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Sammanfattning 
Etnisk diskriminering innefattar att olika möjligheter och villkor är ojämnt fördelade i 

Sverige utifrån etnisk tillhörighet. Den aktuella studien ämnar att skapa en förståelse för 

fenomenet, etnisk diskriminering vid rekrytering. Forskningsområdet är av relevans för 

socialt arbete utifrån att det handlar om att synliggöra bakomliggande faktorer som kan 

orsaka sociala eller psykosociala negativa konsekvenser för individer med annan kulturell 

bakgrund. Studien består av sex kvalitativa intervjuer med personer med erfarenhet inom 

rekrytering. Den insamlade empirin har satts i relation till Goffmans dramaturgiska sociologi, 

similarity - attraction theory och tidigare forskning. Dessa har använts som analysverktyg 

samt material till slutdiskussion. Tidigare forskning påvisar att etnisk diskriminering 

existerar, men förklaring till varför fenomenet existerar är bristande. Därav anser denna 

studie att komplettera detta område. Utifrån den empirin som samlats in från respondenterna 

framställs kunden, den mänskliga faktorn och begreppet att trivas som de teman som kan 

kategoriseras som underliggande faktorer till diskriminering utifrån etnicitet på 

arbetsmarknaden.  

 

Nyckelord: etnisk diskriminering, orsaksfaktorer, arbetsmarknad. 
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Abstract 
Ethnic discrimination means that different opportunities and resources are unevenly 

distributed in Sweden based on ethnic affiliation. The current study aims to create an 

understanding of the phenomenon, ethnic discrimination in recruitment. The research area is 

of relevance to social work on the basis that it is about highlighting underlying factors that 

can cause social or psychosocial negative consequences for individuals with different cultural 

backgrounds. The study consists of six qualitative interviews with people with experience in 

recruitment. The collected empirical data has been related to Goffman's dramaturgical 

sociology, similarity - attraction theory and previous research. These have been used as 

analysis tools and materials for the final discussion. Earlier research shows that ethnic 

discrimination exists, but the explanation for why the phenomenon exists is under research, 

hence, the relevance of this study. Based on the empirical data collected from the respondents 

tre themes have been identified, the customer, the human factor and thrive are presented as 

the themes that can be categorized as underlying factors for discrimination based on ethnicity 

in the labor market. 
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1.0 Inledning 

Etnisk diskriminering innefattar att olika möjligheter och villkor är ojämnt fördelade i 

Sverige utifrån etnisk tillhörighet (diskrimineringsombudsmannen, 2019). Med de 

möjligheter och villkor menas exempelvis att etnisk diskriminering förekommer på 

bostadsmarknaden där studier visar att sannolikheten att bli kallad till en bostadsvisning är 

dubbelt så hög om personen har ett svenskklingande namn (Ahmed, 2015). Vidare kan dessa 

ojämlikt fördelade möjligheter och villkor ses på kreditmarknaden, där studier visar på att 

icke-europeiska företagare hade större sannolikhet att få deras låneansökningar avslagna och 

fick betala högre räntor än inrikes födda företagare (Aldén och Hammarstedt, 2014). Etnisk 

diskriminering visar sig även på arbetsmarknaden genom att individer med identiska 

meritförteckningar men med namn som inte klingar som majoritetsbefolkningen har en lägre 

sannolikhet att bli kallade till arbetsintervjuer. Detta fenomen förekommer i flera närliggande 

europeiska länder (McGinnity och Lunn, 2011; Derous och Ryan, 2012; Midtbøen, 2015; 

Åslund och Nordström, 2007). Författarna till denna studie anser att en individs delaktighet i 

samhället och därmed även socioekonomiska status påverkas av individens möjlighet att delta 

och avancera på arbetsmarknaden. Därav kan etnisk diskriminering vid rekrytering på 

arbetsmarknaden ses som ett fenomen som försvårar individens etablering och jämlika 

möjlighet till avancemang i samhället, samtidigt kan fenomenet i värsta fall vara något som 

förstärker olika gruppers utanförskap. 

Etnisk diskriminering vid rekrytering omfattar individens möjlighet till inträde på delar av 

arbetsmarknaden, på grund av detta anser författarna för föreliggande studie att 

rekryteringsprocessen är av intresse. En forskningsöversikt över ämnet diskriminering vid 

rekrytering visar att majoriteten av forskningen har bedrivits för att mäta förekomsten av 

diskriminering vid rekrytering med statistiska mätmetoder. Där bland är den vanligaste sättet 

att mäta förekomsten att skicka fiktiva jobbansökningar. Forskningsöversikten beskriver en 

del forskning som bedrivits där det initialt mäts och påvisar förekomsten av etnisk 

diskriminering vid rekrytering och därefter riktas fokus på de som bär ansvaret för 

diskrimineringen, rekryterare (diskrimineringsombudsmannen, 2019). En del av denna 

forskning utforskar huruvida fiktiva rekryterares bakgrund, som exempelvis mängden 

interaktion med andra etniska grupper påverkar deras val under ett rekryteringsuppdrag 

(Blommaert, Van Tubergen och Coenders, 2011). Författarna till föreliggande studie anser 

med utgångspunkt i kunskapsläget att det är av relevans att undersöka rekryterare och 

huruvida processuella faktorer påverkar rekryterare till dem i beslutsfattandet och därmed kan 

tänkas ge upphov till etnisk diskriminering.   

1.1 Problemformulering 

Generellt sett finns det många artiklar gällande huruvida etnisk diskriminering förekommer 

på arbetsmarknaden och inom rekryteringsprocessen. Ett flertal artiklar belyser etnisk 

diskriminering som ett komplext fenomen i dagens arbetsmarknad och befintligheten av 

fenomenet är något som majoriteten av artiklar är enhetliga om. Centrum för dessa artiklar är 

att påvisa att etnisk diskriminering existerar hellre än att skapa en förståelse kring etnisk 

diskriminering i relation till rekryteringsprocessen. Därav föreligger det brist på kunskap 

gällande varför och på vilket sätt faktorer som orsakar etnisk diskriminering kan förstås på. 

Trots den bristfälliga kunskapen har en artikel av Midtbøen (2015) påvisat att faktorer som 

det första intrycket och de makroekonomiska faktorerna kan komma att orsaka etnisk 

diskriminering inom rekryteringsprocessen. Vidare påvisar Blommaert, Van Tubergen och 
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Coenders (2011) att utbildning hos individer som arbetar med rekrytering kan komma att 

kategoriseras som en faktor till att etnisk diskriminering sker i en rekryteringsprocess. Utöver 

dessa artiklar är det svårt att hitta forskning som behandlar etnisk diskriminering och bidrar 

med förståelse kring faktorerna som orsakar diskrimineringen utifrån etnicitet. Detta skulle 

kunna tolkas såsom att det föreligger bristande kunskap gällande huruvida orsaker till etnisk 

diskriminering kan förstås. Det blir därmed av vikt för denna studie att försöka synliggöra 

faktorer som kan komma att orsaka etnisk diskriminering och utifrån de teoretiska 

utgångspunkterna skapa en förståelse kring dessa orsaksfaktorer. 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att utifrån kvalitativa semistrukturerade intervjuer uppnå en 

djupare förståelse för rekryteringsprocesser inom arbetsmarknaden i förhållande till 

diskriminering utifrån etnisk bakgrund. De aktuella frågeställningarna är: 

  

● Finns det faktorer inom en rekryteringsprocess som kan förklara fenomenet etnisk 

diskriminering? om ja, vilka är dessa faktorer? 

  

● Hur kan dessa faktorer förstås? 

2.0 Tidigare forskning och kunskapsläge 

I detta avsnitt kommer vi att presentera det aktuella kunskapsläget gällande diskriminering 

utifrån etnicitet. Avsnittet kommer att beröra kvantitativ forskning som påvisar att 

diskriminering utifrån etnicitet sker på arbetsmarknaden. Avsnittet kommer även beröra 

kvalitativ tidigare forskning om rekryterare med koppling till fenomenet etnisk 

diskriminering. 

2.1 Etnisk diskriminering på arbetsmarknaden 

Diskriminering, utifrån etnicitet, på arbetsmarknaden är något som finns. De kvantitativa 

studierna som bedrivits har grundats i en korrespondentstudie, med utgångspunkt i att två 

identiska CV:n har skickats till respondenterna med namnet som den enda avstickande 

indikatorn. Ett namn som tillhör den etniska majoriteten medan det andra namnet tillhör en 

minoritetsgrupp. Forskning visar på att sannolikheten att bli kallad till en intervju, ifall 

individen i fråga har ett annat etniskt namn än majoriteten, minskar (McGinnity och Lunn, 

2011; Derous och Ryan, 2012; Midtbøen, 2015). Studierna presenterar siffror på att etnisk 

diskriminering sker på arbetsmarknaden. McGinnity och Lunn (2011) lägger vikt i att 

förklara att meriter och kunskaper inte kommer att påverka den etniska diskrimineringen, då 

de CV:n som skickades till arbetsgivarna hade likadana egenskaper och meriter och det enda 

som skiljde de CV:n åt var namnet. Detta är något som Derous och Ryan (2012) och 

Midtbøen (2015) förklarar är viktigt för studien att de CV:n som skickas till arbetsgivarna ska 

ha liknande meriter för att komma att stärka validiteten i fråga. Derous och Ryan (2012) 

förklarar att ett CV med mer etniska identifikationer ökar graden av diskriminering. Ett CV 

som hade både ett för- och efternamn med annan etnisk koppling visade på större sannolikhet 

att bli bortvald från rekryteringsprocessen medan ett CV med endast en av dessa 

identifikationer visade på en högre sannolikhet att bli kallade till intervju. Detta var något 

som studien jämförde med ett CV som inte hade någon etnisk identifikation och detta visade 

på att etniska identifikationer, vare sig det är en eller två, ökar sannolikheten att bli etniskt 

diskriminerad. Vidare framkommer det att etnisk diskriminering avspeglar sig inom olika 
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yrken (Midtbøen, 2015). Arbete inom den offentliga sektorn och kvinnodominerade yrken 

kom att visa på en lägre sannolikhet att etnisk diskriminering sker och att mansdominerade 

yrken och den privata sektorn visar på högre diskriminering (Midtbøen, 2015). Birkelund, 

Heggebø och Rogstad (2016) lyfter upp att etnisk diskriminering sker men att 

diskrimineringen varierar beroende på huruvida personen i fråga har arbetat tidigare. 

Författarna visar på att individer med annat etniskt namn har en mindre svarsfrekvens till att 

bli tillkallade på intervju. Dock visar det sig att personer med annan etnisk bakgrund som inte 

arbetat tidigare, eller har “tomma” år i sitt CV, visar på en större sannolikhet att bli 

diskriminerade än personer med bara ett etniskt namn. 

 

Åslund och Nordström (2007) visar också att etnisk diskriminering finns med hänsyn till att 

AAP som är ett anonymt verktyg för icke-diskriminerande arbete visade på ett positivt 

resultat där signifikanta siffror minimeras när verktyget används, detta är något som 

författarna vidare utvecklar kan synliggöra att ett etniskt namn kan komma att påverka 

möjligheterna en individ har att bli kallad till intervju. 

