det därmed två centrala 

moment, nämligen insamlingen av information om de sökande samt sammanvägningen och 

tolkningen av denna. Dessa moment kan göras antingen kliniskt eller mekaniskt. En klinisk 

metod eller bedömning grundar sig på en persons subjektivitet. Detta innebär att information 

som samlas in och sammanvägs, medvetet eller omedvetet, tolkas av rekryteraren. Subjektiva 

bedömningar reflekteras av bland annat rekryterarens föregående erfarenheter, tolkning av 

olika signaler, intuition och tidigare kunskap. Vidare finns det två problem som vanligtvis 

förknippas med en klinisk sammanvägningsmetod. Det första problemet är att rekryterare har 

en tendens att lägga till faktorer som inte är relevanta då de mäter en viss egenskap. Det andra 

problemet är att detta inte sker konsekvent för alla sökanden.84 

En mekanisk metod eller bedömning kan benämnas som motsatsen till en klinisk och innebär 

ett avsteg från rekryterarnas subjektivitet. Bedömningar och tolkningar som görs vilar på 

medvetna och standardiserade regler och procedurer. Valet av en klinisk eller mekanisk 

bedömning, oavsett i vilket av de två momenten, påverkar urvalsprocessens resultat. Hur 

insamlingsmomentet sker är betydelsefullt, men sammanvägningsmomentet benämns vara det 

viktigaste för träffsäkerheten i ett anställningsbeslut. Forskning visar på att träffsäkerheten i 

en bedömning sjunker med hela 50 % när information vägs ihop kliniskt istället för 

mekaniskt. Trots detta har den mekaniska metoden idag låg acceptans hos de som arbetar med 

urvalsprocesser, bland annat eftersom många anser sig vara i ett faktiskt behov av att göra en 

klinisk bedömning.85 

                                                           
82 Sjöberg, Sofia (2014). S.1-5 
83 Ibid. 
84 Sjöberg, Sofia (2014). S.33 och 48 
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5.2 Insamling av information 

I rekryteringsprocessen utgör insamlingen av information om de arbetssökande en central del. 

Det är vanligt att mycket fokus och energi läggs på detta moment. Denna process innefattar 

att identifiera vilka egenskaper, kvalifikationer, erfarenheter med mera som tjänsten kräver. 

Så kallat upprätta en kravprofil.86 För att kunna öka träffsäkerheten i urvalsprocessen lyfter en 

mekanisk metod vikten i att rätt faktorer mäts. De individuella egenskaperna som inte är 

relevanta för tjänsten ska det helt bortses ifrån. Forskning har visat att intelligens och vissa 

personlighetsdrag enligt femfaktormodellen har högst prediktiva validitet, det vill säga bäst 

kan förutspå en persons framtida arbetsprestation.87 Därav skulle exempelvis dessa faktorer 

vara optimala att mäta. Vidare innefattar processen att bestämma vilken eller vilka metoder 

som ska användas för att samla in informationen som ska tas fram om kandidaterna.88 Här kan 

det ses till den validitet som olika insamlingsmetoder har för att förutspå arbetsprestation.89 

En mekanisk insamlingsmetod bygger på standardiserade och konsekventa tillvägagångssätt 

för att inhämta information om de sökande. Detta i syfte att alla kandidater i slutändan ska bli 

bedömda på samma grunder och med lika förutsättningar. För att den insamlade 

informationen i slutskedet ska kunna vägas samman i en matematisk algoritm, måste 

informationen som tas fram om varje kandidat resultera i en poäng som senare kan adderas i 

den specificerade formeln.90 Algoritmen i sig ska utgöra definierade mätningar, så kallade 

vikter, för varje kriterium eller informationsenhet. Dessa vikter kan i sin tur fastställas på flera 

olika sätt.91 

Då en mekanisk insamlingsmetod ska ske på ett standardiserat och likartat sätt kan tester av 

olika slag vara ett effektivt och tillförlitligt sätt att samla information. I tester är frågor och 

svarsalternativ lika för alla vilket resulterar i att sökande på samma villkor kan framföra 

information om sig själv. Eftersom frågor och svarsalternativ är formulerade och presenterade 

på samma sätt är det inte möjligt för någon att framföra mer eller mindre information om sig 

själv. Likaså analyseras svaren på ett konsekvent vis genom att det finns förutbestämda 

metoder för detta. Poängsättningen blir därav likartad för alla sökande, utan någon form av 

subjektivt tolkande av de som rekryterar. Förutom i olika slag av tester kan en mekanisk 

insamlingsmetod ta sig uttryck i strukturerade intervjuer samt strukturerade referenstagningar 

