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Abstract 

 

Title: Anonymous job applications - A qualitative study about anonymous job applications' 

significance for the outcome of the recruitment process. 

Authors: Ranmali Fernando och Tora Arbman Karlsson 

Keywords: Anonymous job application, discrimination, labelling theory, homosociality and 

etnosociality, ethnic background, gender and age. 

 

Anonymous job applications are a relatively new method that has gained space in the Swedish 

labor market and the research field in recent years. Research shows that personal attributes are 

often crucial for who gets called to a job interview. Therefore, this study refers to examine how 

recruiters evaluate and use this approach and demonstrates the importance that anonymity has to 

the outcome of the recruitment process. 

  

The study is based on a hermeneutic perspective with a qualitative approach and was conducted 

using a comparative study design, with analysis based on several case studies. The empirical 

material consists of five semi-structured interviews, which together creates two cases within the 

IT and consulting industry.   

  

During the analysis, a theoretical framework has been presented which consists of the labelling 

theory and the analytical concepts of homosociality and etnosociality. These three are used to 

increase the understanding of how a sorting method based only on formal criteria, training and 

work experience, is used in practice.  This has led an employer to focus on individual 

competency instead of ethnic background, gender or age. However, a problem remains in the 

industry where age is a determining factor and ethnicity is linked to Swedish language skills.  

Difficulties also arise when customer influence plays a large role in the recruitment process and 

this creates a framework of what is expected of every employee. This enables consultants to be 

adapted depending on the criteria that are necessary for the specific company. It is not only vital 

what recruiters or employers value but also what the clients wants and expect of the consultants. 
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Sammanfattning 

 

Titel: Avidentifierade jobbansökningar - En kvalitativ studie om avidentifierade 

jobbansökningars betydelse för rekryteringsprocessens utfall. 

Författare: Ranmali Fernando och Tora Arbman Karlsson 

Nyckelord: Avidentifierade jobbansökningar, diskriminering, stämplingsteori, homosocialitet, 

etnosocialitet, etnisk bakgrund, kön och ålder. 

 

Avidentifierade jobbansökningar är en relativt ny metod som under de senaste åren fått utrymme 

på den svenska arbetsmarknaden samt på forskningsfältet. Uppmärksamheten av metoden 

kommer av den tidigare forskning som visar att betydelsen av faktorer som bland annat etnisk 

bakgrund, kön och ålder är ibland avgörande för vem som kallas till jobbintervju. Därför åsyftar 

denna studie att undersöka hur rekryterare värderar och använder denna metod samt vilken 

betydelse avidentifiering har för rekryteringsprocessens utfall.  

 

Studien utgår ifrån ett hermeneutistiskt perspektiv och har en kvalitativ ansats. Med hjälp av en 

komparativ undersökningsdesign och flerfallsstudie som analysmetod behandlas det empiriska 

materialet, vilket utgörs av fem semistrukturerade intervjuer. Dessa intervjuer skapar 

tillsammans skapar två fall inom IT och konsultbranschen.  

 

Analysen behandlas med hjälp av det teoretiska ramverket vilket består av stämplingsteori samt 

de analytiska begreppen homosocialitet och etnosocialitet. Detta för att öka förståelsen för hur en 

sorteringsmetod som baseras endast på formella kriterier, utbildning och arbetslivserfarenheter, 

fungerar i praktiken. Det har framkommit att vid avsaknaden av faktorerna läggs fokus istället på 

den individuella kompetensen. Informationen gällande individens kompetens och 

arbetslivserfarenhet är den del som får mest kritik för att vara för ospecifik. Inom IT branschen 

har det visat sig att faktorer som ålder och etnicitet är av betydelse vid anställning. Det uppstår 

även en svårighet då kundinflytandet spelar så stor roll vid rekrytering och skapar en ram av vad 

som efterfrågas av varje anställd. Det är inte endast avgörande vad rekryterare eller arbetsgivare 

värderar utan det finns flera aktörer som spelar in vid valet av medarbetare. 
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1. Inledning 

 

Sverige är ett av de länder i världen där flest människor vill genomgå namnbyte. Anledningen till 

dessa namnbyten kan vara olika, men det har visat sig finnas en skillnad mellan infödda svenskar 

och invandrare. Infödda svenskar byter främst namn på grund av trendliknande orsaker eller för 

att särskilja sig från vanliga svenska namn. Det mest förekommande är individer som ändrar 

stavningen i sina redan befintliga namn. För att känna en känsla av tillhörighet byter istället 

invandrare till svenska namn, vilket även kan bidra till en ökad chans till arbete (Lagerblad, 

2010). Byte från ett utländskklingande till ett svenskklingande namn kan dessutom medföra 

löneökning (Arai et. al. 2006:31f). Att invandrare byter namn för att få samma arbetsmöjligheter 

och känna delaktighet till majoritetssamhället kan tyda på att de tillskrivs en viss typ av 

utanförskap. För att minska detta utanförskap har vikten av ha ett arbete, den så kallade 

arbetslinjen, implementerats starkt i den svenska politiken under de senaste åren. Den nuvarande 

regeringen inkluderar alla som kan arbeta men av olika anledningar är arbetslösa som en del av 

detta utanförskap (Abrahamsson 2009:7). Utanförskapet yttrar sig i olika former, men en vanlig 

definition av det är socialt och ekonomiskt utanförskap. Denna benämning innebär att individen 

inte är självförsörjande utan livnär sig via bidrag. I och med detta kommer individen i kontakt 

med det sociala arbetets praktik (Abrahamsson 2009:7f). 

  

Arbetslösheten i Sverige har medfört ett ökat intresse kring utanförskap och varför 

arbetsmöjligheter ser olika ut för olika individer på grund av faktorer som etnisk bakgrund, kön 

och ålder. I kombination med att regeringen strävar efter ett samhälle där alla som kan ska 

arbeta, vill de minska försörjningsstödet och utanförskapet. Samtidigt råder olika former av 

diskriminering på den svenska arbetsmarknaden som leder till att individer sorteras ut. Därför ser 

vi det som intressant att titta närmare på rekryteringsprocessen och öka kunskapen om i vilken 

utsträckning utelämnande av information kring etnisk bakgrund, kön och ålder kan påverka vid 

rekrytering. Följaktligen har en avidentifierad ansökningsmetod valts för att undersöka vilken 

betydelse och påverkan tillvägagångssättet kan ha på rekryteringsprocessen. 

  

Den avidentifierade metoden har definierats som en möjlig lösning till att förhindra utanförskap 

och öka arbetsmöjligheter för alla, på lika villkor (Carlsson & Rooth 2007:66). Minskat 

utanförskap skulle medföra ett minskat försörjningsstöd från sociala myndigheter. Därför vill vi 
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utforska rekryteringsprocessen och med hjälp av att intervjua tre rekryteringsansvariga se hur en 

sorteringsmetod som endast baserar sig på formella kriterier fungerar i praktiken. Metoden som 

undersöks i denna studie är utformad av ett företag som i denna studie fått det fiktiva namnet 

Inkognito
1
. 