  

Utifrån forskningen som presenteras ovan gällande etnisk diskriminering, synliggörs en 

tydlig bild på att fenomenet verkligen existerar och försvårar möjligheten för individer med 

annan kulturell bakgrund eller annan etnisk bakgrund att få jobb, eller bli kallade till intervju. 

Detta är ett fenomen som finns och synliggörs via metoden som studierna ovan har använt sig 

av. Att bara namnet som indikator kan komma att visa på en minskad sannolikhet att bli 

kallad till intervju är något som visar på att diskriminering utifrån etnicitet är en aktuell 

problematik. 

2.2 Rekrytering och etnisk diskriminering 

Midtbøen (2015) skriver om olika faktorer som rekryterare anser kan komma leda till etnisk 

diskrimineringar på arbetsmarknaden. Författaren förklarar att en faktor som kan orsaka 

diskrimineringar är de makroekonomiska faktorerna. De makroekonomiska faktorerna syftar 

till de ekonomiska förutsättningarna för arbetsmarknaden. Är det en bra arbetsmarknad och 

många individer är sysselsatta, så kommer antalet ansökningar att minska till ett visst arbete. 

Däremot om de ekonomiska förutsättningarna mer kan liknas vid lågkonjunktur och 

arbetslösheten är högre så leder detta till en högre konkurrens på arbetsmarknaden. Företagen 

som arbetar med rekrytering till ett visst arbete anpassar till viss del kraven de har på arbetet 

utifrån de utbudet på kompetens som finns på arbetsmarknaden. Därmed kan kraven på språk 

och andra kunskaper komma att minska, vilket ökar sannolikheten för individer med mindre 

kompetenser att få möjligheten att bli kallad till en intervju. Midtbøen (2015) lyfter upp en 

ytterligare faktor till att det sker etnisk diskriminering ute på arbetsmarknaden. Detta kan vara 

att många individer inte uppfyller de formella eller informella kraven som ställs på den 

arbetssökande. Författaren visar på att utbildning (formella kravet) kan vara en faktor som 

kan leda till att individer blir bortvalda ur en rekryteringsprocess samt de personliga 

egenskaper (informella kravet) som en kandidat besitter. Författaren menar på att individer 

kan komma att bli etnisk diskriminerade ifall de inte uppfyller de informella kraven. 

Midtbøen (2015) visar att en ytterligare faktor som kan leda till att rekryterare diskriminerar 

utifrån etnicitet kan vara de första intrycken som ges vid första intervjun. Vissa intervjuer är 

korta och intensiva och kräver att personen ger ett bra intryck på kort tid, detta är något som 

Midtbøen skriver kan vara svårt för en person med en annan etnisk bakgrund, då en person 

med annan etnisk bakgrund kan ha en mindre utvecklad förmåga i språket och kan därav inte 

ge arbetsgivaren ett lika bra första intryck som om individen hade kunnat språket. 

Blommaert, Van Tubergen och Coenders (2011) förklarar att en faktor som kan komma att 
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orsaka etnisk diskriminering är huruvida en individ som ansöker om en tjänst, uppfyller de 

kriterier som ställs. Författarna menar att individer som inte uppfyller arbetets kriterier har en 

ökad sannolikhet att bli bortvalda från rekryteringsprocessen. Blommaert, Van Tubergen och 

Coenders (2011) visar även att individer som får ett fiktivt uppdrag att rekrytera fiktiva 

personer till en fiktiv position tenderar att diskriminera mindre utifrån etnicitet om personen 

som utför rekryteringen har en högre utbildning.  

3.0 De teoretiska utgångspunkterna  

Under detta avsnitt kommer vi att presentera studiens teoretiska utgångspunkter. Dessa 

teoretiska utgångspunkter kommer att användas som verktyg för att analysera studiens 

resultat. Begreppen som kommer att redogöras är Goffmans dramaturgiska sociologin och 

Similarity - attraction theory. 

3.1 Dramat 

Erving Goffman var en sociolog som ofta ses som skaparen av den dramaturgiska sociologin. 

Det kännetecknande för Goffmans syn på sociala sammanhang är att mer betydelse tillmäts 

de sammanhang och situationer människor kan infinna sig, än själva individen i sig. Detta är 

också märkbart hos de begrepp som han myntat, eftersom de riktat sitt analytiska fokus på de 

omständigheterna och förväntningarna som finns. Goffman studier kan sägas vara inriktade 

på hur interaktionen med andra individer och grupper påverkar personlighetsegenskaperna 

hos individen.  Ett centralt begrepp som bekräftar detta är jaget (självet). Jaget beskrivs som 

något som inte är något organiskt ting knutet till ett speciellt ställe, utan jaget beskrivs som 

något som snarare uppstår och visas upp för omgivningen (rollgestalt) och allt avhänger om 

omgivningen anser detta vara trovärdigt eller tvivelaktigt (Berg, 2015). För att kunna 

utveckla resonemanget ovan introducerades fler begrepp som exempelvis aktör som syftar till 

att benämna en obekant och ännu inte formgiven gestalt som därför också kan anses vara 

oförutsägbar. Aktören träder in på en scen som oftast innehåller andra aktörer, scenen finns 

även alltid i en fysisk form och inkluderar den immateriella utrustning som aktören förfogar 

över. Aktören och/eller aktörerna samt scenen ger tillsammans upphov till det som Goffman 

kallar för setting och är även det som har en bestämmande påverkan på dramats resultat 

(Berg, 2015). Det som kan sägas om scenen är att den sätter gränser för vem eller vad som är 

möjligt att framställa. Aktörer kan inte bibehålla eller forma en rollgestalt utan stödet av en 

publik eller medaktörer, vilket också innebär att publiken och medaktörerna kan få aktörer att 

uppvisa karaktärsdrag som den inte vill ha. En kombination av dessa begrepp kan exempelvis 

vara att aktören kliver in på en scen och uppför en föreställning utan eller med medaktörer 

inför en publik och det som avgör utfallet av föreställningen är publiken som kan godkänna 

eller underkänna den rollgestalt aktören har skapat. Ett begrepp som tillkommit 

begreppsapparaten senare är rolldistans, vilket har visat sig vara av betydelse för analyser i 

det moderna industrisamhället. Rolldistans bygger på individens förmåga att göra åtskillnad 

mellan de olika roller individen har och jaget och att kunna växla mellan dem utan konflikt. 

Med andra ord innebär rolldistans en förmåga att stå vid sidan av sig själv och sitt 

framträdande, om individen inte innehar denna förmåga kan de betraktas som socialt 

förvirrade och i värsta fall psykotisk. Ett exempel på en individ med en utvecklad rolldistans 

kan vara en politiker som i sin roll som politiker kan känna sig tvingade att tycka och tänka 

på ett visst sätt kring en viss fråga men personligen tycker något helt annat (Berg, 2015). 
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3.2 Similarity – Attraction Theory 

Denna teori lägger vikt i att människan är mer attraherad av individer som har till exempel 

samma värderingar, fysiska egenskaper och mer gemensamma faktorer av betydelse för 

individen i fråga (Newcomb, 1961). Författaren visar på att detta inte behöver innebära att en 

person känner en fysisk attraktion till en individ, utan att teorin lägger mer vikt i att personer 

med samma egenskaper, samma sätt att se på saker tenderar att känna en viss attraktion 

gentemot varandra. Berscheid och Reis (1998) förklarar att en individ i mötet med en annan 

individ utvecklar en förmåga att kunna bedöma hur ens utveckling kommer att påverkas av 

den aktuella kontakten/relationen. Denna förmåga utvecklas för att kunna få individen att 

börja reflektera ifall individen framför en, kan komma att utveckla eller bromsa ner 

individens utveckling. Några faktorer som Berscheid och Reis (1998) lyfter upp som kan 

komma att påverka individens bedömning av en annan individ är: familiarity, similarity och 

physical attractiveness. Familiarity ses som den faktor som kan orsaka attraktion då 

individen känner en bekantskap med personen den samspelar med. Individer som kan komma 

att anses bekant med en själv eller med omgivningen i fråga, kan anses också vara mer säker 

än en annan person som inte är bekant med en själv och omgivningen och utgör mindre risk 

för fara. Similarity är den faktor som får individer att känna en form av attraktion till en 

annan individ på grund av individernas gemensamma intressen, värderingar och sätt att se på 

saker. Personer som anses ha många likheter med en själv, tenderar att prioriteras av individer 

då möjligheten att känna en form av säkerhet samtidigt som det sociala samspelet upplevs 

vara mer naturligt än ett samspel med en individ som är helt olik en själv. Den sista faktorn 

som kan skapa en attraktion till en person är physical attractiveness. Denna faktor lägger 

mycket vikt i att individer attraheras till personer som är mer lik en själv i den fysiska 

aspekten. Den fysiska aspekten innefattar inte bara muskler och fysiska egenskaper, utan 

materiella egenskaper som klädstil kan skapa en attraktion hos individerna som samspelar 

(Berscheid och Reis, 1998). Sammanfattningsvis syftar denna teori till att individer attraheras 

på ett socialt plan, till personer som upplevs vara lika en själv. Faktorerna som familiarity, 

similarity och physical attractiveness är några faktorer som skapar känslan av att lika upplevs 

alltid vara bäst.   

4.0 Centrala begrepp 

I detta avsnitt kommer begreppet diskriminering att definieras. Syftet med detta avsnitt är 

skapa en förståelse kring studiens centrala begrepp. 

4.1 Diskriminering 

Diskrimineringslagen har som syfte att motverka diskriminering, lagen beskriver sju 

diskrimineringsgrunder; Etnisk tillhörighet, funktionshinder, religion eller annan 

trosuppfattning, sexuell läggning, kön, könsöverskridande identitet och ålder. Lagen skiljer 

även på fem olika typer av diskriminering som är direkt och indirekt diskriminering, 

trakasserier, sexuella trakasserier och instruktioner att diskriminera.   

Strukturell diskriminering innebär en sammanvägt negativ särbehandling av personer utifrån 

maktstrukturer eller normsystem, diskrimineringen sker när normerna och maktstrukturerna 

införlivas som rutiner i exempelvis institutioner eller lagar och regler, och därför kan 

diskrimineringen sägas äga rum på en strukturell nivå. Institutionell diskriminering kan 

exempelvis vara en institution som har vid en första anblick neutrala krav för rekrytering på 

arbetsplats men ändå påverkat olika samhällsgrupper ojämlikt. Detta kan ses som 

institutionell diskriminering där rutiner inom institutionen fått avsedda eller icke avsedda 
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diskriminerande konsekvenser. Strukturell och institutionell diskriminering grundas 

sammanfattningsvis i allmänt godtagna idéer, handlingssätt och normer som reproduceras 

genom vardagliga institutionella och individuella handlingar 

(Diskrimineringsombudsmannen, 2012). 

5.0 Metod 

I detta avsnitt beskrivs tillvägagångssättet för studiens delar, men även diskussioner kring den 

valda metoden. 