                                                           
86 Bolander, Pernilla (2002). S.6 
87 Sjöberg, Sofia (2014) s.3 
88 Sjöberg, Sofia (2014). S.32 
89 Bolander, Pernilla (2002). S.7 
90 Sjöberg, Sofia (2014). S.32 
91 Sjöberg, Sofia; psykologiska institutionen, Stockholms universitet. E-mail. 2015-02-24. 
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där exakt samma frågor ställs. Ostrukturerade intervjuer är ett bra exempel på då 

informationsinsamlingen sker kliniskt och då överlag eller vid något tillfälle påverkas av 

rekryterarens omdöme. Kandidaterna får olika frågor och deras svar tolkas och bedöms olika i 

förhållande till de definierade kriterierna som ska poängsättas.92 

Genom att på förväg bestämma vilka kriterier som ska mätas och sedan genom hela 

urvalsprocessen ha som syfte att ta fram dessa hos varje individuell kandidat, ökar inte endast 

träffsäkerheten i att rätt person väljs, utan säkerställer även att kravprofilen förblir den samma 

genom hela rekryteringsprocessen. Kravprofilen förändras inte heller för de olika sökanden då 

insamlingen av information sker mekaniskt.93 

5.3 Sammanvägning av information 

Insamlingen av information är nödvändigt för att beskriva de sökande men själva 

beslutstagandet kräver en sammanvägande process. Detta för att skapa en objektiv, träffsäker 

och rättvis helhetsbedömning som inte influeras av omedvetna och oväsentliga faktorer. 

Människan på egen hand är vidare inte kapabel att hantera mycket och komplex information 

samtidigt vilket en matematisk algoritm är ett hjälpverktyg för.94 

Det som karakteriserar en mekanisk metod för sammanvägning av information är att det 

utesluter det subjektiva bedömandet, då det kommer till att tolka och väga samman de 

sökandes poäng till en helhetsbedömning. Den mekaniska sammanvägningen baseras endast 

på medvetna och förutbestämda algoritmer som reglerar hur information sammanvägs. Ovan 

belystes vikten i att rätt kriterier för tjänsten mäts men också att det på förväg ska definieras 

vikter för de olika kriterierna eller för varje enhet av information. Att de sökandes poäng 

viktas i en matematisk formel i slutskedet, bidrar till att personer bedöms likartat i förhållande 

till de kvalifikationer som ställts upp för tjänsten. Genom att väga in information, oavsett 

vilken, garanteras att varje kandidat blir bedömd utifrån samma premisser. Exempelvis vägs 

stresstålighet och andra egenskaper in på samma sätt för alla.95 En mekanisk formel undviker 

därav att sökandes egenskaper vägs olika högt, på ett sätt som är irrelevant för kandidatens 

framtida arbetsprestation. En formel med förutbestämma kriterier och hur mycket de ska vara 

värda, genererar också i att en låg poäng i en kvalifikation kan kompenseras med en hög 

poäng i en annan. Likaså ger samma algoritm samma förutsägelse för den givna information 

                                                           
92 Sjöberg, Sofia (2014). S.32 
93 Ibid. S.47 
94 Ibid. S.31-33 
95 Sjöberg, Sofia. Sveriges television. Intervju. 2014-11-06. 
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som vägs.96 Att poängsättning blir lika för alla kan jämföras med olika former av 

standardiserade tester som benämndes ovan. 

Tillskillnad från en klinisk metod som förlitar sig på professionellt bedömande, vilar en 

mekanisk metod på en rationell grund där sammanvägningen är tydlig, väl specificerad och 

transparent. Standardiserade metoder med minimalt utrymme för subjektivitet minimerar 

risken för diskriminering. Genom att den information som tas fram om de aktuella 

kandidaterna enbart ska användas för att förutspå arbetsprestation, undviks även obefogade 

frågor och frågor som upplevs som integritetskränkande.97 

6. Analys 

6.1 När sker diskriminering? 

Diskrimineringslagen avser att skydda utsatta grupper i samhället och utgör ett specifikt 

skydd mot de personer som söker eller gör en frågan om ett arbete.98 Detta innebär närmare 

att alla rekryteringsprocessens olika moment samt anställningsbeslutet inte får utgöra 

diskriminering.99 Trots detta skydd visar uppsatsens utredning på att personer som kan 

hänföras till diskrimineringsgrunderna kön, etnicitet, ålder och funktionshinder blir 

diskriminerade på den svenska arbetsmarknaden. Fall från Arbetsdomstolen samt ärenden 

från Diskrimineringsombudsmannen visar på konkreta exempel där arbetssökande blir nekade 

möjligheten till ett arbete. Att diskriminering förekommer kompletteras av forskning inom 

området. Studier relaterade till diskrimineringsgrunderna kön, etnicitet och ålder visar på 

diskriminering i rekryteringsprocesser. Av uppsatsens utredning går det att urskilja att 

diskriminering av arbetssökande sker i två olika skede av rekryteringsprocessen. Antingen 

sorteras personer bort redan i urvalet av ansökningar och får därmed inte möjligheten att 

komma på intervju, eller så väljs personer bort efter eller under intervjutillfället. Det 

förekommer även att personer väljs ut till den slutgiltiga kandidaten för ett arbete men att 

anställningsförfarandet avbryts och ingen person anställs.100 

                                                           
96 Sjöberg, Sofia (2014). S.31-34 
97 Sjöberg, Sofia. Presentationsunderlag. S.5 http://henakesjo.se/wp-content/uploads/2014/06/Sofia-Sj%C3%B6bergs-

presentation.pdf (Hämtad: 2015-03-03) 
98 2kap 1§ 2p DL 
99 Prop. 2007/08:95. S.499 
100 AD 2013 nr 74 och AMN 2010/2277 
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6.1.1 Diskrimineringsgrunderna etnicitet och ålder 