  

1.1 Bakgrund  

Under de senaste 20 åren har ett skifte skett på Sveriges arbetsmarknad, där industrin långsamt 

reducerats och serviceyrken ökat markant. Denna förändring beror till viss del på att 

befolkningsströmmen till storstaden har ökat, vilket bland annat skapat efterfrågan för fler 

servicetjänster (Arbetsmiljöverket 2011:4). I samband med denna urbanisering har en 

globalisering skett parallellt, vilket bidragit till en ökad rörelse av arbetstagare mellan Sverige 

och andra länder. Denna utveckling har skapat förändringar i Sverige demografiskt, geografiskt, 

utbildningsmässigt och inom olika arbetsområden. Sådana förändringar påverkar vad människor 

har för yrken samt var de väljer att bosätta sig (Arbetsmiljöverket 2011:4). En annan stor 

anledning till minskningen av industriarbeten är den tekniska utvecklingen som skett, med ökad 

robotisering och automatisering. Industrijobb kan rationaliseras bort medan vissa servicejobb 

kräver närvarande människor, till exempel sjukvården. Dock kan många servicejobb 

rationaliseras bort med datorernas utveckling, när vi exempelvis börjar boka resor själva (Åberg 

2013:6f). I samband med att jordbruk och industriarbeten har minskat på den svenska 

arbetsmarknaden är det främst de okvalificerade arbeten som bortrationaliserats (Åberg, 

2013:6f). Detta är också ett skäl till att utbildningskraven höjts och utbildning är i dagens 

kunskapssamhälle en viktig faktor för att komma in på arbetsmarknaden. Detta har medfört 

högre krav på utbildningsnivå, vilket märks tydligast inom arbetssektorer som tidigare har haft 

en arbetskraft med en låg utbildning. (Arbetsmiljöverket 2011:45). Utvecklingen mot en mindre 

industrisektor har medfört att arbetsmarknaden förlorat flertalet yrken där majoriteten av 

arbetskraften har varit lågutbildad (Arbetsmiljöverket 2011:45). I dagens Sverige har den privata 

sektorn fått större utrymme, där främst serviceyrken har expanderat, och företagen har ökat i 

antal men minskat i storlek och antal anställda (Arbetsmiljöverket 2011:45). 

  

Utvecklingen på arbetsmarknaden har även präglats av den förändring som har skett i Sverige 

                                                
1
 För beskrivning av företaget Inkognito och dess grundare samt de rekryteringsansvariga: se kapitel 5. 
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under de senaste 25 åren gällande invandring. Omvandlingen, från en arbetsmarknad som 

dominerats av industri till mer serviceorienterade branscher, har bidragit till färre arbeten jämfört 

med tidigare (SOU 2006:171). Även om sysselsättningen bland utlandsfödda har ökat sedan 

nittiotalet, tar sig den etniska ojämlikheten numera uttryck i tillfälliga och/eller osäkra 

anställningar (SOU 2006:171). Viss hänsyn bör tas till att det kan vara en omfattande process att 

byta nationell arbetsmarknad. När en förändring inte sker över en längre period och vissa 

grupper kvarstår i arbetslöshet, menar dock kritiker att detta är ett misslyckande i integrationen 

(Arai 1999:7f). 

  

För att öka chansen till lika möjligheter till arbete prioriterades en uppdatering av de lagar mot 

diskriminering som fanns i Sverige. Den första januari 2009 trädde den nya diskrimineringslagen 

i kraft, vilken sammanför de gamla lagarna i en gemensam lag. I samband med detta slogs även 

alla ombudsmän ihop till en förenad diskrimineringsombudsman. Förändringen är striktare och 

omfattar fler samhällsområden och den jämlikhetsplan som arbetsgivare är skyldiga att införa på 

arbetsplatsen måste utvärderas vart tredje år (Regeringskansliet 2009:01). Dagens 

diskrimineringslag i Sverige skyddar individer från att bli diskriminerade på grund av kön, 

könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning 

och ålder. Lagens andra kapitel behandlar förbud mot diskriminering i arbetslivet och gör det 

tydligt att faktorer som till exempel etnisk bakgrund, kön och ålder inte får vara avgörande vid 

rekrytering in i arbetslivet (SFS 2008:567). Detta är en studie i socialt arbete eftersom en av 

socialtjänstlagens grundpelare strävar efter att främja människornas ekonomiska och sociala 

trygghet (SFS 2001:453), vilket gör den enskildes möjligheter att försörja sig till en central fråga.  

 

Invandrares relativa underordning på den svenska arbetsmarknaden väckte intresset till vår 

studie, nämligen att se utfallet vid rekrytering där etnicitet undanhålls från arbetsgivaren som 

metod för att förhindra diskriminering som socialt problem. Detta intresse vidareutvecklades till 

att även inkludera faktorerna kön och ålder i studien. Då rekrytering är det tillfälle då människor 

sorteras på arbetsmarknaden, vilka som får möjligheter kontra vilka som slås ut, vill vi undersöka 

om en avidentifierad rekryteringsprocess kan påverka diskrimineringen på arbetsmarknaden. 
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1.2 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka vilken betydelse avidentifierade jobbansökningar har för 

rekryteringsprocessens utfall. Genom att närmare undersöka rekryteringsföretaget Inkognito, 

som arbetar med avidentifierade ansökningar och hur rekryterare värderar denna metod, vill vi 

närmare förstå hur en sorteringsmetod som baseras endast på formella kriterier, utbildning och 

arbetslivserfarenheter, fungerar i praktiken. 

  

1.3 Frågeställning 

1. Hur påverkas rekryteringsprocessen av tillämpningen av avidentifierade jobbansökningar? 

2. Var riktar rekryteringsansvariga sitt fokus när de inte kan lägga vikt vid etnisk bakgrund, kön 

och ålder? 

3. Vilken betydelse kan avidentifieringen av ansökningar ha för arbetsmarknaden? 

  

1.4 Avgränsning 

Denna studie kommer att avgränsas till rekrytering inom en mindre del av arbetsmarknaden, 

närmare bestämt IT- och konsultbranschen. Valet av avgränsning är gjord till ett specifikt 

rekryteringsföretag, Inkognito, som driver en avidentifierad internettjänst för arbetssökande inom 

IT och konsultering. För att få en tydlig bild av metoden har grundarna Emrah och Peter 

intervjuats. Vidare har även Felicia, Magnus och Yvonne, användare av tjänsten som företaget 

Inkognito förmedlar, intervjuats. Informanterna är även med och driver olika företag inom den 

avgränsade branschen och har därför breda kunskaper om hur denna del av arbetsmarknaden 

fungerar. Studien har fokus på en redan utformad metod, Inkognitos avidentifierade tjänst, vilken 

alla informanter har erfarenhet av. Ytterligare en avgränsning är den fas i rekryteringsprocessen 

som har undersökts. I studien riktas endast fokus mot den första fasen av rekryteringsprocessen, 

där arbetsgivaren utifrån sitt sökbehov sorterar inkomna intresseanmälningar. Vi undersöker 

alltså inte vad som händer efter denna fas; vid intervju, referenstagning eller eventuella tester. 

  

1.5 Disposition 

I kapitel ett presenteras en introduktion till det avgränsade området samt lyfter fram studiens 

syfte och frågeställningar. I kapitel två belyses de metoder som används i studien samt 

förförståelse, val av ansats, urval och undersökningsdesign. Vidare diskuteras även studiens 
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validitet, reliabilitet och etiska hänsynstagande. Kapitel tre för in läsaren i tidigare forskning 

inom det avgränsade området. Teoriramen presenteras i kapitel fyra, där uppsatsen kommer att 

utgå ifrån två teoretiska utgångar vilka är stämplingsteori och begreppen homosocialitet samt 

etnosocialitet. I kapitel fem redogörs studiens empiriska underlag som även behandlas i analysen. 

I det sista kapitlet presenteras en diskussion kring studiens resultat och metod. I detta kapitel 

framkommer även förslag för framtida forskning och en avslutande del som behandlar våra egna 

tankar som väckts under processen.  
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2. Metod 

 

Studien utgår ifrån ett hermeneutiskt perspektiv där intervjumaterialet omvandlas till texter och 

tolkas för att vidare bidra till en ökad förståelse av forskningsproblemet (Kvale, Steinar & 

Brinkman 2009:66f). Vidare har detta kapitel delats in i avsnitt där förförståelse, metodologi, 

tillvägagångssätt, abduktiv ansats, urval, undersökningsdesign och analysmetod redogörs samt 

diskuteras. Avslutningsvis behandlas studiens validitet och reliabilitet samt etiska 

hänsynstaganden. 

 

2.1 Förförståelse 

För att kunna göra en tolkning av den verklighet vi lever i är det väsentligt att som forskare vara 

medveten om den egna förförståelsen inom ämnesområdet. Förförståelsen grundar sig på 

erfarenheter, vardagsförståelse samt tolkningar av dessa. Likväl är det viktigt att se samhället ur 

olika perspektiv där den egna vardagsförståelsen inte får ingripa i informanternas uppfattning av 

det fält som avses undersökas (Aspers 2007:34). Därigenom har vi under hela processen ständigt 

tagit vår egen förförståelse i beaktning vid kontakt med informanterna samt undersökningsfältet. 