5.1 Val av datainsamlingsmetod 

Syftet med den valda metoden är att skapa en så tydlig förståelse för hur rekryterare arbetar 

med ansökningar men också generera en bild på hur de ser på fenomenet etnisk 

diskriminering. När det handlar om att skapa en förståelse av ett fenomen som andra 

individer möter, så förespråkas kvalitativa datainsamlingsmetoder då detta val av metod 

betonar vikten av att skapa en bild av fenomenet utifrån individer som har erfarenheter av att 

möta det aktuella fenomenet (Bryman, 2011). Författaren förklarar att kvalitativa intervjuer är 

en vanlig form av kvalitativ datainsamlingsmetod, som vidare är ett bra redskap för att samla 

in material, som senare kan bidra med ökad förståelse av ett visst fenomen (Bryman, 2011). 

Det finns tre olika typer av kvalitativa intervjuer men valet för denna studie blev 

semistrukturerade intervjuer, då syftet och frågeställningarna kan enklast besvaras ifall de 

föreligger en struktur som styr de frågor som ställs under intervjun. Enligt Bryman (2011) 

framkommer det att semistrukturerade intervjuer medför en viss flexibilitet för 

respondenterna i deras svar och att möjligheten för vidare utveckling av frågor och svar finns. 

Vidare visar Nilsson (2014) att semistrukturerade intervjuer använder sig av samma frågor till 

alla respondenter och skapar möjlighet för spontana frågor och uppföljningsfrågor baserade 

på svaren från respondenterna.  Genom att samma frågor ställs och samma röda tråd kan 

hållas genom de intervjuer som genomförs blir det enklare att koda och dela upp det som sägs 

till teman för att kunna analysera den data som samlas in samtidigt som möjligheterna för att 

jämföra materialet med varandra, för att synliggöra skillnader eller likheter existerar. 

  

Hade studiens datainsamlingsmetod däremot utformats utifrån en strukturerad intervju, skulle 

risken finnas att den information som samlas in vid intervjuerna inte hade kunnat generera en 

tydlig bild av processen som en rekryterare går igenom men även deras erfarenheter av 

fenomenet i fråga. Detta med hänsyn till att strukturerade intervjuer grundas mer i slutna 

frågor och söker mer efter konkreta svar för att förklara olika processer och fenomen 

(Bryman, 2011). Detta skulle i synnerlighet påverka hur denna studie hade framställt det 

aktuella fenomenet samt rekryterares uppfattningar och erfarenheter. Hade studien däremot 

utgått från en ostrukturerad intervju, hade intervjuerna mer eller mindre kunnat liknas som ett 

vanligt samtal, där respondenterna kan gå in på områden som i stort inte berör studiens syfte 

och frågeställningar. Detta hade kunnat påverka hur relevant det samtalet egentligen är för 

den befintliga studien. Bryman (2011) förklarar att en ostrukturerad intervju har som syfte att 

generera en berättelse utifrån respondentens perspektiv och skapa en viss trygghet i mötet.  

Eftersom syftet med denna studie är att skapa en tydlig bild kring ett visst fenomen, är det av 

vikt att frågorna som ställs är inriktade inom det valda fenomenet, för att sedan skapa en 

tydlig bild på fenomenet utifrån respondenterna svar. Valet av metod blev därav självklart för 

denna studie då syftet och frågeställningarna kan enklast bli besvarade med semistrukturerade 

intervjuer. 
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5.2 Analysmetod 

5.2.1 Tematisk analys 

En tematisk analys bygger, som många andra analysmetoder inom kvalitativ forskning, på en 

noggrann läsning av empirin och en slags kodning av texten. Kodningen vid en tematisk 

analys innebär att stycken i det intervjumaterialet utgör teman. Framework är ett systematiskt 

sätt för att genomför en tematisk analys på kvalitativ data. Framework utvecklades av 

national center for social research i Storbritannien och bygger på samma grundprincip av 

kodning som ovan beskrivits. Det som utmärker framework är att den kvalitativa data kodas 

eller kategoriseras in i teman och subteman som placeras i en matris eller tabell för att ordna 

och syntetisera data. I grunden innebär det att de teman och subteman utgör ofta 

förekommande motiv i den data som analyseras. Det textblock eller stycken som forskarna 

väljer ut för att placeras in i matrisen bör enligt framework arbetssättet kunna enkelt spåras 

tillbaka till ursprungskällan (intervjuutskrifter). Forskarna bör behålla intervjupersonernas 

egna språk och formulering och samtidigt inte ta med för långa stycken. Rekommendationer 

kring hur forskare kan identifiera olika tema och använda sig av framework (det får vi ta när 

vi faktiskt vet vilka sätt vi kommer använda). Repetition kan vara en egenskap hos temat som 

gör att temat fångas eller uppmärksammas. Likheter och skillnader mellan hur 

intervjupersonerna beskriver ett liknande ämne kan vara ett kännetecken som ger upphov till 

en närmare betraktning.  Även användning av samhällsvetenskapliga begrepp kan användas 

som en utgångspunkt för teman (Bryman, 2011).   

5.3 Urvalsmetod 

Studiens syfte och frågeställningar utgår från individer som har en spetskompetens inom 

området rekrytering och har utvecklade erfarenheter i att arbete inom en rekryteringsprocess. 

Därför föll valet på ett målinriktat urval. Bryman (2011) förklarar att målinriktat urval är det 

som förespråkas när studien utgår från kvalitativa intervjuer. Vidare förklarar författaren att 

målinriktat urval grundas i att välja ut individer som är relevanta för forskningsfrågan. Denna 

studie har lagt mycket fokus i att hitta individer som arbetar inom en form av 

rekryteringsprocess på konstant basis. Därav blev respondenterna för just denna studie, 

rekryterare inom offentliga organisationer och inom privata bemanningsföretag. Syftet med 

att ha individer som arbetar mycket med rekryteringsprocessen är att skapa en mer tydlig, 

utförlig och korrekt bild av fenomenet, etnisk diskriminering. Individer som har arbetat med 

rekrytering i specifika fall, som till exempel enhetschefer, involveras inte i denna studie. 

Detta med hänsyn till empiri kan komma att missledas ifall yrkesroller som inte arbetar med 

rekrytering i en daglig basis, inkluderas. 

5.4 Informationssökning  

Syftet med en informationssökning kan variera och innebära allt från att få en bild av 

forskningsläget, får relevant information inom ett problemområde men även vara att upptäcka 

kunskapsluckor (Booth, Papaioannou och Sutton, 2012). Problemområdet som 

informationssökningen inriktar sig på olika studier som undersöker om det förekommer 

etnisk diskriminering vid rekrytering i arbetsmarknaden och avgränsas till diskriminering 

utifrån en annan etnisk bakgrund. Problemområdets relevans till socialt arbete är på en första 

anblick inte självklar men eftersom socialt arbete som akademiskt ämne är tvärvetenskapligt 

ingår även sociologiska perspektiv och eftersom fenomenet diskriminering vid rekrytering 

kan ses som ett strukturellt fenomen och strukturella fenomen ligger inom sociologins 
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domän. Detta perspektiv är grundläggande och något som problemområde kräver för att det 

ska bli möjligt att synliggöra särbehandling som har potential att öka utanförskap och 

segregering i samhället. Sökorden som användes vid denna litteratursökning var 

discrimination, "labor market” ethnic och recruitment (discrimination* and "labor market" 

and ethnic* recruitment*). Dessa sökord tillsammans gav 64 träffar i databassamlingen 

Primo. Två inkluderingskriterier som ytterligare minskade antal träffar till 56, var att texterna 

skulle vara skrivna på engelska och att studierna vara kritiskt granskad av forskare (peer-

reviewed). Litteratursökningen begränsades även genom att enbart inkludera studier som 

publicerats från år 2008 fram till datumet för sökningen, detta minskade träffarna till 52 

stycken. Därefter genomfördes en systematisk genomgång av dessa träffar på abstrakt nivå 

med målet att utesluta studier som inte anses vara relevanta på grund av att de exempelvis 

mäter eller teoretiserar kring andra aspekter av fenomenet eller behandlar ett närliggande eller 

helt annat fenomen. Artiklar som både innehöll mätningar på diskriminering men också hade 

sekundära ambitioner inkluderades med målet att inkludera studier som potentiellt kunde 

bidra till en bredare förståelse av fenomenet. Detta resulterade i att sju studier inkluderades. 

Även en rapport från diskrimineringsombudsmannen inkluderades på grund av sin relevans 

för problemområdet och den hittades med Googles sökmotor och sökorden “diskriminering 

vid rekrytering”. 

5.5 Intervjuguide 

Bryman (2011) förklarar att syftet med kvalitativa studier är att skapa en bild av ett fenomen 

utifrån respondenternas erfarenheter med att möta det aktuella fenomenet. Vidare förklarar 

författaren att utifrån semistrukturerade intervjuer inom en kvalitativ ansats, ska frågorna som 

ställs beröra specifikt utvalda teman, skapade utifrån studiens syfte och frågeställningar. Det 

är dessa teman som formar den aktuella intervjuguiden. Frågorna som utformas utifrån de 

valda teman ska medföra en viss flexibilitet för respondentens svar. Syftet med frågorna är att 

hitta en balans mellan att vara riktade till de aktuella teman, samtidigt som möjligheten finns 

för respondenterna att utveckla deras svar och möjliggöra rum för fördjupning inom 

fenomenet (Bryman, 2011). 

 

De teman som kom att skapas grundades i vårt teoretiska ramverk. Det vill säga att de teman 

som blev aktuella för intervjuguiden var Goffmans dramaturgiska sociologi och similarity - 

attraction theory. En konkretisering av de teman som blev aktuella genererade öppna frågor, 

detta med hänsyn till att respondenterna hade möjligheten att ge utvecklade svar samt kunna 

beröra områden, av relevans, som kanske intervjuguiden missade. Intervjuguiden inleddes 

med inledande bakgrundsfrågor kring respondenterna, detta för att kunna upprätta en viss 

form av relation och trygghetsfaktor, innan området behandlades. Vidare inleddes 

intervjuguiden med att vi avdramatiserade själva ämnet i fråga då det kan upplevas vara ett 

känsligt ämne att beröra i vissa aspekter. 

5.6 Genomförande av intervjuer 

De kvalitativa semistrukturerade intervjuerna som utfördes för denna studie gick till på 

följande sätt. Deltagarna kontaktades via mail och telefon, redan där informerades deltagarna 

vad studien syfte är samt att möjligheten att vara anonym finns. Detta med hänsyn till de 

forskningsetiska principerna som beaktades under uppsatsen gång. Intervjuerna inträffade 

med en deltagare per tillfälle. Detta med hänsyn till att deltagaren i fråga ska kunna känna sig 

mer trygg under intervjun. För en ökad trygghet fick deltagarna vara med att bestämma plats 

för intervjun. Det avsattes en timme för intervjuerna, dock inträffade det att många intervjuer 
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överskred den avsatta timmen men då frågades deltagaren om det var okej att fortsätta ifall 

deltagaren i fråga kunde avsätta mer tid. Vidare inhämtades samtycke från deltagarna 

gällande inspelning av intervjuerna. Alla deltagare gick med på att spelas in, vilket 

underlättade för oss som intervjuade att lägga mer fokus på samtalet i fråga än att 

dokumentera det som sägs. Efter att datainsamlingen med respondenterna var gjord och 

materialet kom att användas, togs intervjuerna bort från vår inspelningsenhet. 