Utredningen visar på att de personer som oftast inte får möjligheten att komma på intervju är 

personer som tillhör diskrimineringsgrunderna etnicitet och ålder.101 Detta kan bero på att 

information rörande etnicitet och ålder är något som enkelt går att urskilja i de arbetssökandes 

CV och personliga brev, vilket medför att de redan i urvalet av ansökningshandlingar sorteras 

bort. En sökandes ålder är det enkelt att konstatera på grund av att de flesta ansökningar 

innehåller personnummer. Även då ansökningar inte innehåller detta skulle information om 

att en person är yngre eller äldre kunna urskiljas i form av antal anställningar, antal år av 

arbetslivserfarenhet eller årgång av olika utbildningar. Sökandes etnicitet skulle vidare kunna 

urskiljas av exempelvis för- och efternamn eller vilka språk personen uppger sig tala. I ett fall 

från Arbetsdomstolen har en kvinna valt att inte skriva ut sitt efternamn, ålder och hemadress 

i sin ansökan.102 Att kvinnan väljer att undanhålla denna information kan bero på en rädsla att 

bli diskriminerad på grund av dessa faktorer. Vidare är det intressant att se till att 

arbetsgivaren sorterade bort kvinnans ansökan eftersom den inte ansågs vara korrekt ifylld. 

Arbetsgivaren borde fäst avseende vid kvinnans kvalifikationer, i form av exempelvis 

utbildning och arbetslivserfarenhet, snarare än det faktum att ålder och efternamn inte 

tydliggjordes. Även andra ärenden visar på då arbetsgivare fäster hög vikt vid faktorer som 

inte är av relevans för hur en person i framtiden kommer att klara av en viss tjänst. Ett fall 

visar på en arbetssökande som blev nekad en intervju på grund av bristande språkkunskaper i 

sin ansökan.103 Forskning visar i linje med detta att individer med annan etnicitet än svensk 

upplever att arbetsgivare ställer väldigt höga krav på det svenska språket, vilket utgör ett 

hinder för att komma in på arbetsmarknaden.104 Det indirekta diskrimineringsförbud som 

återfinns i Diskrimineringslagen innebär att arbetsgivare inte får ställa oproportionerligt höga 

krav på det svenska språket i förhållande till tjänsten.105 Det är därav viktigt att arbetsgivaren 

utformar en kravprofil som endast ställer upp kriterier som är betydelsefulla. Det vill säga inte 

ställer ett krav på goda svenska språkkunskaper om detta inte är av relevans för hur personen 

kommer att utföra arbetsuppgifterna. Det sätts även andra krav som inte är väsentliga för 

arbetes karaktär och som direkt diskriminerar vissa individer. Exempelvis blir en kvinna 

nekad en tjänst som städare för att hon bär huvudduk.106 

                                                           
101 Se exempelvis AD 2007 nr 45, AD 2006 nr 60 och Omed 2008/1082 
102 AD 2009 nr 11 
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I några fall rörande etnicitet får arbetssökande möjlighet att komma på intervju men 

anställningsförfarandet avbryts då viss information kommer arbetsgivaren tillkänna. Ett 

tydligt exempel utgörs av en kvinna som blir ombedd att ringa upp företaget för att boka in en 

intervju. En intervju bokas dock aldrig in efter att arbetsgivaren hört att kvinnan bryter.107  

Med bakgrund av att kvinnan till en början ansågs intressant för en intervju, skulle det kunna 

dras slutsatsen att arbetsgivaren bedömde att kvinnan levde upp till de kvalifikationer som 

tjänsten krävde. Så kan det även bedömas vara med kvinnan som bar huvudduk, som i likhet 

med denna kvinna fick möjligheten att komma på intervju. Att anställningsförfarandet avbryts 

på grund av att kvinnorna bryter på svenska eller bär huvudduk lyfter en fråga kring hur högt 

dessa faktorer värderas då de väger ner kvinnornas andra relevanta kvalifikationer? 

6.1.2 Diskrimineringsgrunderna kön och funktionshinder 

De sökande som kan hänföras till diskrimineringsgrunderna kön och funktionshinder får 

möjlighet att komma på intervju, men anställningsförfarandet av dessa personer avbryts under 

rekryteringsprocessens gång.108 Att de sökande har ett funktionshinder eller är gravida är 

inget som självklart tydliggörs i deras ansökningar. I de ärenden uppsatsen behandlar har 

denna information kommit arbetsgivaren tillkänna efter personerna kommit vidare i urvalet av 

ansökningshandlingar. Om information rörande graviditet och funktionshinder redan i 

ansökningarna kommit arbetsgivaren tillkänna, undrar jag om dessa personer verkligen blivit 

kallade till intervju? Det är troligt att anta att dessa arbetssökande då fått komma på intervju i 

lika liten utsträckning som de personer som tillhör diskrimineringsgrunderna etnicitet och 

ålder. Detta med bakgrund av att arbetsgivare avbryter anställningsförfarandet när de får reda 

på information som kan hänföras till diskrimineringsgrunderna. I sin tur innebär detta att 

denna information påverkar arbetsgivarnas anställningsbeslut, och denna påverkan hade 

troligtvis skett redan då informationen kommit fram i ansökningarna. 