  

Valet av problemområde kom ur vår förförståelse gällande svårigheter för arbetssökande, med 

vissa personliga egenskaper som går att härleda till etnisk bakgrund, kön och ålder, att etablera 

sig på arbetsmarknaden. Denna förförståelse grundar sig i att individer i vårt nätverk har blivit 

utsorterade vid sökande av arbete vilket har gjort oss nyfikna på att vidare undersöka området. Vi 

är medvetna om att vår förförståelse om att arbetsmarknaden inte sorterar människor efter strikt 

formella kvalifikationer, kan påverka studiens slutgiltiga utfall. Denna medvetenhet gjorde att vi 

valde att inrikta oss på avidentifierade jobbansökningar som en metod som används för att 

förhindra diskriminering. Valet att angripa studien på detta sätt kan skapa möjlighet för oss att 

inte i lika hög grad präglas av vår förförståelse. 

 

2.2 Hermeneutiskt perspektiv 

Inom hermeneutiken poängteras vikten av att vara medveten om den egna förförståelsen och 

socialt grundade fördomar för att kunna göra en mer objektiv tolkning av empirin och därmed 

kunna sätta det i ett större sammanhang (Kvale & Brinkman 2009:66f, Holme & Krohn Solvang 

1997:95). Dock är det svårt att frångå den egna förförståelsen och de fördomar och 
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föreställningar vi bär på. Det väsentliga är att det finns en medvetenhet om att de kan påverka 

forskningsprocessen och de tolkningar som görs subjektivt (Holme & Krohn Solvang 1997:95). 

Inom hermeneutiken analyseras förförståelse och socialt grundade fördomar genom att skapa en 

distinktion där en uppdelning gör gällande vad som är värdering samt vad som är fakta i det 

valda studieområdet (Holme & Krohn Solvang 1997:95). 

 

För att kunna förstå det hermeneutistiska perspektivet kan två metaforiska cirklar användas som 

hjälpmedel. Detta för att visa på interaktionen mellan de som forskar och det som undersöks. 

Den första kallas den kognitiva cirkeln och behandlar förförståelsen. Denna cirkel grundar sig i 

den ursprungliga förförståelsen och yttrar sig i den första delen av forskningsprocessen. Ur detta 

uppkommer frågeställningar som vidare används vid mötet med forskningsfältet. Denna 

interaktion ger ny information om studieområdet varav vår egen förförståelse utvecklas och kan 

ställas mot informanternas uppfattning, som i sin tur kan skapa och utveckla ytterligare 

frågeställningar (Holme & Krohn Solvang 1997:96f). Samspelet mellan vår och informanternas 

förståelse verkar i en ständig cirkel. Forskaren gör konstant nya tolkningar av fältet som 

ifrågasätts och därigenom bidrar till att nya tolkningar uppkommer. Vår studie blir därigenom 

resultatet av en slutgiltig tolkning av det sociala problem som undersöks (Holme & Krohn 

Solvang 1997:97). 

 

Den andra metaforiska cirkeln inom hermeneutiken kallas för den normativa cirkeln och 

behandlar socialt grundade fördomar. I interaktionen med fältet prövas våra egna värderingar 

gentemot informanternas uppfattningar. För att uppnå en god studie bör vi ha en kritisk 

utgångspunkt där syftet inte är att verifiera våra värderingar utan vara mottagliga för det som 

faktiskt framkommer (Holme & Krohn Solvang 1997:97). Denna cirkel, likt den föregående, är 

en interaktion mellan våra fördomar och informanternas uppfattning, vilka står i en ständigt 

prövande relation till varandra (Holme & Krohn Solvang 1997:97). Tillsammans skapar dessa 

cirklar en dubbel interaktion som påverkar varandra. Denna interaktion skapar en 

forskningsprocess som ständigt samspelar med tes och kunskap samt forskare och informant. 

Användandet av cirklar som metafor är att beskriva processen om hur kunskapen om det område 

som studeras växer fram (Holme & Krohn Solvang 1997:97f). 
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2.3 Metodologi 

Valet av en kvalitativ ansats baseras på att utgångspunkten i studien är att få fram en djupare 

förståelse av det problem som uppsatsen undersöker. Det ter sig då naturligt att använda en 

kvalitativ ansats eftersom den är mer tolkningsinriktad och ger oss möjlighet att fördjupa oss i 

problemet (Bryman 2008:340f). Vi vill på bästa möjliga sätt beskriva hur sorteringen i 

rekryteringsprocessen ser ut idag för att skapa en förståelse för vad avidentifierade 

jobbansökningar har för effekt på utfallet på arbetsmarknaden. Vi vill även undersöka om 

informanterna upplever att arbetsmarknaden mer generellt kan påverkas av en sådan anonymitet. 

Att beskriva och förstå olika kontexter och strukturer är några av de kriterier som finns för 

kvalitativa studier. Detta menar Holme och Krohn Solvang (1997:78) är viktigt att ha i åtanke 

vid val av ansats. Kvantitativa studier är oftast teoriprövande med hjälp av en hypotes och söker 

efter samband mellan olika separata variabler, till skillnad från de kvalitativa metoderna som 

oftast utgår ifrån generella frågeställningar för att vidare tolka insamlad data (Bryman 

2008:151,346). Eftersom vårt syfte inte är att teoripröva utan vi istället närmar oss empirin med 

hjälp av frågeställningar, ter det sig mer naturligt att använda en kvalitativ ansats i studien. 

  

2.4 Tillvägagångssätt 

Vi har genomfört kvalitativa intervjuer med semistrukturerad karaktär. Inför varje intervju har 

individuella intervjuguider förberetts till de fem informanterna. Vår huvudsakliga empiri består 

av intervjuer med två personer som startat ett rekryteringsföretag, inom IT och Management. De 

tillhandahåller en avidentifierad ansökningsmetod till andra företag via en webbplats. För att ta 

reda på hur arbetsgivare upplevde denna rekryteringsmetod har vi även intervjuat tre personer 

som nyttjar denna tjänst. Dessa personer arbetar som rekryteringsansvariga på privata företag. De 

fem intervjuerna har spelats in, transkriberats och anonymiserats. Transkriberingen har gett oss 

möjlighet att återge en mer precis beskrivning av intervjuerna och har även bidragit till att 

informationen i studien inte förvrängs (Yin 2007:119). Vidare har materialet kodats med hjälp av 

marginalmetoden (Aspers 2007:197). Denna metod bygger på att data tematiseras genom att 

markeras med olika färger. Färgerna är kopplade till ett kodschema, vilket gör de olika teman 

tydligt överskådliga under genomförandet av analysen (Aspers 2007:197). 

 

Efter den första kontakten med informanterna har de själva fått avgöra tid och plats för intervjun. 
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Mötet med informanterna har alla skett på deras respektive arbetsplatser, i ett avskilt rum. Under 

intervjun fanns hela tiden föresatsen att inte ställa ledande frågor för att undvika att styra 

informantens svar, vilket Yin (2007:118) påpekar är av stor vikt för att åstadkomma en öppen 

dialog. Detta för att ge informanten möjligheten att dela med sig av sina egna åsikter och 

erfarenheter i kombination med ren kunskap (Yin 2007:118). Vi har haft i åtanke, vid arbetet 

med informationen från intervjuerna, att informanterna kan ha svårigheter att korrekt förmedla 

sin erfarenhet och uppfattning av situationer. Yin (2007:119) poängterar därför vikten av att 

kontrollera empirin intervjuerna ger med andra källor. I denna studie kontrolleras empirin med 

tidigare forskning som har gjorts inom undersökningsområdet. 

  

För att anonymisera informanterna och företagen de arbetar för har de tilldelats fiktiva namn. 

Rekryteringsföretaget har fått benämningen Inkognito. Informanterna presenteras i den ordning 

som intervjuerna har ägt rum, där de har fått de fiktiva namnen Emrah, Peter, Magnus, Felicia 

och Yvonne. Den första tanken var att avidentifiera informanterna i lika hög grad som den 

metoden som undersöks. Detta skulle innebära att etnicitet och kön inte skulle visas genom att 

informanterna skulle benämnas: informant A, B, C, D, och E. Könet skulle även döljas genom att 

använda benämningen hen. Dock mötte vi på svårigheter vid utförandet och valde att ge 

informanterna de fiktiva namnen.  