 

Med tanke på att det valda ämnet inte är ett vanligt ämne att diskutera eller bli intervjuad om 

så var vi ganska tydliga med att avdramatisera ämnet i fråga samtidigt som vi tryckte på 

syftet med studien, i början av alla intervjuer. Detta var något vi gjorde dels för att skapa 

trygghet under intervjuerna men samtidigt få rätt fokus på det material vi samlar in.  

5.7 Vetenskapsteoretisk grund 

En vetenskapsteoretisk inriktning eller utgångspunkt som är lämplig för att bedriva forskning 

kring detta sociala fenomen är den kritiska realismen, då denna vetenskapsteoretiska 

bakgrund både kan inrymma kvalitativ och kvantitativa studier. Detta passar särskilt denna 

uppsatsens utformning då den utgår från tidigare forskning som både innehåller kvalitativ och 

kvantitativ data. Men även för att ett av grundantaganden som görs i uppsatsen baseras på 

kvantitativa mätningar fast själva uppsatsen är av kvalitativ karaktär. Några grundläggande 

aspekter av den kritiska realismen är att forskarna med denna utgångspunkt tror på att all 

kunskap i viss utsträckning är felbar. Eftersom det ofta kan hittas undantag då en utsaga eller 

fenomen inte beter sig på samma sätt som tidigare, därför förespråkas en öppenhet för 

korrigering. Men kritiska realister riktar sin fokus istället på att skilja på hur felbar kunskap 

är, vilket också med andra ord innebär att det inte heller finns absoluta sanningar utan något 

kan vara mer eller mindre sannolikt. Forskare med den utgångspunkten tror på en objektiv 

verklighet som är oberoende av vår kunskap om den. Samtidigt som kritiska realister inte 

utesluter att de fenomen som undersöks och därmed också verkligheten kan påverkas eller 

orsakas av ännu inte observerbara mekanismer. Detta innebär att den kritiska realismen har 

en inbyggt mål att synliggöra och beskriva de mekanismer eller faktorer som kan tänkas 

generera det fenomen som studeras. Inom den kritiska realismen förespråkas användningen 

av flera metodologiska redskap i den konkreta forskningsfrågan. Exempelvis förespråkas det 

att inte följa den traditionella uppdelningen i antingen kvalitativ eller kvantitativ 

forskningsdesign utan istället använda sig av båda, om möjligt, och för att nå det som inom 

den kritiska realismen kallas för intensiv/extensiv data. Något som är utmärkande för den 

kritiska realismen är att forskningsprocessen påverkas till stor del av de teorier som väljs ut, 

men forskningen kan även vara teorigenererande (Danemark, 2003). 

Abduktion är en ofta förekommande analysmetod inom den kritiska realismen som 

kännetecknas av att en enskild händelse eller företeelse omtolkas utifrån en uppsättning 

begrepp eller teorier och på detta sätt kan nya idéer introduceras och en djupare förståelse 

nås. Föreliggande studie har utgått från ett abduktionellt förhållningssätt genom att ett 

befintligt fenomen prövas i relation till nya teoretiska perspektiv, för att skapa en tydligare 

och djupare förståelse. Något som utmärker den kritiska realismen är att synen på 

verkligheten är att den är stratifierad, vilket innebär att verkligheten är uppdelad i olika skikt 

eller nivåer som är hierarkiskt ordnade. Varje skikt eller strata är sammansatt av de krafter 

och mekanismer som finns i det underliggande strata. Samtidigt kan detta nya överliggande 

lagret inte reduceras till de mekanismer och krafter som finns i det underliggande lagret, 

eftersom de mekanismer och krafter uttrycker eller bildar något kvalitativt annorlunda än 

enbart summan av de mekanismer. Detta kallas inom ramen för den kritiska realismen för 

emergens (Danemark, 2003).  
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5.8 Reliabilitet, Validitet och generaliserbarhet 

Under denna rubrik kommer en diskussion gällande validitet, reliabilitet och 

generaliserbarhet att framföras.  

5.8.1 Reliabilitet 

Studiens reliabilitet kopplas till studiens pålitlighet genom att studien ska kunna replikeras av 

andra forskare och kunna uppnå ett liknande resultat (Bryman, 2011). Inom den kvalitativa 

metoden finns det många faktorer som kan komma att påverka den empirin som samlas in. 

Det kan vara faktorer som till exempel; vem är det som blir intervjuad? vart blir personen 

intervjuad? hur ställer forskaren frågor? (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011). Därav kan 

svårigheter med att studien ska replikeras och uppnå ett liknande resultat uppstå. Trots att den 

aktuella studien har utgått från den utformade intervjuguiden kan empirin komma att skilja 

sig ifall studien ska replikeras. Detta med hänsyn till valet av intervjumetod. Den valda 

semistrukturerade intervjuerna ger utrymme för respondenterna att tala fritt i en viss 

utsträckning vilket vidare leder till att följdfrågor kan ställas. Dessa följdfrågor som uppstått 

under intervjuerna är inte nedskrivna i intervjuguiden vilket kan komma att påverka 

svårigheterna med att få ett exakt liknande material som denna studie. För att stärka 

reliabilitet ställdes alla frågor till respondenterna från intervjuguiden på ett liknande sätt, för 

att ge respondenterna samma förutsättningar att tänka fritt men ändå liknande inom ramen på 

frågan. Vidare har varje intervju transkriberats ordagrant för att stärka pålitligheten för både 

resultat och analys samt de citat som presenteras. Vidare är det viktigt att författarna till 

denna uppsats påpekar att vi är väl medvetna att det inom kvalitativa intervjuer finns 

möjligheten för subjektivt tolkande på den data som samlats in. Detta har författarna tagit 

hänsyn till genom att de kontinuerligt diskuterat med varandra hur empirin ska tolkas. Vidare 

är författarna medvetna om att intervjuaren har en stor påverkan på respondenterna, vilket 

intervjuaren har försökt att ta hänsyn till genom att inte vara ledande under intervjun och 

istället låta respondenterna, med utrymmet från semistrukturerade intervjuerna, förmedla 

deras beskrivningar och förklaringar på fenomenet etnisk diskriminering på arbetsmarknaden.   

5.8.2 Validitet 

Bryman (2011) förklarar att validitet handlar om att studien mäter det som avses att mäta. 

Inom kvalitativ forskning kan begreppet validitet översättas till trovärdighet och giltighet, 

vilket i sin utsträckning hänvisar till ifall studien mäter det som avses att mäta (Bryman, 

2011; Fejes & Thornberg, 2015). Janestick (2000) menar på att validitet inom kvalitativa 

studier handlar om beskrivningar och förklaringar och huruvida dessa två korrelerar med 

varandra. Vidare menar författaren att inom kvalitativ forskning finns inte någon korrekt 

tolkning av ett fenomen, utan att samma fenomen kan komma att studeras på ett liknande sätt 

men tolkas helt olikt den andra studien. I kvalitativa studier kommer därav validiteten i sig 

inte påverkas av den insamlade empirin, utan den kommer att påverkas av tillvägagångssättet 

hur empirin insamlas samt tillvägagångssättet hur empirin analyseras. I den aktuella studien 

kopplas validitet därav till huruvida de genomförda kvalitativa intervjuerna påverkade 

insamlingen av empiri från rekryterare samt hur detta har analyserats med analysverktyget för 

att förklarar fenomenet etnisk diskriminering på arbetsmarknaden. Vidare förklarar Bryman 

(2011) och Fejes och Thornberg (2015) att den interna validiteten kan kopplas till 

trovärdighet och lägger vikt i att studiens insamlade empiri och analys stämmer överens med 

analysverktyget. Detta är något som den aktuella studien har tagit hänsyn till genom att forma 

intervjuguiden utifrån tänkta teoretiska begrepp med koppling till analysverktyget och 

fenomenet i fråga samt att analysen grundas i empirin insamlad från rekryterares 
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beskrivningar och förklaringar på etnisk diskriminering på arbetsmarknaden. Den externa 

validiteten kan relateras till studiens överförbarhet och generaliserbarhet (Bryman, 2011). 

Med hänsyn till att studien är av kvalitativ metod kan överförbarheten till ett annat fenomen 

vara svår då studiens fokus ligger i den valda urvalsgruppen, rekryterare, och fenomenet i 

fråga. 

5.8.3 Generaliserbarhet 

Generaliserbarheten kan påverkas negativt till följd av studiens val av metod. Detta med 

hänsyn till att generalisera syftar till att kunna dra slutsatser som dras över en större 

population (Bryman, 2011). Med hänsyn till att denna studie utgår från rekryterares 

subjektiva antaganden om fenomenet, etnisk diskriminering på arbetsmarknaden, kan det vara 

svårt att dra generella slutsatser då de grundas i subjektivitet. Målet med den aktuella studien 

var aldrig att dra generella slutsatser som gäller en större population utan det är att synliggöra 

möjliga underliggande faktorer som kan orsaka det valda fenomenet, därav valet av kvalitativ 

metod. Vidare kan studiens generaliserbarhet gentemot rekryterare, diskuteras. Denna studie 

grundar sig i empiri från individer med erfarenheter inom rekrytering. slutsatserna som dras 

grundas endast utifrån vad de subjektiva upplevelserna dessa respondenter har på fenomenet, 

etnisk diskriminering på arbetsmarknaden. Dessa subjektiva upplevelser kan se olika ut hos 

personer med erfarenheter inom rekrytering och därav kan andra sätt att se på fenomenet 

uppstå ifall andra personer intervjuas. Därav anser vi att generalisering gentemot 

professionen ska göras med försiktighet, då den subjektiva faktorn måste beaktas i alla 

kvalitativa intervjuer. 

5.9 Etiska betänkligheter 

Denna studie påbörjades med en frågeställning som hade ett utforskande syfte kring huruvida 

diskriminering utifrån etnicitet förekom i en rekryteringsprocess. Denna frågeställning 

innefattade en kvantitativ datainsamlingsmetod som stred mot två forskningsetiska principer. 

Informationskravet innebär att forskarna informerar och berättar om studiens syfte, 

deltagarnas frivillighet och vilka element studien innehåller. Samtyckeskravet innebär att 

deltagarna utifrån informationen de fått om studien godkänner sitt deltagande (Bryman, 

2011). Eftersom den ursprungliga studiens datainsamlingsmetod byggde på att skicka ut 

fiktiva CV till olika företag utan att ha informerats om studiens syfte och utan samtycke till 

medverkan i studien, godkändes den inte under den etiska prövningen som gjordes. De två 

andra forskningsetiska kraven som den tänkta idén dock hade uppfyllt är 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Konfidentialitetskravet innebär att 

personuppgifter och data som kan innehålla identifierbara detaljer förvaras bortom 

obehörigas åtkomst. Nyttjandekravet innebär att de uppgifter och data som samlats in endast 

nyttjas i studien och inte exempelvis lämnas ut till en tredje part (Bryman, 2011). Efter att 

den ursprungliga designen på projektet inte godkändes av den etiska kommittén blev en ny 

forskningsdesign aktuell och denna studie skulle beakta samtliga ovannämnda 

forskningsetiska krav. Denna aktuella studien uppfyller alla fyra forskningsetiska kraven på 

genom att alla medverkande i studien har informerats om syftet, gett sitt samtycke och de 

uppgifter som samlats in förvarades och bara användes för studiens ändamål. 