Arbetsgivare ska inte fästa någon vikt vid funktionshindret i sitt anställningsbeslut109 men 

detta kan det konstateras att arbetsgivare ändå gör. I samtliga fall undersöker arbetsgivaren 

inte huruvida de arbetssökande faktiskt har en förmåga att utföra arbetet eller inte, vilket de 

har en skyldighet att göra. Arbetsgivare är även enligt Diskrimineringslagen skyldiga att vidta 

skäliga stöd- och anpassningsåtgärder så att den arbetssökande kommer i en jämförbar 

situation med personer utan funktionshinder.110 Att en arbetssökande är funktionshindrad 

                                                           
107 AD 2005 nr 3 
108 Se exempelvis AD 2013 nr 74, AD 2011 nr 23, ANM 2010/2277 och Jämo 2008/1189 
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innebär nödvändigtvis inte att personen har en nedsatt arbetsförmåga, men trots detta lider 

personen av en potentiell risk att inte få ett arbete på grund av sitt funktionshinder. Detta med 

bakgrund av att arbetsgivare i praktiken sorterar bort personer ur anställningsförfarandet utan 

att utreda huruvida personen kan utföra arbetet eller inte. Detta kan kopplas till statistisk 

diskriminering där arbetsgivare utgår ifrån att en individs egenskaper stämmer överens med 

den grupp som personen betraktas tillhöra.111 Innan information rörande individernas 

funktionshinder kommer upp till ytan, bedöms personerna troligtvis utifrån sina individuella 

egenskaper. När information presenteras placeras de dock automatiskt i gruppen 

funktionshindrade istället, och blir därefter bedömda utifrån de egenskaper som förknippas 

med den gruppen som helhet. Forskning visar på att personer med annan etnicitet än svensk 

samt överviktiga förväntas att prestera sämre endast baserat på dessa faktorer.112 Jag kan 

tänka mig att så också kan vara fallet rörande funktionshindrade. De förväntas prestera sämre 

och sorteras därav bort i anställningsprocessen. Detta trots att de eventuellt inte ens lider av en 

nedsatt arbetsförmåga. 

I likhet med att anställningsförfarandet avbryts för kandidater med ett funktionshinder, ger 

även information rörande kvinnors graviditet samma utfall. Forskning visar på att barn 

signalerar en risk för hög sjukfrånvaro i framtiden.113 Att arbetsgivare förknippar kvinnor med 

graviditet och barn och i sin tur detta med hög sjukfrånvaro, kan förklaras vara en orsak till att 

arbetsgivare väljer att avbryta anställningsförfarandet. Kvinnor riskerar därmed, precis som 

funktionshindrade, att kategoriseras i en viss grupp. Forskning tyder även på att det tas för 

givet att kvinnor är borta längre än män då de får barn. Kvinnors föräldraledighet ses som en 

självklarhet tillskillnad från männens som bedöms vara förhandlingsbar.114 Med bakgrund av 

detta skulle det gå att anta att de kopplingar som arbetsgivare gör mellan kvinnor, barn och 

frånvaro vidare inte görs mellan män, barn och frånvaro. Fortsättningsvis visar forskning på 

att kvinnor har svårare att bli kontaktade för intervju än vad män har115, vilket skulle kunna 

grunda sig på ovannämnda faktorer. Detta innebär således att kvinnor som grupp direkt 

diskrimineras till följd av sin graviditet eller att de har barn. Det är intressant att se till det fall 

där en kvinna blir erbjuden ett arbete som verksamhetschef och därav har gått hela vägen i 

anställningsprocessen. Arbetsgivaren väljer dock att avbryta tillsättandet av en 

                                                           
111 Oxford research AB (2012). Forskningsöversikt om rekrytering i arbetslivet. S.8 
112 Agerström, Carlsson & Rooth (2007). S.10ff 
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114 Angelfors, Christina & Schömer, Eva (red.) (2009). S.190-191 
115 Edin & Lagerström (2006). S.16 
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verksamhetschef då kvinnan berättar att hon är gravid.116 Det blir därmed väldigt tydligt att 

anställningsbeslutet till en början måste ha grundat sig i att kvinnan väl levde upp till de 

kvalifikationer som tjänsten krävde, men att informationen om kvinnans graviditet påverkade 

arbetsgivarens beslut så pass mycket att rekryteringen avbröts. 

6.2 Vad ger upphov till diskriminering? 

Ärenden från Arbetsdomstolen samt Diskrimineringsombudsmannen visar på att personer 

som inte får möjligheten att komma till intervju eller som väljs bort i annat skede i 

anställningsprocessen, i de flesta fall lever upp till de kvalifikationer som tjänsten kräver. Det 

finns också situationer som visar på att arbetssökande har bättre meriter men trots detta väljs 

bort.117 Detta skulle kunna bero på det faktum att oväsentliga faktorer, som oftast kan 

hänföras till diskrimineringsgrunderna, vägs allt för högt i bedömningen av en kandidat. Som 

tidigare nämnts avbryts rekryteringsförfarandet av fakta som en kvinnas graviditet, brytning 

eller huvudbonad. Sådana faktorer är inte av relevans för de sökandes framtida 

arbetsprestation och borde därmed inte mätas överhuvudtaget. Vidare finns det anledning att 