  

2.5 Undersökningsdesign och analysmetod 

Konstruktionen för denna studie bygger på en jämförande undersökningsdesign. Utgångspunkten 

för denna design är att forskaren ska få en ökad förståelse av ett fenomen och att fenomenet 

belyses från ett eller fler fall eller kontexter (Bryman 2008:80). Jämförelsen sker mellan å ena 

sidan rekryteringsföretaget Inkognito som tillhandahåller en tjänst, nämligen avidentifierade 

jobbansökningar, och å andra sidan de rekryteringsansvariga; Felicia, Magnus och Yvonne som 

konsumerar denna tjänst. Detta ger oss inblickar i tanken bakom rekryteringsmetoden och 

upplevelsen av att nyttja den. Utifrån den sammantagna kunskapen vill vi kunna föra 

resonemang om den eventuella effekt tillämpningen av avidentifierade ansökningar skulle kunna 

ha på samhället. 

 

Valet av en komparativ undersökningsdesign i denna studie gjordes då den syftar till att, ur olika 
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företags erfarenheter, nå en förståelse för vad avidentifierade jobbansökningar kan ge för effekt. 

Med hjälp av en komparativ design kan förståelsen öka genom att jämföra olika fall (Bryman 

2008:80). Vidare kommer undersökningsdesignen tillämpa en kvalitativ form där den används i 

jämförande syfte, vilket även kallas flerfallstudie (Bryman 2008:82). Flerfallsdesign går att se 

som en utökning av fallstudiedesign, där endast ett fall står i fokus (Bryman 2008:83). Då vi som 

tillvägagångssätt använt oss av kvalitativa intervjuer som datainsamlingsmetod ter sig den 

komparativa designen lämplig, vilket även Bryman (2008:84) förespråkar. I flerfallsdesignen 

behandlas varje fall som enskilt vid insamling av empiri men studiens kontext innefattas av flera 

fall. Detsamma sker i analysen där varje fall bearbetas var för sig för att sedan analyseras i ett 

jämförande avsnitt. Därmed antar studien en jämförande ansats med en komparativ design (Yin 

2007:67). Vid användandet av flerfallsdesign finns två urvalskrav att välja mellan, för att korrekt 

följa metodologins logik. Antingen väljs fallen i studien ut då deras resultat antas åtskiljas eller 

så väljs de ut då resultatet antas vara liknande (Yin 2007:69). Vi använder oss av det sistnämnda 

urvalskravet i vår studie eftersom kraven för urvalet erhålls till den metod av avidentifierade 

jobbansökningar som företagen delvis använder vid rekrytering. 

  

Eftersom studien syftar till att undersöka ett fenomen, det vill säga avidentifierade 

jobbansökningar, ur olika perspektiv anser vi att det är lämpligt att använda flerfallstudie som 

undersökningsdesign. Med hjälp av en flerfallsdesign undersöks flera fall vilket frambringar en 

mer utvidgad data med mer information. Dock innefattar denna undersökningsdesign svårigheter 

då den påkallar stora resurser som gör den tidskrävande och därigenom kan hindra författare att 

tillämpa den (Yin 2007:68). Med detta i åtanke anser vi dock att den är mest lämplig att använda 

i vår studie då den framhäver den centrala informationen för att uppnå syftet och bidrar till ett 

djupare perspektiv genom att jämföra synen inom de olika fallen. Valet av att tillämpa en 

komparativ analysmetod för att utforska det empiriska materialet gjordes med avsikten att 

jämföra hur de två fallen förhåller sig till avidentifierade jobbansökningar som 

rekryteringsmetod. Aspers (2007:192) hävdar att denna metod ska användas i sammanhang då ett 

flertal aktörer har olika syn på ett specifikt fenomen. Då vi vill synliggöra flera aktörers 

uppfattning av avidentifiering som rekryteringsmetod hjälper denna teknik oss att öka förståelsen 

gällande innebörden av avsaknaden av etnisk bakgrund, kön och ålder vid rekrytering på den 

svenska arbetsmarknaden. 
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 2.6 Urval 

Till intervjuerna med Emrah, Peter, Magnus och Yvonne användes ett subjektivt urval som går 

under kategorin icke-sannolikhetsval, vilket innebär att alla som ingår i populationen inte har 

samma möjlighet att ingå i urvalet (Denscombe 2000:22f). Subjektivt urval innebär att 

informanterna medvetet väljs ut utifrån kriteriet att de kan ge mer betydelsefull information än 

andra i populationen (Denscombe 2000:23). Då studien syftar till att undersöka en 

rektyteringstjänst som tillhandahåller avidentifierade jobbansökningar valdes Emrah och Peter 

utifrån att de har skapat företaget Inkognito. Urvalskriterierna för Magnus och Yvonne gjordes 

med motiveringen att de ansvarade för rekryteringen på företag med en stor personalstyrka, över 

80 personer. Detta då de antas ha en större inblick i rekryteringsprocessen genom att ha 

behandlat fler ansökningar än mindre företag. Ett sista kriterium var att de skulle vara 

registrerade i Inkognitos tjänst och därmed ha egen erfarenhet om vad denna avidentifierade 

metod innebär. 

  

Kontakten med Felicia skapades genom Inkognito. Detta kallas för snöbollsurval och kom som 

effekt efter förfrågan om tänkbar kontakt med ett företag som skulle vara öppen för en intervju. 

Detta kan ses som det första steget i ett snöbollsurval (Denscombe 2000:24). Snöbollsurval går 

under kategorin bekvämlighetsurval och är enligt Bryman (2008:195) legitimt att använda vid 

tillfällen då det kan leda till värdefull information för studien. Efter intervjun med Felicia avbröts 

snöbollsprocessen för att återgå till subjektivt urval. Detta på grund av att en vidare förfrågning 

ansågs som ett för omfattande krav på informanterna. Fördelen med dessa två urvalsprocesser är 

att de är väldigt effektiva och inte motsätter sig varandra (Denscombe 2000:24). 

  

2.7 Abduktiv ansats 

Analysen utgår ifrån en abduktiv ansats vilken är influerad av både induktion och deduktion. 

Dock går det inte att se abduktion som en blandning av de tidigare nämnda utan ses som en egen 

ansats (Alvesson & Sköldberg 2008:55). Likheten med induktion finnes i att det empiriska 

underlaget ligger till grund i forskningsprocessen samtidigt som de teoretiska utgångspunkterna 

inte avfärdas utan finns tillgängliga från start. Därigenom arbetar forskaren i en konstant 

växelverkan mellan empiriskt underlag och teoretiska föreställningar, vilket gör att de kommer 

att omtolkas under processen (Alvesson & Sköldberg 2008:56). 
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2.8 Validitet och reliabilitet 

Validitet behandlar giltigheten i studien och att vi mäter det vi påstår att mäta i uppsatsen. Det vi 

undersöker ska alltså stämma överens med det problem studien syftar att undersöka. Studiens 

slutgiltiga analys ska visa på hållbara argumentationer som har styrkan att tas i försvar och 

samtidigt vara övertygande (Kvale & Brinkman 2009:264). Vidare finns olika former av validitet 

för att mer specifikt kunna påvisa och diskutera studiens grad av giltighet. De två centrala 

formerna benämns som intern och extern validitet. För att uppnå intern validitet måste en studie 

sakna skensamband, detta genom att utesluta att andra variabler påverkar slutsatsen (Bryman 

2008:50). Forskaren måste med viss säkerhet kunna påvisa att orsakssambandet endast verkar i 

en riktning (Bryman 2008:50f). I en kvalitativ studie som denna kan en viss överensstämmelse 

mellan empirin samt de valda teoretiska utgångspunkterna öka den interna validiteten (Bryman 

2008:352). Den andra formen av validitet benämns som den externa och handlar om att forskaren 

kan generalisera studiens slutsatser på hela undersökningsfältet (Bryman 2008:51). Vilket inte 

kan uppnås i denna studie på grund av att urvalet inte är tillräckligt stort.   