 

Uppsatsens design gjordes om från en kvantitativ design till en kvalitativ och den 

ursprungliga frågan om huruvida diskriminering utifrån etnicitet förekommer vid rekrytering 

byttes ut till att skapa en förståelse kring orsaksfaktorer gällande diskriminering utifrån 

etnicitet under en rekryteringsprocess. Detta skifte innebar att författarna har gjort ett 

antagande att diskriminering utifrån etnicitet förekommer sett ur ett strukturellt perspektiv. 
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Detta innebär inte att författarna antar att de olika företag intervjupersonerna jobbade på eller 

intervjupersonerna själva praktiserade diskriminering av något slag. Intervjuerna inleddes 

med att förklara detta antagande samt en diskussion kring ämnet fördes i syfte att 

avdramatisera ämnet innan några intervjufrågor ställdes. Kvalitativa undersökningar har ofta 

en viss inneboende vaghet eller ospecifikhet kring frågeställningarna vilket även kan påverka 

vilken typ av frågor som ställs i intervjun. Intervjupersoner kan även uppleva att vissa av 

frågorna är obehagliga att svara på, vilket kan ses som något som ifrågasätter samtycket 

intervjupersonen gett (Bryman, 2015). Författarna till denna studie upplevde att några av 

intervjupersonerna, när konkreta frågor kring diskriminering ställdes reagerade med ett 

kroppsspråk som kan antyda ett visst obehag. Detta var ett ständigt etiskt övervägande som 

författarna behövde göra under intervjuerna. Detta övervägande innebar att hitta en balans i 

intervjun mellan samtalsämnen som intervjupersonen trivdes med och gärna berättade 

utförligt om och det som intervjupersonen kan ha upplevt obehagligt. Att som intervjuare 

leda in intervjupersonen till undersökningens ämne som för många av intervjupersonerna 

utifrån författarnas perspektiv inte bemöttes på samma sätt som exempelvis allmänna frågor 

kring rekryteringsprocessen, kan sägas ha varit en etisk betänklighet. Det som också är 

nämnvärt är att ingen av intervjupersonerna ställde sig kritiskt inför det antagande författarna 

gjorde om att diskrimineringen utifrån etnicitet förekommer, intervjupersoner presenterade 

inga egna undersökningar eller statistik som skulle kunna visa på något annat. 
 

6.0 Studiens resultat och analys 

Materialet eller data som samlats in för denna studie utgörs av sex inspelade intervjuer där 

majoriteten av intervjupersonerna har yrkestiteln rekryterare/konsultchefer och jobbar på 

olika privata bemannings/rekryteringsföretag. Bland dessa företag är några globala andra 

nationella och vissa lokala för Örebro län. Det finns dock ett undantag, en av 

intervjupersonerna är anställd på en statlig myndighet med starka kopplingar till 

arbetsmarknaden men har för övrigt en liknande yrkestitel och arbetsuppgifter. Här nedan 

kommer intervjupersonerna presenteras kort för att inte delge för mycket information som 

kan leda till att personerna identifieras. 

 

IP-1, är en kvinna som har tretton års yrkeserfarenhet som rekryterare och har under den tiden 

arbetat på flera företag. Numera har hon en ledande tjänst på ett nationellt företag. Hon har 

ingen formell personalvetarutbildning.  

 

IP-2, är en kvinna som har sex års yrkeserfarenhet som rekryterare. Fyra av dessa år 

tillbringade hon på ett mindre bolag i Örebro, men är numera anställd hos ett större och 

globalt rekryteringsföretag. Hon har ingen formell personalvetarutbildning.  

  

IP-3 är även hon en kvinna med fyra år yrkeserfarenhet som rekryterare på ett rekryterings 

franchise som har nischat in sig på en speciell målgrupp. Hon har ingen formell utbildning 

som personalvetare.  

 

IP-4 är en kvinna som jobbar på en statlig myndighet som en företagsrådgivare just nu men 

har även jobbat med rekrytering under längre perioder. Har även en akademisk utbildning.  

 

IP-5 är en kvinna som har studerat till personalvetare och har jobbat som rekryterare på ett 

nationellt företag i två år.  
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IP-6 är en kvinna som inte har någon formell akademisk utbildning men har sedan en tid 

tillbaka fått rekrytera ny personal för en butik hon själv arbetade för. Hon jobbar nu på heltid 

med rekrytering på ett större nationellt företag. 

 

Intervjuerna spelades in och är ungefär 60 minuter långa. Under granskningen av det 

transkriberade intervjuerna identifierades flera teman och subteman. Det som är gemensamt 

för de teman som identifierats i denna studie är att de uppfyller två krav.  Det första kravet för 

att ett visst mönster i materialet ska identifieras som ett tema är att temat behöver förekomma 

i fler än två av de sex intervjuerna. Det andra kravet är att temat är lämpligt för en analys 

genom att de matchar de teoretiska begreppen som ovan beskrivits. 

6.1 Kunden 

Det första temat som identifierats har valts att kallas för kunden. Temat kunden bygger på de 

berättelser om relationen mellan rekryterare och de företag som väljer att köpa in en 

rekryteringstjänst, därav namnet kunden. Temat bygger på den kollektiva berättelsen av 

rekryterarnas interaktion med kunden. Intervjupersonen betonar kundens betydelse för hela 

rekryteringsprocessen utifrån olika subteman, ett av dessa subteman är att rekryterarna åker 

ut till kunden för att skapa sig en uppfattning om företaget och den positionen som 

rekryteraren kommer att matcha en kandidat till. Utifrån detta initiala möte med kunden 

skapar rekryteraren en kravprofil, en annons men även en egen bild av vilken typ av person 

som kan passa just denna tjänst. Detta subtema kallas för Scenen. ”Då ställer jag mycket 

frågor, lära känna kunden, åka ut se arbetsplatsen få möjligheten att kanske prata med en 

kollega där, det handlar om vad är stället den ska va på, hur är kulturen, hur är strukturen. 

(IP-2)”. Ett annat subtema som framträder har benämnts publiken och omfattar rekryterarnas 

berättelse av rekryteringsprocessen och den typen av kontakt med kunden de har, som 

beskrivs som löpande och den dem emellan kan vara frekvent. Rekryterarna uttrycker att om 

de har frågor under sökandet och granskandet av kandidaterna att de kan ställa dem till 

kunden ” Det är en väldig massa återkopplingstillfällen(IP-2)”. Det tredje subtemat kallas för 

föreställningen och är rekryterarnas berättelse av att de själva upplever att källan till 

diskriminering utifrån flera diskrimineringsgrunder och där bland också etnicitet ligger ofta 

hos kunden. ”jag kan bara rekommendera kandidater och säga att det är deras kunskaper 

som är lämpligast men det är dem som bestämmer vem som ska anställas (IP-1)”. 

Dessa tre subteman är vad som utgör grunden för det övergripande temat, kunden. Genom att 

betrakta dessa tre subteman kan en bild av det övergripande temat enklare manifesteras och 

förstås. Det som utmärker detta tema är den stora betydelsen som kunden har för hela 

rekryteringsprocessen och den ambition som rekryterare har att möta och tillfredsställa 

kundens krav, önskemål och förväntningar. Dessa tre till synes relativt självklara subteman 

kan tolkas och förstås utifrån den dramaturgiska sociologins begreppsapparat, vilket inte 

enbart kommer att bidra till en förståelse kring subteman utan förhoppningsvis skapa en 

förståelse för kunden som tema samt möjligen resultera i ett nytt perspektiv på relationen 

mellan kund och rekryterare under en rekryteringsprocess. 

  

Den dramaturgiska sociologin riktar sitt analytiska fokus på de sammanhang och situationer 

som människor kan infinna sig i, och har som syftet att belysa omgivningens effekter på 

individen (Berg, 2015). Individen och dess omgivning som kommer att lyftas i denna analys 

är rekryteraren i förhållande till kunderna. Det är av hjälp att upprepa synen på jaget eller 

självet som med andra ord innebär att individens identitet inte är något rigid och oföränderligt 

utan snarare något som visas upp för och formas av omgivningen och den formgivna 

uppvisade jaget kallas även för rollgestalt (Berg, 2015). En aktör är begreppet som benämner 
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en ännu ej formgiven och därför också oförutsägbar gestalt. I detta fall och denna analys kan 

en rekryterare som är på väg till en ny kund för första gången ses som en aktör. Aktören intar 

alltid plats på en scen, som är ett begrepp som alltid finns i fysisk form och syftar till platsen 

där aktören befinner sig (Berg, 2015). Scenen som aktören intar i detta fall är det företagets 

fysiska lokaler där det första mötet äger rum. Aktören och scenen utgör tillsammans 

begreppet setting som ofta sätter gränsen för vem eller vad som är möjlig att framställa. 

Aktören kliver alltså upp på en scen som tillsammans blir en setting som åskådas va en publik 

som följer och bedömer trovärdigheten av det som framställs på scenen. En aktör kan inte ha 

en egen bild av sin rollgestalt och bibehålla den allt för länge utan att få något stöd från en 

publik som bekräfta denna bild. Detta kan även på detta sätt publik och medaktörer kan 

påverka aktören till att uppvisa egenskaper den inte vill ha (Berg, 2015). 

Dessa begrepp kan användas för att beskriva hur rekryteraren som en aktör intar en scen som 

i detta fall är ett företag där rekryteraren ifrån scenen försöker att skapa sig en bild av 

företaget men samtidigt ställer frågor till publiken/kunden för att lära känna publiken som ska 

bedöma en kommande föreställning som innebär en presentation av en eller flera kommande 

anställda på företaget för kunden. Kunden/publiken väljer sedan att bekräfta eller inte 

bekräfta rekryterarens rollgestalt genom att vara tillfredsställd med de alternativ som 

presenteras eller inte. Aktören/rekryteraren genomgår under sin karriär en sådan 

process/föreställning många gånger och på det sättet formas och omformas rekryterarens 

rollgestalt. Med andra ord uppvisar rekryteraren mer eller mindre det publiken/kunden vill se, 

samtidigt sätter scenen och aktören gränserna vem eller vad som kan framställas. Med andra 

ord styrs rekryteraren och företaget av varandra utifrån att rekryteraren förmodligen inte 

kommer att presentera någon som inte matchar företaget och företaget kommer förmodligen 

inte anställa någon sådan individ. 

 

Utifrån de tidigare nämnda subteman syftar scenen till det första mötet där rekryteraren åker 

ut till företaget för att skapa sig en bild av företaget och lär känna kunden. Men som ovan 

nämnt kan detta även ses som att rekryteraren är en aktör som kliver in på en scen och håller i 

en föreställning där aktören samtidigt lyssnar in på publiken och anpassar sin rollgestalt efter 

det publiken ger intryck av att vilja ha. Temat publiken beskriver den kontinuerliga kontakten 

och de uppföljningar rekryterare har med kunden. Detta bidrar till den analysen ovan på så 

sätt att en kontinuerlig kontakt med kunden kan antas öka och förlänga den inverkan temat 

scenen har på rekryteraren genom att temat publiken följer aktören även utanför scenen. 