anta att denna diskriminering som sker av arbetssökande i många fall är omedveten, då 

arbetsgivare i hög grad har implicita fördomar som de inte är medvetna om.118 När det 

kommer till att skilja på kandidater utöver formella kvalifikationer är det lätt hänt att 

arbetsgivare tar till variabler som inte är tillförlitliga eller relevanta.119 Jag tror att de variabler 

som tas till i stor utsträckning influeras av fördomar, med bakgrund av att vardagens 

stereotypa tankar gör att människan inte reflekterar över de fördomar den har.120 Dock är det 

viktigt att lyfta att personer blir diskriminerade trots lika kvalifikationer i erfarenhet och 

utbildning, det vill säga de formella kvalifikationerna. Detta innebär i sin tur att arbetsgivare 

eventuellt redan i detta skede även tar till variabler som inte är tillförlitliga då de sorterar 

bland kandidater. Detta skulle bland annat kunna kopplas till den forskning som tyder på att 

synen på kompetens kan utgöra diskriminering. Exempelvis betraktas personer med utländsk 

bakgrund sakna den svenska kompetens som de arbetssökande med svensk bakgrund 

förmodas ha.121 Detta skulle vidare kunna förklara orsaken till att många personer med annan 

etnicitet än svensk sållas bort i anställningsprocessen trots lika meriter. 

                                                           
116 ANM 2010/2277 
117 Se exempelvis AD 2010 nr 91, ANM 2014/1997 och Omed 2008/1082 
118 Agerström, Carlsson & Rooth (2007). S.10ff 
119 Sjöberg, Sofia (2014). S.1-5 
120 Rydgren (2004). S.708 
121 Ibid. S.702 
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Vidare visar uppsatsens utredning på hur arbetsgivare värderar andra personers bedömande i 

beslutet huruvida en arbetssökande ska gå vidare i anställningsprocessen. Exempelvis väljer 

en arbetsgivare att inte ta vidare en kvinna i processen eftersom två andra anställda på 

företaget har bedömt att kvinnan inte passar in i arbetsgruppen.122 Arbetsgivaren fäster därvid 

vikt vid andra personers subjektiva bedömande i sitt beslut. Vidare visar ett annat fall på hur 

en arbetsgivare i urvalsprocessen sorterar bland kandidater grundat på om de har kontakter 

inom företaget eller inte.123 Det är ännu ett exempel på då arbetsgivare väger in faktorer som 

faktiskt inte har betydelse för hur den framtida anställda kommer utföra sina arbetsuppgifter. 

6.3 Mekanisk rekrytering som lösning? 

Den rekryteringsmodell som uppsatsen lyfter kan i sig utgöra ett standardiserat 

tillvägagångssätt för rekryteringsprocessen. Dock lyfter denna modell endast de steg som bör 

finnas med i processen och innebär inte närmare att dessa moment i sig behöver vara 

standardiserade. En mekanisk rekryteringsform lägger däremot vikt vid att momenten som 

sker i rekryteringsprocessen ska vara standardiserade124, och kan därmed ses som ett viktigt 

tillförande till denna modell. Då diskrimineringsförbudet för arbetsgivare återfinns i alla 

rekryteringsprocessens moment125 säkerställer den mekaniska rekryteringsformen i högre 

utsträckning att diskriminering inte sker. Det som vidare kännetecknar den mekaniska 

rekryteringformen är momentet i hur kandidaterna ska bedömas i slutändan. Detta moment 

som reglerar hur ett anställningsbeslut bör fattas saknas idag i den rekryteringsmodell som 

många känner till, och kan därav ses som ett komplement till denna. Det anställningsbeslut 

som arbetsgivare tar, får liksom de olika momenten, inte vara diskriminerande.126 En 

mekanisk sammanvägning av information kan på ett objektivt sätt visa på varför en kandidat 

fick jobbet framför en annan. Detta kan i sin tur vara ett effektivt verktyg för att visa på om 

diskriminering förelegat eller inte. 

Eftersom informationen som samlas in om de sökande i slutskedet ska vägas samman i en 

algoritm, måste informationen som samlas in även bedömas i poäng.127 Detta skapar en ökad 

medvetenhet kring att fokusera på de kriterier som kravprofilen för en tjänst utgör. Forskning 

visar på att de uppställda kraven har en tendens att förändras under rekryteringsprocessens 

                                                           
122 AD 2010 nr 91 
123 AD 2006 nr 60 
124 Sjöberg, Sofia (2014). S.31-34 
125 Prop. 2007/08:95. S.499 
126 Ibid. 
127 Sjöberg, Sofia (2014). S.32 
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gång.128 De som rekryterar har även en benägenhet att lägga till variabler som inte är 

relevanta då de mäter en viss egenskap.129 En mekanisk rekryteringsform förhindrar att detta 

kan ske. Metoden lyfter vikten i att rätt faktorer för en persons framtida arbetsprestation ska 

mätas. Detta innebär att utformandet av en kravprofil blir väldigt viktigt och är inget som ska 

skapas förhastat. Att varje kriterium eller informationsenhet även ska kopplas till en specifik 

vikt130 innebär också att kravprofilen noga måste utvärderas. Vidare är det poängsättningen av 

det material som samlas in för varje kandidat som resulterar i en svårighet för rekryterare att 

frångå kravprofilen och lägga vikt vid faktorer som inte är tillförlitliga. Att ha som syfte att 

poängsätta kandidater utefter definierade kriterier leder till att det inte är möjligt att glömma 

bort att mäta vissa kriterier eller att lägga till sådana i efterhand, eftersom den senare 

invägningen i algoritmen reglerar detta. Utrymmet för rekryterare att påverkas av sina 

fördomar minskas. 