  

Reliabiliteten åsyftar studiens tillförlitlighet (Bryman 2008:49). Även reliabilitet kan delas upp i 

benämningarna intern och extern. Den förstnämnda används endast när det är flera författare i en 

studie, vilket är fallet för föreliggande studie, och handlar om att författarna tillsammans enas om 

det tolkningsperspektiv som ska nyttjas vid mötet med fältet (Bryman 2008:352). Den externa 

delen av reliabiliteten syftar till att studiens resultat ska bli detsamma om studien skulle upprepas 

vid en annan tidpunkt. Vissa svårigheter kan uppkomma vid försöket att uppnå den externa 

reliabiliteten inom kvalitativ forskning, då sociala förhållanden är föränderliga. Vikten ligger 

därför i att forskarna, som ska replikera studien, utgår ifrån samma sociala utgångspunkt som den 

föregående forskaren för att kunna göra en korrekt tolkning (Bryman 2008:49,352).  Det är av 

vikt att understryka att denna studie inte kommer att kunna uppnå kriterierna för extern validitet 

och därmed generaliserbarhet. Detta då studien inte är tillräckligt omfattande för att kunna 

generalisera resultatet till den avgränsade branschens population. 
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2.9 Etiska hänsynstaganden 

Vid en studie som inbegriper intervjupersoner är det grundläggande att utgå från ett antal etiska 

riktlinjer (Vetenskapsrådet 2002:5). Vi har därför tagit hänsyn till de två stora delkraven, 

forskningskravet och individskyddskravet under genomförandet av studien. Dessa två är i ett 

ständigt förhållande till varandra då forskaren å ena sidan har ett krav att utveckla kunskap i 

olika samhällsområden, i vårt fall avidentifierade jobbansökningar, samtidigt som hänsyn 

ständigt måste tas till de berörda individerna (Vetenskapsrådet 2002:5). Etiken i forskningskravet 

ligger i att utveckla kunskap som bidrar till bättre samhällsmiljöer. Individskyddskravet, som 

finns för att skydda deltagare, är vidare indelad i fyra delkrav (Vetenskapsrådet 2002:5). Det 

första, informationskravet, hänvisar till att författarna tydligt ska presentera sig samt vad studien 

syftar till. Fortsättningsvis ska informanterna upplysas om hur det som sägs kommer att 

användas (Vetenskapsrådet 2002:7). Det andra, samtyckeskravet, omfattas av att deltagandet i 

studien ska vara frivilligt. Här har deltagarna frihet att välja hur länge och under vilka 

omständigheter de vill närvara utan påverkan av författarna (Vetenskapsrådet 2002:10). Det 

tredje, konfidentialitetskravet, innefattar att all information som kan kopplas till deltagarna 

anonymiseras. Eventuell personlig information hanteras på så vis så att ingen utomstående kan ta 

del av den (Vetenskapsrådet 2002:12). Alltså ska inget kunna spåras till deltagaren 

(Vetenskapsrådet 2002:13). Det sista delkravet, nyttjandekravet, åberopar till att det insamlade 

materialet inte får användas för annat syfte än forskning (Vetenskapsrådet 2002:14). 

  

Inför varje intervju har informanterna informerats om studiens syfte samt vilken roll deras 

erfarenheter har i studien. De har därefter fått möjligheten att göra valet att delta samt i vilken 

utsträckning de vill svara på frågorna. Därefter har vi försäkrat informanterna att namn, kön, 

ålder och arbetsplats kommer att anonymiseras. Vi har även säkerställt att informanterna är 

medvetna om att det som sägs endast kommer att brukas anonymt inom vetenskapliga 

sammanhang. Anonymiseringen genomfördes direkt efter intervjuerna och de få personliga 

uppgifter som sparades har förvarats oåtkomligt från allmänheten. Genom att vi följt dessa 

riktlinjer har ett stort etiskt hänsynstagande tagits för att skydda våra informanter och följa våra 

moraliska förpliktelser. 
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3. Tidigare forskning 

 

I detta kapitel redogörs tidigare forskning som är relevant för studien. För att få en utökad 

översikt av kunskapsområdet har även Statens offentliga utredningar inkluderats. Den tidigare 

forskningen som delges nedan behandlar främst hur, när och varför etnicitet, kön och ålder 

tenderar att prägla rekryteringsprocessen. Den tidigare forskningen delges i två teman och för att 

introducera läsaren på det valda området. Dessa två teman behandlar rekrytering och 

diskriminering där det andra temat har ett underavsnitt som behandlar diskriminering på 

arbetsmarknaden. 

 

3.1 Rekrytering 

Rekrytering är i grunden en sorteringsprocess på arbetsmarknaden. Denna sorteringsprocess kan 

ta uttryck som formell eller informell rekrytering. Den formella processen innefattar skedet då en 

arbetsgivare annonserar arbete offentligt, till exempel via dagspress, internet eller 

arbetsförmedlingen (Knocke et. al. 2003:31ff). Den informella processen sker antingen när 

information om lediga tjänster sker via kontakter till arbetsgivaren eller anställda eller när en 

spontan ansökan lämnas in till en arbetsgivare utan att denna har annonserat en ledig tjänst 

(Knocke et. al. 2003:32). Forskning har visat att informell rekrytering ökar till en uteslutning av 

människor som inte har kännedom om vakansen. I Knockes et. al. (2003:32) studie återfanns 

mönstret att inom yrken dominerade av män riskerade kvinnor att exkluderas och vice versa när 

rekryteringsprocessen är informell. Ett snarlikt mönster återfanns när det gäller etniska 

minoriteter (Knocke et. al. 2003:32). 

  

Inom den formella rekryteringsprocessen finns fem faser, i vilka efterfrågan samt bearbetning av 

den arbetssökande sker. Den första fasen innefattar annonsering, i vilken informationen om en 

ledig tjänst publiceras (Knocke et. al. 2003:33). Därefter infaller sortering, där arbetssökande 

sorteras bort utifrån fastslagna kriterier. Den tredje fasen benämns värdering och innefattar 

intervjumomentet samt olika tester för att se huruvida kompetensen stämmer överens med 

tjänsten. Inom denna fas kontrolleras även givna referenser (Knocke et. al. 2003:34). Inom 

Rangordning, som är den fjärde fasen, finns det två olika tillvägagångssätt för att behandla 

resultatet av intervjuer och eventuella tester. Antingen diskuteras kandidaterna med den redan 
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befintliga personalen eller avgör en personalansvarig själv rangordningen. I den sista fasen, 

beslut, ställs arbetsgivarens kriterier mot den arbetssökandes kompetens för att hitta den mest 

lämpade personen för tjänsten. I denna fas strävar arbetsgivaren efter att hitta en individ som 

även passar in i den redan existerande arbetsgruppen (Knocke et. al. 2003:34). 

 

Inom forskning gällande rekryteringsprocessen, där avidentifiering inte görs, har det framkommit 

att det finns en utbredd etnisk- och könssegregation inom vissa sektorer. Vidare har detta 

medfört ett glapp mellan vad som formulerats i den dåvarande jämställdhetslagen och lag mot 

etnisk diskriminering och hur arbetsplatser i praktiken ser ut (Knocke et. al. 2003:69). I 

rekryteringsprocessen där avidentifiering inte sker finns det en risk att individer gallras ut på 

grund av exempelvis etnisk bakgrund, kön och ålder, trots att varje arbetsplats ska utgå ifrån en 

handlingsplan för ökad jämställdhet (Knocke et. al. 2003:35f). Som en tänkbar lösning har olika 

modeller av avidentifierade jobbansökningar prövats i liten utsträckning på den svenska 

arbetsmarknaden för att se vilken betydelse metoden har för en ökad mångfald (SOU 2005:9). 