Dessa två första subteman är i sig inte kopplade till diskriminering utifrån etnicitet men kan 

bli det när hänsyn tas till subtemat föreställningen.  Eftersom en aktör som tidigare nämnt 

inte kan upprätthålla en rollgestalt utan att få den bekräftad av en publik. På samma sätt 

bekräftas rekryterarens föreställning genom den feedback kunden/publiken ger och i 

slutändan vilket val kunden gör när rekryteraren har presenterat ett antal kandidater. Därför 

kan en slutsats vara att det kan antas att inte heller en rekryterare kan förväntas bli opåverkad 

av de kunder den utsätts för. Om rekryteraren kommer i kontakt med kunder som har en 

benägenhet att selektera bort individer utifrån etnicitet så kan detta påverka rekryteraren och 

den kan internalisera publikens feedback och anpassa sig för att tillfredsställa publiken. Detta 

sker utan att aktören personligen behöver hålla med om publikens val/feedback.  

6.2 Den mänskliga faktorn 

Detta tema kommer att ha som syfte att lägga fokus på den data som inkommit som berör 

similarity –attraction theory. Analysverktyget för denna del blir själva teorin similarity – 

attraction theory. Temat kommer lägga fokus på att analysera data utifrån teorin och 

presentera relevanta slutsatser som kan komma att synliggöra faktorer som kan komma att 
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påverka individer med annan etnisk bakgrund på arbetsmarknaden. Temat har delats upp i 

similarity och familiarity. Similarity kommer utgå från likhetsfaktorn medan familiarity 

kommer utgå mycket från bekantskap. 

6.2.1 Likheter 

Utifrån den data som samlats in från kvalitativa intervjuer med rekryterare framkommer det 

att under det personliga mötet är den mänskliga faktorn alltid närvarande och kan komma att 

påverka kontakten en rekryterare får med en kandidat. Att den mänskliga faktorn påverkar 

mötet i fråga är något som alla rekryterare instämmer med, men att med hjälp av 

arbetserfarenhet och kunskap och en utvecklad professionalitet i yrket, har rekryteraren det 

enklare att se bortom denna kontakt med kandidaten och arbeta mer målinriktat utifrån vad 

som eftersträvas. Berscheid och Reis (1998) förklarar att similarity inom similarity - 

attraction theory grundas i att en människa som synliggör likheter och olikheter med andra 

individer har en tendens att känna en större attraktion till individen med fler likheter. Detta 

kan förstås genom att rekryterare under deras intervjuer och inhämtning av information kan 

skapa en bild av de individer som söker jobbet i fråga och känna en viss attraktion till den 

individen som är mer lik en själv och istället prioritera den personen över en annan person 

som kanske är mer olik rekryteraren. Berscheid och Reis (1998) förklarar att en 

likhetsattraktion kan komma att skapas genom att personliga egenskaper synliggörs och en 

faktor mellan olik och lik kan börja bedömas. Eftersom den mänskliga faktorn och de 

subjektiva bedömningar sker ständigt i rekryteringsprocessen, finns en möjlighet att likheter 

och olikheter kan komma att påverka vem som får ett visst jobb eller blir kallad till intervju. 

 

Rekryterare pratar om att i mötet med en kandidat finna olikheter men även likheter mellan 

varandra. Exempel på det kan vara att en rekryterare är utåtriktad och väldigt social medan 

kandidaten kan upplevas väldigt sluten och osocial. Detta menar rekryterare kan påverka den 

relationen en rekryterare upprättar med kandidaten.  En rekryterare kommer att uppleva 

olikheter men även likheter under deras personliga möten med en kandidat, men även den 

personliga informationen som tillkommer under rekryteringsprocessen kan komma att skapa 

en bild på vad det är för person som söker tjänsten. Utifrån Berscheid och Reis (1998) förstås 

dessa faktorer, att känna en bättre kontakt med en viss person, på att det kommer påverka 

rekryteraren på det sättet att den möjligen kommer känna en viss attraktion till personen som 

bygger på fler likheter och upplevs mer lik en själv. Möjligheten att känna en tydligare 

kontakt med den kandidaten, som visar på fler likheter, finns, samtidigt som det blir som ett 

säkert kort. Utifrån similarity - attraction theory blir en tydligare koppling att en extrovert 

person kanske upplever fler likheter med en kandidat som är extrovert, istället för introvert, 

och forma en bättre kontakt endast baserad på just den enhetliga egenskapen och detta kan i 

senare längd komma att påverka valet en rekryterare senare kommer att göra. Därav blir en 

möjlig slutsats att likheter mellan rekryterare och kandidat kan orsaka att personer av 

olikheter blir bortvalda i en rekryteringsprocess, då individen med likheter kommer att 

prioriteras i rekryteringsprocessen. 

 

Data gällande personliga brev samlats in, med hänsyn till att ett personligt brev kan anses 

ligga till grund för att en rekryterare kan skapa en bild om vem personen som söker jobbet är. 

Detta genom att rekryterare förklarar deras bild på ett vanligt personligt brev. En rekryterares 

syn på personliga brev är: ”Jag skulle inte säga att det är avgörande… Ett personligt brev, 

jag kollar mest på det för att se hur personen resonerar vad är det som gjort att den söker 

den här tjänsten…(IP-5)”. Första rekryterare lägger vikt i att personliga brevet är mer som ett 

kompletterande verktyg och förklarar att det inte är avgörande under rekryteringsprocessen. 

Ett ytterligare synsätt på personliga brev är: ”… man kan vända sig till det personliga brevet. 



16 
 

Brevet kanske inte ens är personligt skriven det kan vara att man skriver mer utförligt vad 

man har gjort. Då är det inte något som skapar fördomar och orsakar diskriminerande 

tänkande. (IP-2)”. Detta kan tolkas som ovan att det personliga brevet är ett kompletterande 

verktyg men att en ytterligare tolkning kan göras att ett personligt skrivet personligt brev kan 

leda till fördomar och diskriminerande tankar skapas. Ett till synsätt på personliga brev 

framkommer hos denna rekryteraren: ”… vi tagit bort att man tar en annan sak och det är att 

man inte skickar in personligt brev, och man ställer inga personliga frågor på intervjun. (IP-

1)”. IP-1 framför vidare att personliga brev har inget med tjänsten att göra och all personlig 

information kan vara irrelevant för tjänsten i fråga. Utifrån den data som presenteras ovan, 

synliggörs olikheter i hur rekryterare ser på ett personligt brev. Vissa rekryterare använder sig 

av personliga brev som ett mer kompletterande verktyg än något som blir avgörande i en 

rekryteringsprocess medan andra har helt avskaffat det. Dock synliggörs det att ett personligt 

brev kan påverka bilden en rekryterare erhåller på kandidaten i fråga genom att det 

framkommer att ett opersonligt brev inte skapar fördomar och diskriminerande tänkande. En 

möjlig tolkning utifrån similarity kan vara att ett mer personligt skrivet personligt brev kan 

skapa fördomar hos rekryteraren i fråga, då olikheter och likheter kan synliggöras innan 

själva personliga mötet.  Att ett personligt brev kan komma att påverka en rekryterare i deras 

rekryteringsprocess är något som de flesta rekryterarna instämmer med. Detta kan kopplas till 

att vissa rekryterare har valt att avskaffa personliga brev, med hänsyn till att undvika de 

personliga faktorerna som kan påverka en rekryterare i sin bedömning av vem som är mest 

lämplig för tjänsten i fråga. Att brevet i fråga kan komma att påverka uppfattningen om en 

viss kandidat, vilket i större utsträckning gör att möjligheten att välja en annan kandidat, 

finns. Detta är dock något som många rekryterare trycker på att det handlar om en fråga om 

kunskap och huruvida professionell rekryteraren i fråga är. 

 

En möjlig slutsats utifrån analysen ovan med koppling till similarity utifrån similarity - 

attraction theory, samt koppling till syftet för studien, är att personliga faktorer som 

rekryterare och kandidat har gemensamt kan komma att påverka vem rekryteraren väljer. 

Som Berscheid och Reis (1998) förklarar så attraherar likheter. Det är därför många 

rekryterare inte lägger så mycket vikt på det personliga brevet, då det är en faktor som 

synliggör vem personen egentligen är och därav kan rekryteraren i fråga enklare jämföra sig 

själv med alla kandidater och synliggöra vem som är en själv mer lik och olik, och möjligtvis 

prioritera den individen som är mer lik en själv. Därav blir slutsatsen att den mänskliga 

faktorn med koppling till de likheter och olikheter som synliggörs under 

rekryteringsprocessen kan komma att orsaka etnisk diskriminering.  

 

Insamlade data visar på att det föreligger formella och informella krav på en arbetsplats, som 

företaget eller privatpersonen som anställt rekryterarna eftersträvar. Kraven som ställs kan 

vara allt från att kandidaten som söker tjänsten ska tycka och ha samma värderingar som 

företaget eller att kandidaten i fråga ska vara social på arbetsplatsen. Dessa krav kan även 

vara egenskaper som rekryterare anser kommer göra att kandidaten i fråga kommer att trivas 

på arbetsplatsen. Empirin visar på att personer med annan etnisk bakgrund kan ha andra 

värderingar och andra sätt att arbeta på, vilket en del rekryterare lyfter upp som något som 

kan orsaka kulturkrockar på arbetsplatsen och därav kanske påverka huruvida den personen 

kommer trivas på arbetsplatsen. Vidare framkommer det även att en person med annan etnisk 

bakgrund som har sämre kunskaper inom det svenska språket kan trivas mindre bra på en 

arbetsplats ifall arbetsplatsen i fråga är en social plats. Detta är något som många rekryterare 

förklarar inte avgör ifall en person med annan etnisk bakgrund blir bortvald under 

rekryteringsprocessen, då alla rekryterare som intervjuats trycker på att det viktigaste är 

kunskaperna: ”… vi utgår från hårdfakta, hårdare kompetenser, har du det här, har du det 
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här…(IP-6)”. Eller som det framkommer hos en annan rekryterare: ”… ska de ha truckkort, 

har de truckkort? Behöver de vara en viss ålder, är de den åldern? (IP-5)” Dock förklarar 

rekryterarna trots att de utgår från hårdfakta under rekryteringsprocessen och att rekryteraren 

i fråga har arbetat icke-diskriminerande mot just etnicitet, så är det företaget och 

privatpersonen som i slutändan bestämmer vem som kommer bli anställd eller inte. Detta är 

något som många rekryterare påpekar att det är här personer med en annan etnisk bakgrund 

kan komma att bli diskriminerade eller bortvalda på grund av deras etnicitet, att arbetsgivaren 

kan komma att uppleva att den personen kommer att trivas mindre bra i arbetsplatsen, då 

personen i fråga kan upplevas ha andra värderingar kontra arbetsgivarens. Detta kopplas till 

det Berscheid och Reis (1998) skriver gällande similarity att individer söker efter personer 

som tycker samma som en själv. Företaget eller privatpersonen som söker en kandidat kan 

styras av eller påverkas utav den så kallade likhetsfaktorn och att arbetsgivaren letar efter en 

person som har likadana värderingar och ser saker på ett liknande sätt, som de som arbetar på 

arbetsplatsen men även arbetsgivaren i fråga. Similarity - attraction theory synliggör utifrån 

det som skrivs ovan att diskrimineringar utifrån etnicitet sker under rekryteringsprocessen i 

relation till similarity som en underliggande faktor. Dock anser flera rekryterare att med rätt 

arbetsverktyg och ett målinriktat arbetssätt kan diskrimineringen utifrån etnicitet minska 

under rekryteringsprocessen, mellan rekryterare och kandidat. Diskriminering utifrån etnicitet 

kan ske mer mellan kandidat och arbetsgivare och detta är något som flera rekryterare påstår. 