Vidare skulle även preferensbaserad diskriminering kunna undvikas. Preferensbaserad 

diskriminering innebär att arbetsgivare föredrar särskilda karaktärsdrag framför andra och 

därmed är mindre villiga att anställa personer som inte har dessa.131 Detta innebär således en 

risk att rekryterare väger de personliga egenskaper som de anser viktiga väldigt högt, trots att 

de kanske inte är av relevans för tjänsten. Genom att exempelvis ha en formel som reglerar de 

olika kriteriernas värde, skulle detta kunna förhindras. Formeln bortser då från rekryterarens 

subjektiva bedömande och minskar risken för att vissa karaktärsdrag värderas högre. Dock 

finns det en potentiell risk för att preferensbaserad diskriminering skulle kunna förekomma 

redan i utformandet av kravprofilen. Detta då särskilda egenskaper som rekryteraren föredrar 

definieras som viktiga för tjänsten och exempelvis tilldelas högre vikter. Trots att denna risk 

finns tillför den mekaniska sammanvägningen i denna problematik något viktigt. Detta är att 

poängsättningen av olika kriterier möjliggör samt reglerar att en kandidats låga poäng i ett 

kriterium kan vägas upp av en högre poäng i något annat.132 Detta innebär således att även om 

en kandidat skulle få ”maxpoäng” i en egenskap som rekryteraren föredrar skulle detta inte 

behöva betyda att denna person i slutändan visar sig vara den bäst lämpade. En matematisk 

formel reglerar nämligen att samtliga poäng vägs ihop till en helhetsbedömning. I linje med 

detta undviks även att irrelevanta faktorer väger ner andra väsentliga kriterier. 

                                                           
128 Holgersson, Charlotte (2003). S.55-70 
129 Sjöberg, Sofia (2014). S.48 
130 Sjöberg, Sofia; psykologiska institutionen, Stockholms universitet. E-mail. 2015-02-24. 
131 Oxford research AB (2012). Forskningsöversikt om rekrytering i arbetslivet. S.8 
132 Sjöberg, Sofia (2014). S.31-34 
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Rättsutredning visar på att arbetsgivare vanligtvis använder sig av kriterierna utbildning, 

arbetslivs- och yrkeserfarenhet och personlig lämplighet för att skilja kandidater åt. 

Urvalskriteriet personlig lämplighet har på senare tid fått större acceptans och utgör därmed 

en ökad risk för diskriminering i rekryteringsprocesser. Detta med bakgrund av att personlig 

lämplighet ger större utrymme åt subjektiva bedömningar än de övriga kriterierna.133 Vidare 

uttalar sig Arbetsdomstolen att en bedömning av personlig lämplighet inte får grundas på 

subjektiva faktorer. Arbetsgivare måste objektivt kunna förklara varför en kandidat är bättre 

personligt lämpad än en annan.134 Begreppet personlig lämplighet är svårfångat och kan 

innefatta mycket olika egenskaper som inte alltid går att ta på. En mekanisk rekryteringsform 

skulle kunna innebära att kriteriet personlig lämplighet måste brytas ner och definiera de 

specifika personliga egenskaper som eftersträvas. Detta för att underlätta och öka 

träffsäkerheten i den poängsättning som ska göras. Vidare resulterar detta i att personlig 

lämplighet bedöms på samma sätt för alla sökanden. Att en sökande fick tjänsten på grund av 

personlig lämplighet kan i efterhand motiveras objektivt då det går att visa de specifika 

egenskaper som kriteriet innefattar och vidare visa de poäng som varje enskild kandidat 

uppnått. 

En mekanisk insamlings- och sammanvägningsmetod kan med bakgrund av ovanstående 

anses minimera risken för diskriminering i det skede av rekryteringsprocessen där 

arbetssökande gått vidare i urvalet av ansökningar. Jag tolkar det som att den mekaniska 

insamlingen av information påbörjas då olika insamlingsmetoder tar vid. Det vill säga efter 

urvalet av ansökningshandlingar. Dock kan det i denna uppsats konstateras att ett skydd mot 

diskriminering behövs redan i urvalet av ansökningar. En mekanisk rekryteringsform skulle 

visserligen kunna påbörjas redan i detta urval, genom att redan då poängsätta kandidater 

utefter det som önskas i kravprofilen. Dock finns det en problematik kring detta eftersom 

rekryterarna subjektivt tolkar de sökandes ansökningar då de kan beskrivas ”leta” fram den 

information som eftersträvas. Här utgörs en risk i att kandidater inte blir bedömda på ett 

transparent vis och att utrymme ges för implicita fördomar. Exempelvis skulle det vara 

relativt lätt för rekryterare att urskilja de formella kvalifikationerna i form av utbildning och 

arbetslivserfarenhet, men hur tas de personliga egenskaperna fram ur ansökningarna då 

kandidater troligtvis beskriver dessa egenskaper på olika sätt? Som tidigare lyfts är bristande 

språkkunskaper förekommande i diskrimineringssammanhang135, vilket vidare sätter personer 