 

Vid användning av avidentifierade ansökningar anonymiseras namn, ålder, kön, adress och 

telefonnummer (SOU 2005:23). Forskarna varnar för att dessa faktorer utgör en risk för att 

diskriminering kan ske då förnamn visar på om det är en man eller kvinna samt för- eller 

efternamn kan påvisa om individen har utländsk bakgrund (SOU 2005:24). Hemadressen 

avslöjar i vilket område arbetssökande bor, vilket kan vara problematiskt eftersom individen 

lättare kan gallras ut ifall denne bor i ett socialt utsatt område, något som benämns 

postnummersdiskriminering. Ålder är en annan faktor som kan få diskriminerande följder. 

Kvinnor i barnafödande ålder är en grupp som ofta prioriteras bort på grund av att arbetsgivare 

antar att de är i en fas där de vill bilda familj och föräldraledighet kan innebära en ekonomisk 

belastning för företaget
2

. Detta benämns som ålderism och kan förekomma inom olika 

åldersgrupper i olika branscher
3
(SOU 2005:24). Utbildning kan värderas olika beroende på vilket 

land den arbetssökande tagit sin examen. I avidentifierade jobbansökningar ligger vikten i stället 

i vilken grad utbildningen kan betraktas som likvärdig utifrån den svenska arbetsmarknaden samt 

vilken arbetslivserfarenhet individen har (SOU 2005:24). Den avidentifierade metoden åsyftar 

                                                
2
 Detta går även att se som ett exempel av statistisk diskriminering, vilket behandlas i avsnitt 3.2.  

3
 En annan form av ålderism tas upp i avsnitt: 3.2.1 Diskriminering på arbetsmarknaden.  
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alltså att flytta fokus till den kompetens och erfarenhet inom arbetslivet som arbetssökande 

faktiskt innehar (SOU 2005:25). 

  

3.2. Diskriminering 

Diskriminering innebär att en individ särbehandlas negativt av en annan individ. Diskriminering 

kan ske i olika former och det är viktigt att begripa i vilken kontext diskrimineringen sker för att 

förstå den (SOU 2005:34). Trots att diskriminering sker genom en akt från en individ mot en 

annan, kan makthandlingar från organisationer eller samhället också agera diskriminerande 

(SOU 2005:34). Nedan förklaras två olika former av diskriminering, institutionell samt statistisk 

diskriminering. Dessa två former är relevanta för studien då det ökar förståelsen för hur 

diskriminering kan utspela sig på arbetsmarknaden och inom rekryteringsprocessen. 

  

Institutionell diskriminering tar sin form då underordnade grupper missgynnas genom lagar, 

förordningar och regler hos myndigheter och företag (Ds 2006:14). Institutionernas praxis samt 

grundprinciper medför att utsatta och underordnade grupper utsätts för handlingar med negativ 

effekt. De diskriminerande handlingarna kan även ske från myndigheternas anställda, då de kan 

exkludera utsatta individer från tjänster som ska vara lika tillgängliga för alla (SOU 2005:32). I 

rekryteringsprocessen kan individer bli utsatta för institutionell diskriminering då det exempelvis 

tas för givet, utan belägg, att den arbetssökande/anställda inte kan tala flytande svenska (Ds 

2006:14). Av den institutionella diskrimineringen konstrueras en verklighet där diskriminerande 

effekter blir alldagliga och konsekventa, dock är forskare oense om denna typ av diskriminering 

är medveten eller inte (SOU 2005:32). 

  

Statistisk diskriminering är ett begrepp som ofta används vid analys av diskrimineringens 

effekter på arbetsmarknaden (De Los Reyes 2008:5). Det föreligger då exempelvis arbetsgivaren 

gör generaliserande bedömningar av enskilda individer utifrån en egenskap de delar med 

varandra, och vilken ofta värderas negativt. Arbetsgivaren frångår den kompetens individen 

innehar och baserar istället sin bedömning på egna värderingar av denna egenskap. En 

bedömning som kan vara felaktig både generellt och i det enskilda fallet (Ds 2006:53). 

Begreppet beskriver arbetsgivarstrategier, vilka utgår från normer och egna värderingar, och 

kategoriserar människor utifrån det som anses vara eftertraktat. Inom kategoriseringarna 
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tillskrivs de arbetssökande egenskaper utifrån vilka personliga attribut som de innehar, till 

exempel etnisk bakgrund, kön och ålder. Det ingår alltså ingen hög grad av individuell 

bedömning av kompetens (De Los Reyes 2008:5). Statistisk diskriminering kan i vissa fall vara 

rationell från företagens sida, om inhämtandet av information om enskilda individer är svårt eller 

dyrt (Krueger 1963:481ff). Ett exempel på detta kan vara då en rekryterare generaliserar mot en 

ung kvinna och tänker att nog snart kommer få barn och vara borta en lång period, och därför 

anställer en man eller en äldre kvinna. Om kostnaderna för att anställa en vikarie är höga kan det 

vara rationellt för företagen att diskriminera den yngre kvinnan.  

 

3.2.1 Diskriminering på arbetsmarknaden 

Att undersöka förekomsten av diskriminering på arbetsmarknaden är inte en helt enkel uppgift 

för forskarsamhället. En metod som har använts är ett så kallat korrespondentstest (Bursell 2007, 

Carlsson & Rooth 2007). Metoden går ut på att forskarna skickar ut fiktiva ansökningar till 

arbetsgivare som annonserar ut lediga tjänster. Resultatet av fältexperimentet har visat att 

ansökningar med arabisk- eller afrikanskklingande namn, med annars identiska kvalifikationer 

med de med svenskklingande namn, behövde söka drygt dubbelt så många tjänster för att komma 

till intervju (Bursell 2007:14). Liknande resultat framkommer i Carlsson och Rooths (2007:66) 

fältexperiment som funnit att arbetssökande med svenskklingande namn har en högre 

svarsfrekvens med ungefär femtio procent.  Även om Bursells (2007:22) fältexperiment påvisar 

en förekomst av etnisk diskriminering finner hon att det är problematiskt att förklara orsaken till 

att denna diskriminering finns på den svenska arbetsmarknaden. Hon finner en svårighet i att den 

etniska ojämlikheten som hon har funnit i studien är statistisk diskriminering. Denna form av 

diskriminering förknippar en grupptillhörighet med en specifik stereotyp, vilket resultatet inte 

kunde bevisa (Bursell 2007:22). Detta då män inte fick fler kallelser till intervju än kvinnor och 

att arbetsområden där flytande svenska var ett krav hade en lägre nivå av diskriminering, vilket 

inte skulle vara fallet om en statistik diskriminering skulle ägt rum (Bursell 2007:22). 

  

Till skillnad från Bursells svårigheter att påvisa statistisk diskriminering menar Arai et. al. 

(2006:35) att de i sin forskning funnit att den existerar. Detta eftersom att efternamnets ursprung 

väger tyngre än den kompetens som arbetssökande besitter. Studien visar att det finns en 

koppling mellan namn och inkomst. Skillnaden mellan de som genomgått namnbyte och 
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kontrollgruppen, som inte bytt namn, var en differens på 10.000-15.000 kronor per år (Arai et. al. 

2006:31f). Den höga andelen byten av efternamn återfanns hos personer födda i Afrika, Asien 

och slaviska länder, vilket forskarna menar kan tyda på att det finns en negativ inställning hos 

majoritetssamhället gentemot dessa grupper och att de därför har bytt namn. Forskarna hävdar att 

det finns ett samband mellan namnbyte och en ökning av lönen. Förklaringen till varför detta 

samband förekommer kan vara att rekryteringsansvarige har en positiv inställning till det nya 

efternamnet eller att den arbetssökande fått ett ökat självförtroende (Arai et.al. 2006:36). 

  

Carlsson och Rooth (2007:66) diskuterar att särskiljande på grund av etnicitet mestadels sker i 

ansökningsfasen. De menar att när individer kallas till arbetsintervju är risken att utsättas för 

diskriminering betydligt mindre. Vidare diskuterar de även att en avidentifierad metod kan bidra 

till en minskad effekt av liknande diskriminering, men uppmärksammar konsekvensen av att 

diskriminering istället endast förflyttas till intervjudelen (Carlsson & Rooth 2007:66). 

 

I ett fältexperiment som berör åldersdiskriminering på den svenska arbetsmarknaden har 

jämförelsen gjorts mellan en 31-årig och en 46-årig arbetssökande (Ahmed et. al. 2012:405). 