Similarity - attraction theory synliggör att i mötet mellan kandidat och arbetsgivare, tillämpas 

denna likhetsfaktor och arbetsgivaren utgår mycket från vem den tror kommer trivas och 

passa in i arbetsplatsen. En person som är mer lik arbetsgivaren kanske skapar mindre risk för 

kulturkrockar på arbetsplatsen medan en person som är mer olik arbetsgivaren skapar större 

risk för kulturkrockar på arbetsplatsen och detta är något som arbetsgivare försöker undvika 

att skapa på deras arbetsplatser, berättar ett flertal rekryterare. 

 

Slutsatsen blir därav att den mänskliga faktorn med koppling till likheter är en lämplig faktor 

som kan komma att orsaka etnisk diskriminering på arbetsmarknaden. Likheter attraherar, 

vare sig det är mellan rekryterare och kandidat eller arbetsgivare och kandidat. Möjligheten 

finns att personer som är mer lika personen med makten i fråga kan prioriteras och att 

personer som är mer olika kan komma att bli bortvalda. Att rekryterare eller arbetsgivare 

väljer en kandidat som är mer lik de som anställer, kan komma att karakteriseras som ett 

säkert kort och därav kan komma att orsaka färre ”problem” på arbetsplatsen som till 

exempel färre kulturkrockar. 

6.2.2 Bekantskap 

Insamlade data visar på att rekryterare anser att arbetsgivare har möjligheten att utgå från vad 

som har funkat tidigare eller rättare sagt vem som har funkat tidigare och att detta blir senare 

som en utgångspunkt i vem arbetsgivaren söker. Detta framkommer tydligt med att en 

rekryterare säger: ”… vissa företag tar inte så stor risk och man kör på invanda mönster för 

man är trygg i det…(IP-6)”. Detta kompletteras vidare med att en rekryterare säger: ”… 

företaget har en bild, kanske på grund av fördomar och att allt kokas ner och det är en sådan 

vi ska ha. Hört flera gånger vi ska ha en ny Janne, vem är Janne…(IP-2)”. Arbetsgivaren i 

fråga utgår därav mycket från invanda mönster, personer som företaget kan känna igen sig i. 

Ett praktexempel är det som nämns ovan att en arbetsgivare ska ha en ny Janne. En möjlig 

tolkning utifrån det exemplet är att arbetsgivaren vill ha en ny person, som uppfyller de 

kriterierna för vem/vad är en Janne och att ansvaret hamnar på rekryterare att sedan hitta den 

rätta personen, utifrån arbetsgivarens önskemål för hur den rätta kandidaten är och ska vara. 

Därav kan arbetsgivarens bild på en Janne vara att man förväntar sig en äldre man i 50 

årsåldern med svensk etnisk bakgrund som älskar att vara social och prata fotboll. Detta kan 
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orsaka en krock när rekryterarna presenterar sina personer som ska täcka över tjänsten för 

vem som ska bli den nya Janne. Berscheid och Reis (1998) förklarar att familiarity inom 

similarity - attraction theory lägger vikt i att individer attraheras till individer som upplevs 

vara bekanta. I ett sådant fall kan en möjlig tolkning vara att anledningen varför arbetsgivaren 

i fråga är ute efter en ny Janne kan vara på grund av att de vill ha en individ som 

arbetsgivaren upplever bekant. 

 

Slutsatsen som dras blir därmed att den mänskliga faktorn med koppling till bekantskap kan 

orsaka etnisk diskriminering på arbetsmarknaden med hänsyn till att företag kan ha det 

enklare att välja personer de känner igen, eller har en mer bekantskap med. En ytterligare 

tolkning kan vara att företaget som letar efter en ny Janne, letar endast efter en 50 årig svensk 

man och är därav inställda på att det är en sådan person de ska ha. Kommer det då en kvinna 

med annan etnisk bakgrund och söker tjänsten kan denna person komma att bli bortvald just 

på grund av att den personen inte uppfyller de förväntningarna arbetsgivaren har på vad som 

är en Janne. Detta kan vidare tolkas också att det inte endast gäller en ny Janne, utan också att 

det kan dras till flera arbetsroller i fråga och att arbetsgivare har det enklare att välja personer 

som liknar de anställda. 

 

Empiri visar på att arbetsgivare under en rekryteringsprocess är väldigt försiktiga med vem 

som anställs, då arbetsrätten i Sverige försvårar för arbetsgivare att säga upp anställda 

personer. Arbetsgivaren i fråga vill som sagt hitta den mest lämpliga och bästa kandidaten för 

tjänsten. Detta kan vidare leda till att arbetsgivaren väljer att anställa den individen som 

liknar mest den individen som precis har lämnat tjänsten. Detta på grund av att det kan ha 

blivit som ett invant mönster att en kandidat med liknande egenskaper, personlighet och 

meriter kommer funka bättre än en person som inte är lik den tidigare individen som var 

anställd. Detta kopplas till Berscheid och Reis (1998) förklaring på familiarity att bekantskap 

attraherar. Genom att arbetsgivaren upplever att den nya kandidaten upplevs vara bekant de 

tidigare anställda, kan det komma att påverka arbetsgivaren på det sättet att arbetsgivaren kan 

skapa tankar att den personen kommer fungera bäst i arbetet, då visar på en likhet mellan de 

tidigare anställda men även att arbetsgivaren upplever den nya personen som något som man 

tidigare har mött på arbetsplatsen. 

6.3 Trivas 

Ett tredje tema framträder ur materialet som grundar sig i temat den mänskliga faktorn och 

samtidigt i temat kunden. Detta tema har studiens författare valt att kalla för trivas utifrån att 

trivas har varit det ordet som intervjupersonerna har använt för att beskriva en aspekt av 

rekryteringsprocessen. Temat trivas kommer inte att analyseras utifrån någon ny teori eller 

begrepp utan kommer bygga på de ovan beskrivna teorierna och de teman som analyserats. 

Temat är av en sammanfattande karaktär i och med att detta tema kommer att visa sig vara 

mellan länken mellan temat kunden och temat mänskliga faktorn. Attraktions teorins som 

förklarar den både medvetna och omedvetna tendensen att föredra eller attraheras av 

människor med liknande egenskaper, personlighetsdrag och utseende. Detta tema har i denna 

uppsats identifierats i empirin och blivit en del i temat mänskliga faktorn. Den andra delen 

hos temat mänskliga faktor är familiarity som beskriver tendensen hos människor att 

snabbare kunna känna trygghet/attraktion till personer som är bekanta eller liknar någon 

redan bekant detta visar sig i empirin genom att arbetsgivare kan uttrycka önskemål om att de 

vill anställa en person som är på så många sätt som möjligt lik en tidigare anställd. Dessa två 

tendenser kan antas föreligga hos de flesta människorna och därmed också hos rekryteraren 
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men även hos kunden. Temat trivas har detta antagandet som grund och tar med stöd i 

empirin resonemanget vidare. Empirin för temat trivas bygger på utsagor som:  

 

”Vilka personliga egenskaper behöver personen ha för att passa bäst för jobbet men också 

trivas här. Det är alltså inte bara att klara av jobbet utan det gäller för personen att trivas 

också. Det är precis det”(IP-2) och  

 

 ”... en person som kanske en kund vill ha men jag vet att den personen inte skulle trivas på 

det stället och därav väljer jag att inte presentera denna person.”(IP-1). 

  

Detta tolkat utifrån grundantagandet att både rekryteraren och kunden kan visa tendenser som 

beskrivits ovan kan empirin ses som något som indikerar att rekryteraren samtidigt som den 

har och kan påverkas av sina egna tendenser också försöker skapa sig en bild av kundens 

tendenser. Detta i syfte att kunna presentera så passande och riskfria kandidater som möjligt. 

Kunden som tema och det analytiska resonemanget utifrån de teoretiska begreppen ovan kan 

även här användas för att skapa en bild av hur en individ med en annan etnisk bakgrund kan 

komma att selekteras bort. Resonemanget ovan kan förtydligas med utsagan:  

 

“Diskrimineringen tror jag är det som jag upp märker bland företagare är dessa 

kulturkrockarna, att egentligen hur ska jag göra, hur blir det på fikat, hur blir dem här 

delarna, hur… för det blir lite kulturkrockar om man har olika, upplever ledarskapet olika 

(IP-4)”.  

 

Utsagan kan fogas ihop med resonemanget ovan och tolkas som att potentiella kulturkrockar 

kan representera situationer där ett visst obehag hos både kunden och kandidaten. Därmed 

kan kulturkrockarna ha ett negativt inflytande på huruvida rekryteraren kan föreställa sig att 

denna kandidat kommer att trivas på arbetsplatsen. Över tid kan detta tankesätt internaliseras 

av rekryteraren utan att det nödvändigtvis behöver ligga i linje med rekryterarens egna 

värderingar.  

7.0 Diskussion om resultaten, slutsatserna och metoden 

Under denna rubrik kommer diskussion gällande resultat, analys och slutsatser, men även 

kopplingen till syfte och frågeställningar att diskuteras. Vidare kommer en diskussion 

gällande kopplingen till tidigare forskning samt begränsningar och styrkor gällande studien 

att lyftas fram.  

7.1 Resultat och analysdiskussion 

Syftet med studien var att skapa en djupare förståelse kring rekryteringsprocesser inom 

arbetsmarknaden i förhållande till diskriminering utifrån etnisk bakgrund. Frågeställningarna 

var att vi skulle undersöka ifall det fanns faktorer som kom att förklara fenomenet etnisk 

diskriminering och hur dessa faktorer kan förstås. Tidigare forskning visade på att fenomenet 

etnisk diskriminering förekommer på arbetsmarknaden (McGinnity och Lunn, 2011; Derous 

och Ryan, 2012; Midtbøen, 2015). Därav hade vi som författare en säkerhet när vi letade efter 

orsaksfaktorer till etnisk diskriminering. Studiens resultat och analys synliggör faktorer som 

kan orsaka diskriminering med koppling till etnicitet. Dessa faktorer som har presenterats 

ovan är kunden, den mänskliga faktorn och själva begreppet att trivas. Detta svarar på vår 

första frågeställningen genom att vi redovisar tre stycken orsaksfaktorer. Resultat och 

analysdelen går vidare in på hur dessa faktorer kan komma att förstås med hjälp av de valda 
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analysverktygen som i detta fall var Goffmans dramaturgiska sociologi och similarity - 

attraction theory. Vi är väl medvetna om att analysverktygen i fråga kan komma att påverka 

huruvida empiri tolkas och analyseras och vilka slutsatser som kan dras utifrån empirin och 

vad som kan komma att synliggöras. Vidare har vi som författare under studiens gång fått 

tillämpa olika analysverktyg för att kunna få nya perspektiv på hur empirin kan komma att 

tolkas och utefter det tillämpat de analysverktyg vi har ansett bidrar med en tydlig förklaring 

för fenomenet i fråga. Slutsatserna synliggör tre faktorer till att fenomenet finns. Utifrån Berg 

(2015) förklaring på Goffmans dramaturgiska sociologi hjälpte det oss att synliggöra kunden 

som en orsaksfaktor till fenomenet. Kunden är nämligen en aktör som eftersträvar att 

bemanna en ledig position, med den mest lämpliga kandidaten. Eftersom kunden besitter den 

optimala kunskapen om hur arbetsplatsen fungerar samt vilka meriter men även egenskaper 

en anställd behöver råder det inga konstigheter att de kan sätta upp krav på vem de anser 

kommer att kunna utföra jobbet på ett effektivt sätt men också passa in på arbetsplatsen. 