                                                           
133 Karlsson, Anders (2009). S.54-59 
134 AD 2010 nr 91 
135 Kamali (2005). S.25-48 
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med annan etnicitet än svensk i en riskzon. Detta då det finns en möjlighet att dessa personer 

inte har lika lätt för att beskriva sina egenskaper. För att undvika att arbetssökande på fel 

grunder sorteras bort redan bland ansökningarna är det ytterst viktigt att detta moment görs 

standardiserat och transparent, precis som en mekanisk metod kännetecknar. Ett alternativ 

skulle därmed kunna vara att ha mekaniska ansökningsformulär, där arbetssökande inte ges 

utrymme att på egen hand beskriva sig själva utan samma frågor samt svarsalternativ 

presenteras. Frågeformuläret reglerar att den information som eftersträvas tas fram på ett 

objektivt sätt utan tolkning av rekryterarna. 

En mekanisk rekryteringsform minskar risken för subjektivt bedömande i stora drag, men jag 

tror att det är svårt att få rekryteringsprocessen helt transparent. Exempelvis finns det en risk 

att rekryterares fördomar skulle kunna ta sig uttryck i insamlingen av information. Även om 

en intervju är strukturerad och ställer exakt samma frågor till alla kandidater så kan 

poängsättningen ge utrymme för subjektivt bedömande. Exempelvis skulle intervjun som 

helhet kunna resultera i en poäng eller så skulle olika frågor som syftar till att identifiera 

kravprofilens kriterier kunna resultera i flera olika poäng. Oavsett så sätts poängen på egen 

hand av den som rekryterar, vilket innebär en potentiell risk för att poängsättningen influeras 

av de fördomar som kan ge upphov till diskriminering. Ett exempel på detta skulle kunna vara 

då en arbetsgivare under intervjun ska bedöma om en person är utåtriktad. Forskning har visat 

på att utländska personer har svårare att bli kallade till intervju trots att de i ansökan har 

samma kvalifikationer som de svenskfödda.136 Till följd av detta skulle det därför kunna gå att 

anta att en rekryterare omedvetet poängsätter utländska respektive svenska olika, trots att de 

uppger exakt samma svar på en intervjufråga. 

Enligt Diskrimineringslagen finns det krav på arbetsgivare att arbeta aktivt för att främja lika 

möjligheter och rättigheter i arbetslivet.137 Det uppges att rekrytering är ett område som 

arbetsgivare bör ha en målsättning för.138 En mekanisk rekryteringsform kan i sig beskrivas 

vara en aktiv åtgärd. Den mekaniska insamlingen och sammanvägningen av information 

syftar till att alla kandidater ska bedömas på ett likvärdigt sätt. Metoden fokuserar även på att 

bortse från det rutinmässiga tänkandet som ger upphov till diskriminering. Detta bidrar till 

integrering i arbetslivet av olika grupper och främjar lika möjligheter. 
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6.3.1 En algoritm som kravprofil 

Av det material som använts i uppsatsen tolkar jag det som att sammanvägningen av 

information samt de vikter som väljs ut till ett visst kriterium eller informationsenhet kan se 

olika ut. Jag tolkar det som att huvudpoängen är att informationen viktas lika för alla 

sökanden. Med bakgrund av detta kommer jag i följande avsnitt att ge ett eget exempel på hur 

en kravprofil skulle kunna appliceras i en algoritm. Detta kan göras genom att de kriterier som 

ställs upp för en tjänst tilldelas olika vikter. De definierade kvalifikationerna kan exempelvis 

tilldelas vikter i form av hur pass betydelsefulla de bedöms vara för tjänsten, vilket resulterar i 

högre respektive lägre vikter för olika kriterier. I detta fall kommer vikterna utgöras av olika 

procentenheter. I detta exempel har jag valt att se till de kriterier som arbetsgivare främst 

använder sig av vid meritvärdering av arbetssökande, det vill säga utbildning, arbetslivs- och 

yrkeserfarenhet och personlig lämplighet.139 Observera att detta är mitt egna exempel på en 

algoritm och kravprofilen nedan är hypotetisk.  

Kravprofilen utgör sammanlagt 100 %. Till en början skulle de formella kvalifikationerna och 

de informella kvalifikationerna kunna bedömas utgöra 50 % var. Detta för att undvika att 

personlig lämplighet, som i större utsträckning riskeras att influeras av rekryternas 

subjektivitet140, ges allt för stort utrymme. Som nämnts tidigare i analysen kan begreppet 

personlig lämplighet brytas ner genom att de personliga egenskaperna som begreppet utgör 

definieras. I detta fall eftersträvas egenskaperna ansvarsfull, initiativtagande, flexibel, 

strukturerad och lojal. Det har vidare bedömts att samtliga egenskaper är lika viktiga för den 

personliga lämpligheten, vilket innebär att respektive egenskap utgör 10 % av kravprofilen. 