Resultatet visar en stor skillnad i svarsfrekvensen där den yngre ansökande fick 223 procent fler 

kallelser till intervju än den äldre, vilket påvisar en hög grad av ålderism. I jämförelse med 

tidigare forskning, bland annat Carlsson och Rooth (2007), gällande olika typer av 

diskriminering på den svenska arbetsmarknaden konstaterar forskarna att åldersdiskriminering är 

mer utbredd (Ahmed et. al. 2012:405). 

  

Gällande könssegregeringen på den svenska arbetsmarknaden menar Knocke (2003:65) att den 

traditionella könsfördelningen återfinns fortfarande, där män är dominerande i yrken som 

industri och kvinnor inom kommun och landsting. Forskarna finner att föreställningar och 

fördomar av olika grupper står som ett hinder för att skapa mer jämställda arbetsplatser (Knocke 

et. al. 2003:65). För att förhindra diskriminering på den svenska arbetsmarknaden lyfter Knocke 

et. al. (2003:35f) fram vikten av den handlingsplan som, enligt lag, ska finnas på varje 

arbetsplats. Varje arbetsgivare ska upprätta en handlingsplan för jämställdhet. Planen innefattar 

de åtgärder som fastställs av arbetsgivaren för att jobba mot en mer jämställd arbetsplats så att 

ingen diskriminering sker på grund av kön, etnicitet, funktionshinder eller sexuell läggning 
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(Knocke et. al. 2003:35f). 

 

Integrationspolitiska maktutredningen undersöker vidare varför den svenska arbetsmarknaden 

präglas av en etnisk skiktning (Ds 2006:7). Den primära orsaken visar att människor relaterar till 

sin egna ingrupp, där de hyser mer sympati och har en positiv inställning gentemot den individ 

som är mest lik en själv. Denna känsla av tillhörighet avspeglas både i kön och etnicitet (Ds 

2006:38) Detta diskuteras i kapitel fyra i termer av homosocialitet och etnosocialitet (Lipman-

Blumen 1976 & Knocke et. al. 2003). 
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4. Teoriram 

 

Vi vill närma oss empirin utifrån två teoretiska ingångar. En som hjälper oss att förstå de sociala 

regler som omgärdar vem som ska släppas in alternativt stängas ute. En annan som hjälper oss att 

förstå de processer som ligger bakom att individer väljer personer som liknar dem själva. För den 

förstnämnda ingången har vi valt Beckers stämplingsteori. Denna teori kan bidra till en insikt om 

hur individer hamnar utanför då de avviker på grund av sin etnicitet, ålder eller sitt kön. Den 

andra ingången är två analytiska begrepp, homosocialitet och etnosocialitet, som båda två riktar 

fokus på hur och varför personer av samma kön, etnisk bakgrund väljer varandra i en 

rekryteringsprocess. 

 

4.1 Stämpling 

Grunden i Beckers (2006:17) resonemang kring stämpling av avvikande beteende ligger i de 

sociala regler som styr kategoriseringen av individer utifrån sina egenskaper eller handlanden i 

olika situationer. Benämningen regler kan antingen vara informella då de skapats i samförstånd 

mellan människor eller formella om de är lagbundna (Becker 2006:17f). Becker (2006:18) har 

sitt fokus på de gruppregler och hur de söker ett etablerat bevarande. För att särskilja 

grupperingar i sitt resonemang väljer Becker (2006:18f) att benämna avvikare för regelbrytare 

och individer i den värderande gruppen för domare. 

  

Becker (2006:19) diskuterar vidare analys av avvikelser. Processen in i ett avvikande beteende är 

kausalt kopplat till avvikande som fenomen. Därigenom handlar det inte om varför en person blir 

avvikande; processen i sig är inte bestående, vilket bör hållas i åtanke (Becker 2006:19). 

Detsamma gäller tanken om att det inte endast finns ett statiskt synsätt av avvikelser. Att se 

avvikelse som statiskt understryker Becker (2006:19) kan vara en förenklad förklaring. Istället 

framhäver han i sitt resonemang att stämplingen av ett avvikande beteende är i en konstant 

relation till reaktionen som omgivningen ger. Avvikelser skapas i en given social kontext av de 

regeluppsättningar omgivningen gör och i samband med att en individ bryter mot regeln (Becker 

2006:22). Vem som blir avvikare beror därmed på om stämplingen från omgivningen lyckats, 

detta oavsett om personen i fråga i realiteten brutit mot en uppsatt regel (Becker 2006:23). 
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Fortsättningsvis är det viktigt att ta upp de termer som beskriver olika former av avvikelse som 

Becker (2006:31f) konstruerat för att visa på skillnader i de olika dimensionerna av begreppet 

avvikande beteende. Nedan följer en kort förklaring av de fyra formerna (Becker 2006:31). 

  

● Rent avvikande innebär att en individ avviker från regler i en given social kontext. Inom 

denna form upplevs individen vara rent avvikande av omgivningen (Becker 2006:31). 

● Konformt är motsatsen till rent avvikande och innebär att individen har ett regellydigt 

beteende och inte upplevs som avvikare (Becker 2006:31). 

● Falskt anklagad innebär att personen i fråga upplevs ha ett avvikande beteende även om 

denne inte brutit mot några uppsatta regler (Becker 2006:31). 

● Hemligt avvikande är en ytterlighet till falskt anklagad. I denna grupp återfinns de 

individer som har ett regelbrytande beteende, men som lyckas dölja det inför 

omgivningen och uppfattas därmed inte heller som avvikande (Becker 2006:31). 

 

Tankesättet inom stämplingsteorin är att individer konstant förhåller sig till de etablerade regler i 

ett socialt sammanhang eller går mot dem. Frågan gällande vem som sätter upp de regler som 

definierar avvikare och regelrätta menar Becker (2006:27f) är beroende av individers sociala 

ställning i samhället. Makt gör sig här centralt i frågan om möjlighet att påverka och utforma de 

regler som vidare ska följas. Becker (2006:28) poängterar att faktorer som etnicitet, klass, kön 

och ålder påverkar individers möjlighet att instifta ett regelverk och därmed definiera det 

avvikande. Alla dessa regler är inte etablerade och accepterade av alla, utan är en produkt av 

slitningen mellan olika grupper om uppsättningen (Becker 2006:28f). På så sätt hävdar Becker 

(2006:29) att de är en del av samhällets politiska process. 

 

De personer som tidigare stämplats som avvikare, av omgivningen, har oftast svårt att förändra 

sitt beteende gentemot de uppsatta reglerna. Detta på grund av stämplingens styrka och dess 

svårighet att förändras. Det ter sig därför lättare för dessa personer att fortsätta med ett avvikande 

beteende än att förhålla sig till de regler, rättsliga eller utomrättsliga, som omgivningen satt upp 

(Becker 2006:41). Detta påpekas kunna bero på det faktum att människor stämplas som avvikare 

innan ett fastställande av vad denne brutit för regel (Becker 2006:41). Vidare poängteras vikten 

av att skifta fokus från den som anses inneha ett avvikande beteende till de som stiftar reglerna. 
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Först då kan en djupare förståelse om fenomenet uppkomma (Becker 2006:136). 

 

En kritik av stämplingsteorin är att den nästan endast riktar sitt fokus på den sekundära 

avvikelsen vilket berör det fenomen när omgivningen reagerar på ett avvikande beteende i en 

given social kontext (Hilte 1996:118). Teorins svaghet är alltså bristen på den primära 

avvikelsen, vilken berör hur de sociala, kulturella, psykologiska och fysiologiska förhållanden 

präglar dennes självuppfattning (Hilte 1996:116). Kritiker menar att Becker missar avgörande 

strukturella faktorer som kan ha skett innan individen genomgått en stämplingsprocess genom att 

bortse från dennes primära avvikelser (Hilte 1996:118). Även Akers (2013:461ff) kritiserar 

Beckers fokus på den sekundära avvikelsen samt anser att han lovar för mycket med sina sociala 

definitioner i sin teori, alltså varför människor innehar vissa normer och varför de värderar vissa 

beteenden som avvikande. För att uppnå detta hävdar Akers (2013:460) att det bör ske genom en 

process där man ser till både de primära och sekundära avvikelserna, vilket kan te sig 

problematiskt i Beckers fall som frångår från att inkludera de primära avvikelserna till stor del. 