Kunden är trots allt den som ska leva med kandidaten som blir tilldelad tjänsten. Vidare med 

koppling till våra slutsatser visas den mänskliga faktorn som en orsaksfaktor till fenomenet i 

fråga. Berscheid och Reis (1998) visar på att människor kan styras av omedvetna tankar och 

känslor, vilket påverkar dem i deras val, utifrån teorin similarity - attraction theory. Detta 

kopplades till den empirin som påvisar att rekryterare men även kunden i fråga har en tendens 

att välja individer som visar på likheter eller bekantskap inom kontexten. Människan är en 

subjektiv varelse som ständigt kommer i en viss mån agera utifrån dess subjektivitet. Att 

människan går in med ett helt objektivt synsätt kan komma att ifrågasättas då alla människor 

kan antas ha en förförståelse eller förutfattade meningar om olika ting, vilket kan i sin 

utsträckning påverka individer i deras val. Denna subjektiva faktor är något som kan 

diskuteras i relation till rekryterare och huruvida deras subjektivitet kan påverka dem i deras 

val, då en absolut objektivitet är helt omöjlig att uppnå. Den sista slutsatsen som denna studie 

bidrog med var att begreppet trivas var en orsaksfaktor till att etnisk diskriminering 

förekommer på arbetsmarknaden. Kunden men även rekryterare utgick mycket från vem som 

kommer trivas på arbetsplatsen. Detta är väldigt intresseväckande då hur kan man säga/veta 

vem som kommer att trivas på förhand? Två individer kan visa på många likheter men ändå 

vara extremt olika, vilket försvårar det hela med om kunden eller rekryterare utgår från 

bekantskapen eller likheter. Detta kopplas ännu en gång till människan som subjektiv varelse 

och att alla människor i grunden är olika. 

 

En relevant invändning från våra opponenter som behandlar resultatens natur och de teman 

som beskrivits där. Resultatet har ifrågasatts på basis av att vissa av de teman ansågs av 

opponenterna vara för allmängiltiga och kan tänkas vara relevanta även för andra 

diskrimineringsgrunder som exempelvis kön och ålder. Denna invändning gav upphov till en 

diskussion kring resultatet som utmynnade i en insikt hos författarna att invändningen är 

relevant men kan även ses som en styrka då en teoretisk överförbarhet inom kvalitativ 

forskning kan ses som eftersträvansvärt. Eventuella framtida studier kring diskriminering kan 

möjligtvis producera liknande faktorer trots att diskrimineringsgrunden i de studierna är en 

annan.  

7.2 Diskussion med koppling till tidigare forskning 

Den tidigare forskningen i denna studie har använts som en motiverande faktor till att bedriva 

denna studie samtidigt som tidigare forskning gällande bakomliggande faktorer till etnisk 

diskriminering har presenterats. Vi kan se tydliga skillnader på vad som framkommer i den 

tidigare forskningen gällande de bakomliggande faktorerna som har presenterats i dessa 

studier och det som framkommer i denna studie. Midtbøen (2015) presenterar första mötet, de 
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informella och formella kraven och de makroekonomiska faktorerna som påverkande faktorer 

till att diskriminering utifrån etnicitet ökar eller minskar. Denna studie kompletterar dessa 

studier med att synliggöra teman som kunden, den mänskliga faktorn och trivas som 

bakomliggande faktorer till existensen av fenomenet. Eftersom studien är av kvalitativ 

karaktär finns inte den exakta förklaringen till fenomenet utan alla dessa faktorer som har 

presenterats i denna studie och tidigare forskningen grundar sig i rekryterares subjektiva 

antaganden om fenomenet. Det råder inga konstigheter att rekryterare ser på fenomenet på 

olika sätt, vilket i sin utsträckning resulterar till att studier med till detta fenomen kan visa 

olika på de bakomliggande faktorerna för existensen av fenomenet i fråga. Vidare bidrar 

denna studie med en utökad kunskap och förståelse gällande fenomenet. Under rubriken 

“Etnisk diskriminering på arbetsmarknaden” visar ett flertal studier på att etnisk 

diskriminering sker. Den aktuella studien bidrar i relation till dessa studier en förståelse kring 

fenomenet. Dock är det viktigt att ständigt ha ett kritiskt tänk när kvalitativa studier används 

för att förklara ett fenomen. Vidare är det av vikt att poängtera att ytterligare kvalitativ 

tidigare forskning gällande orsaksfaktorer till fenomenet, etnisk diskriminering, inte kunde 

hittas. Detta kan bero på att forskare är mer intresserade av att påvisa att fenomenet finns 

genom kvantitativ forskning, snarare än att försöka förklara fenomenet utifrån de individer 

som ständigt arbetar med rekrytering på arbetsmarknaden.  

7.3 Metoddiskussion 

Målet med studien var att skapa en tydlig förståelse för fenomenet i fråga. Därav var en 

kvalitativ studie av relevansen för studiens utgångspunkt. Vidare har tankar gällande hur en 

kvalitativ studie kan komma att förklarar ett komplext fenomen, uppstått. En kvalitativ studie 

bygger mycket på att skapa en förståelse för fenomen, vilket denna studie gör gällande att 

skapa en förståelse kring varför fenomenet, etnisk diskriminering existerar. Dock bygger 

denna studie på subjektiva antaganden vilket i stort sett kan komma att påverka studiens 

validitet. Hur vet vi verkligen att dessa faktorer är de faktiska orsakerna till att fenomenet, 

etnisk diskriminering, existerar? Detta är den begränsningen som synliggörs med studien. För 

att de faktiska faktorerna till etnisk diskriminering ska synliggöras måste en bredare 

population med erfarenheter inom rekrytering, intervjuas. Styrkorna med denna studie 

grundas i den befintliga forskningen som finns inom området. Studien synliggör 

orsaksfaktorer som tidigare inte har synliggjorts, vilket kan vara grunden för vidare forskning 

och utforskandet av dessa faktorers inverkan på fenomenet. 

8.0 Relevansen för socialt arbete och vidare forskning. 

Forskningsområdets koppling till socialt arbete kan i en första anblick inte upplevas 

uppenbart, det går trots det att göra en koppling utifrån flera olika perspektiv. Ett citat på en 

definition av socialt arbete kan vara högst relevant för att belysa forskningsområdets koppling 

till socialt arbete. 

  

Organiserad verksamhet som med fokus på svaga samhällskategorier har till 

syfte att förhindra att samhällsförändringar och andra förhållanden får 

förtryckande eller på andra sätt problemskapande sociala eller psykosociala 

konsekvenser för grupper eller individer. Det sociala arbetet genomförs med 

analys och metodutveckling på tre nivåer, den strukturella nivån, grupp och 

organisationsnivån samt individ och familjenivån (Nationalencyklopedin, 1995, 

band 17, s.33). 
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Forskningsområdets koppling till socialt arbete ligger i den strukturella nivån där 

forskningsområdet i fråga kan komma att synliggöra behovet av förebyggande socialt arbete, 

genom att synliggöra faktorer som kan orsaka sociala eller psykosociala konsekvenser för 

individer med annan kulturell bakgrund. Vi anser att ett inriktat fokus på det förebyggande 

arbetet gentemot diskriminering utifrån etnicitet på arbetsmarknaden kan komma att minska 

antalet individer som hamnar i utsatt situationer eller till och med medföra en förståelse kring 

varför vissa individer hamnar i utsatta situationer. 

 

Eftersom fenomenet etnisk diskriminering existerar anser vi att vidare forskning bör lägga 

ytterligare vikt i att skapa en förståelse kring fenomenet. Detta kan ske genom att 

kompletterande intervjuer med personer med erfarenheter inom rekrytering sker, dock med 

andra analysverktyg för att synliggöra ifall det föreligger andra orsaksfaktorer för fenomenet. 

Vidare forskning kan även komma att skapa en helhetsbild genom att lägga vikt i personer 

med annan etnisk bakgrund utanför arbetsmarknaden och deras upplevelser gällande att vara 

utanför arbetsmarknaden. 
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Bilaga 1: Intervjuguide 

Inledning 

1.    Hur länge har du jobbat som rekryterare? 

2.   Vad tycker du om yrket? 

- Vad är det som gör yrket intressant? 

3.   Vad kan komma att påverka det du får göra samt inte får göra? Vad påverkar dina 

val? Lagar/regler, policys? 

4.   Vad har du för erfarenheter/utbildning inom området? 

5.   Hur går rekryteringsprocessen till? 

- Hur går det till när ni får ett uppdrag från kund. möten? 

___________________________________________________________________________ 

Tema - Roller 

1.    Hur många är ni i personalgruppen? 

2.   Brukar ni samarbeta med varandra? 

- om ja på vilket sätt? 

- om nej, brukar ni prata med varandra “jobb” med varandra under lunchen. 

3.   Om vi ber dig att tänka tillbaka till när du precis börjat jobba med rekrytering vad är 

det första du tänker på då? 

- Kan du berätta om något som du tyckte var svårt eller obekvämt under tiden du var ny 

på jobbet 

- Berätta om något som var givande eller kul under tiden du var ny på jobbet. 

- Berätta om och hur ditt sätt att förhålla dig till eller se på det som varit jobbigt i början 

har förändrats. 

4.   Hur får du till dig att du har gjort ett bra jobb i din roll som rekryterare. 

- Har det förändrats från tiden då du var ny i rollen tills nu? 

- Hur får du till dig att rekryteringen var suboptimal? 

5.   Hur skapar ni uppfattningen om vem som kommer att passa in för ett specifikt jobb? 

- Kan du berätta lite hur det går till? 

- Finns det formella och informella krav? 

6.   Hur får du till dig att du gjort ett bra jobb eller ett mindre bra jobb? 

- Har du några exempel? 

- Vad orsakar att det blir fel? 

___________________________________________________________________________ 

Tema – Diskriminering 

 1.      Hur ser ni på diskriminering utifrån etnicitet inom rekryteringsprocessen? 

- Hur förhåller ni er till det? 

- Har ni några arbetssätt eller policys som riktar sig till problematiken? 

2. Hur vanligt tror du att det är med diskriminering utifrån etnicitet? 

3. Hur upplever ni att era kunder förhåller sig till diskriminering utifrån etnicitet? 

- Har kunderna önskemål eller krav som leder till att diskriminering utifrån etnicitet 

ökar eller minskar? 

4. Vart i en rekryteringsprocess tror du att diskriminering har störst sannolikhet att 

inträffa? 