Arbetslivserfarenhet samt utbildning är båda viktiga kriterier för tjänsten och utgör därmed 25 

% var av de formella kvalifikationerna. Nedanstående diagram illustrerar kravprofilen. 
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De definierade vikterna i algoritmen som är procentenheterna kommer att multipliceras med 

kandidaternas poäng. Tjänsten eftersträvar en treårig ekonomisk utbildning samt tre år av 

arbetslivserfarenhet. Kandidaterna poängsätts i detta fall i en skala på 1-10. Hur en 

bedömning av två kandidater skulle se ut i algoritmen som jag exemplifierar visas nedan. 

Kandidat 1 har en treårig ekonomiutbildning samt 1,5 år av arbetslivserfarenhet. Vilket i en 

poängskala 1-10 resulterar i poängen 10 för utbildning och 5 för arbetslivserfarenhet. Vidare 

har olika poäng satts i förhållande till hur väl kandidaten anses leva upp till de personliga 

egenskaperna som utgör personlig lämplighet. Helhetsbedömningen av kandidat 1 blir enligt 

följande: 

Kandidat 1 Poäng Vikt Totalt 

Utbildning 10 0,25 2,5 

Arbetslivs- och yrkeserfarenhet 5 0,25 1,25 

Ansvarsfull 3 0,1 0,3 

Initiativtagande 10 0,1 1 

Flexibel 5 0,1 0,5 

Strukturerad 6 0,1 0,6 

Lojal 10 0,1 1 

Total poäng   7,15 
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Kandidat 2 har också en treårig ekonomiutbildning och får därav 10 poäng i detta kriterium. 

Vidare har kandidat 2 tre års arbetslivserfarenhet vilket även där resulterar i 10 poäng. 

Poängen för de personliga egenskaperna multipliceras också i formeln och innebär att 

helhetsbedömningen av kandidat 2 blir enligt följande: 

Kandidat 2 Poäng Vikt Totalt 

Utbildning 10 0,25 2,5 

Arbetslivs- och yrkeserfarenhet 10 0,25 2,5 

Ansvarsfull 10 0,1 1 

Initiativtagande 2 0,1 0,2 

Flexibel 10 0,1 1 

Strukturerad 4 0,1 0,4 

Lojal 3 0,1 0,3 

Total poäng   7,9 

 

I detta fall skulle kandidat 2 vara bäst lämpad för tjänsten. Avslutningsvis vill jag lyfta att 

denna algoritm skulle kunna se ut på ett annorlunda vis. I ovanstående algoritm skulle 

exempelvis arbetslivs- och yrkeserfarenhet kunna brytas ner på samma sätt som begreppet 

personlig lämplighet. I ett sådant fall skulle olika former av arbetslivserfarenhet som är av 

relevans för tjänsten kunna mätas mer specifikt. Det är upp till arbetsgivare och rekryterare att 

på förväg definiera vad som ska utgöra kravprofilen för en specifik tjänst, samt avgöra vilka 

metoder som ska användas för att samla in information. 
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7. Slutsats 

Sammanfattningsvis går det att fastställa ett behov av ett hjälpverktyg för arbetsgivare för att 

undvika diskriminering. Detta eftersom arbetssökande som tillhör diskrimineringsgrunderna 

etnisk tillhörighet, kön, ålder och funktionshinder inte mottar lika möjligheter på 

arbetsmarknaden. I bedömningen huruvida en kandidat ska gå vidare i rekryteringsprocessen 

eller inte, går det att konstatera att arbetsgivare fäster hög vikt vid faktorer som är irrelevanta 

för tjänsten. Dessa faktorer kan i många fall hänföras till diskrimineringsgrunderna. En 

mekanisk rekryteringsform kan i stora drag minimera risken för diskriminering. 

Poängsättningen av informationen som samlas in om de arbetssökande skapar en ökad 

medvetenhet kring att fokusera på de kriterier som är viktiga för tjänsten. Dock visar 

uppsatsen på en problematik kring att få rekryteringen helt transparent. Poängsättningen utgör 

nämligen ett utrymme för subjektivt bedömande, vilket innebär en potentiell risk för att den 

skulle kunna influeras av fördomar. 

En mekanisk rekryteringsform kan ses som ett effektivt komplement till den 

rekryteringsmodell som många känner till idag. Dels i form av att varje moment i processen 

ska ske standardiserat och konsekvent för alla sökanden. Dels genom att ett nytt moment 

tillförs i form av en matematisk formel, som skapar en objektiv helhetsbedömning av 

kandidater. Genom en mekanisk rekrytering går det att mer konkret visa på varför en kandidat 

fick tjänsten framför en annan. Detta bidrar till att arbetssökande mottar rättvisa samt kan vara 

till hjälp då en eventuell tvist skulle uppkomma. Avslutningsvis kan en mekanisk 

rekryteringsform i sig ses som en aktiv åtgärd för arbetsgivare, eftersom metoden syftar till att 

alla individer ska bedömas på samma sätt. Detta främjar lika möjligheter i arbetslivet. Vidare 

är det även ett verktyg för att bortse från det rutinmässiga tänkande som ger upphov till 

diskriminering, vilket på lång sikt är effektivt för att bryta segregeringen i samhället. 
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