 

4.2. Likar väljer likar 

Nedan behandlas två analytiska begrepp som beskriver olika former av att människor hyser 

preferenser för individer som liknar dem själv. 

  

4.2.1. Homosocialitet 

Homosocialitet som begrepp åskådliggör den dominerande position män har i samhället 

(Holgersson 2006:26). Begreppet behandlar hur individer socialiseras in i en könsroll från 

barnsben för att därefter föredrar att omge sig med människor av sitt eget kön. Ett 

grundantagande inom begreppet är att män identifierar sig och drar sig till andra män. 

Homosocialitet handlar inte om en sexuell attraktion. Det är en dragningskraft mellan män som 

upprätthålls utav samhället. I ett skiktsystem där individer samt grupper rangordnas värderas den 

manliga rollen högre än den kvinnliga (Lipman-Blumen 1976:16). Historiskt sätt har män 

kontrollerat över samhällets olika tillgångar, vilket har bidragit till att män tenderar att främst 

förlita sig på andra män. Lipman-Blumen (1976:16) menar att det är en psykologisk självklarhet 

att individer identifierar sig med andra som besitter kontrollen över tillgångarna i en given 

situation. Hon visar exempel på relationen mellan anställda och arbetsgivare som visar på samma 
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typ av relation mellan de två könen. 

  

Idag använder Charlotte Holgersson (2006:26) homosocialitet som begrepp för att öka 

förståelsen av den könsuppdelning som bildar segregering inom arbetsplatser. Det råder en 

uppdelning av arbetsuppgifter där män tenderar att ansvara för de främsta åtagandena samtidigt 

som de har ett större inflytande över sina kollegor (Holgersson 2006:27). Det finns även en 

fördelning av arbetspositioner där män oftast innehar chefspositioner, som är svåra att bytas till 

kvinnor. Tjänster som exempelvis receptionist och städare befolkas av kvinnor och är sådana 

positioner som är lättare att ersätta. Dessa yrkespositioner är också vanligen besatta av män med 

utländskt påbrå (Holgersson 2006:27). Vidare menar Lipman-Blumen (1976:18) att kvinnor, i 

och med den framväxande feminismen, krävt och fått mer makt i samhället. Därmed även skapat 

en egen typ av homosocialitet (Lipman-Blumen 1976:18). 

  

4.2.2. Etnosocialitet 

Etnosocialitet har utvecklats ur begreppet homosocialitet och syftar till identifikation i den egna 

etniska tillhörigheten. Etnosocialitet på arbetsmarknaden innebär att arbetsgivare väljer att 

anställa individer med viss etnisk bakgrund på grund av ett igenkännande. Valet av medarbetare 

görs i grunden av en känsla av tillhörighet, arbetsgivaren väljer den som är mest likt sig själv. 

Valet av vilka som “väljs in” kan därigenom även förklara varför vissa grupper hamnar utanför 

(Knocke et. al. 2003:7).  
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5. Empiri och Analys 

 

I detta avsnitt kommer en presentation av empirin att redogöras. De två fallen, det vill säga de 

som driver rekryteringsföretaget och de som nyttjar rekryteringsföretagets tjänster, kommer att 

presenteras var för sig med en beskrivning av vad informanterna har berättat under 

intervjutillfället. Vidare kommer materialet att analyseras med hjälp av de teoretiska 

utgångspunkterna, för att besvara frågeställningarna och därmed uppnå syftet med studien. Efter 

att fallen behandlas var för sig kommer analysen att avslutas med ett jämförande avsnitt enligt 

den komparativa undersökningsdesignen och flerfallsstudie som analysmetod. Den första 

fallbeskrivningen behandlar Inkognitos uppkomst samt erfarenheter och information gällande 

den avidentifierade metoden som Peter och Emrah redogör för. Intervjupersonerna i den andra 

fallbeskrivningen har en professionell relation till Inkognito. De är anställda på separata företag 

som är registrerade i dess tjänst och har i olika hög grad använt den. Orsaken till denna 

uppdelning av två fall är att öka förståelsen av informanternas olika synvinklar på den 

avidentifierade metoden och dess utfall. 

 

5.1. Fall ett 

Detta fall behandlar intervjun med grundarna till rekryteringstjänsten Inkognito. Genom denna 

fallbeskrivning framkommer grundtanken bakom att ta fram en avidentifierad ansökningsmetod 

och dess relevans och betydelse på den svenska arbetsmarknaden.  

  

5.1.1 Emrah och Peter 

Emrah och Peter är grundarna till Inkognito. Företaget har blivit välkänd inom media för deras 

insats och förebyggande arbete gentemot diskrimineringen som sker på arbetsmarknaden. Utifrån 

sina livserfarenheter har Emrah och Peter utvecklat en tjänst som syftar till att öka 

medvetenheten om kompetens vid anställning. Detta genom att utesluta faktorer som etnisk 

bakgrund, kön och ålder som kan hindra att en individ får ett jobb.    

  

Emrah och Peter har varit vänner sedan gymnasiet och har därefter valt samma utbildnings- och 

karriärsbana. Idag har både Peter och Emrah arbetat inom IT-branschen i nio år. Under det tredje 

året på högskolan bestämde Emrah sig för att söka extrajobb. Han hade sett att ett stort och 

välkänt IT-bolag sök nya medarbetare och tipsade även Peter om att söka dit. Tillsammans skrev 
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de sina jobbansökningar och skickade även in sina intresseanmälningar tillsammans. I och med 

att både Emrah och Peter har samma utbildningsbakgrund och identiska betyg från både 

gymnasiet och högskoleutbildningen på Kungliga tekniska högskolan var det inte mycket som 

skiljde sig åt mellan deras ansökningar, förutom namn och adress. Svaret de fick på sina 

ansökningar skiljde sig dock åt. 

  

Han fick svar två veckor före mig då hade de skrivit liksom ”Aaa, kul” Peter hette han… ”att du ansökt, vi tycker att 

din profil är jätteintressant” medan jag inte fick svar och två veckor senare fick jag svar och dom skrev ”Näe, men 

tyvärr vi har ingenting som passar din profil i dagsläget”. (Emrah). 

  

Fem år efter denna händelse formade Peter och Emrah idén om att utveckla ett eget 

rekryteringsföretag. Idag är det sex anställda, inklusive Emrah och Peter, som arbetar inom 

företaget. Inriktningen inom IT-branschen kom av att Emrah och Peter i många år arbetat där och 

sett att det finns ett problem med utsortering inom branschen. 

  

De hade en tvåsidig idé. Första tanken var att de ville minska risken att arbetssökande sorteras 

bort på grund av exempelvis namn, kön, ålder och etnisk bakgrund. Samtidigt ville de utveckla 

en tjänst för redan anställda, som inte aktivt söker arbete, att anonymt annonsera ut sitt intresse 

av att byta jobb utan den nuvarande arbetsgivarens medvetenhet. För att uppnå sitt syfte med 

tjänsten har de bestämt att alla faktorer som etnisk bakgrund, kön och ålder ska avidentifieras. 

Kön och etnisk bakgrund försvinner i och med att namnet tas bort. Den sökandes ålder döljs 

genom att det inte står examineringsår från utbildning eller hur länge individen arbetat i tidigare 

yrken. Det som framgår i ansökningen är de yrkesroller den sökande har haft och/eller innehar 

samt den tekniska kompetensen. Med hjälp av denna anonymisering samt det faktum att inga 

företagsnamn på tidigare tjänst skrivs ut menar Emrah att de uppnår sitt andra syfte, att erhålla 

ett proaktivt jobbyte om så önskas. Därigenom syftar Inkognitos tjänst att flytta fokus från etnisk 

bakgrund, kön och ålder till individens kompetens, då Peter menar att allt annat är irrelevant. 

  

Tanken är ju att alla företag kanske framöver ska ha eller så småningom ska förstå hur de jobbar idag med deras 

rekrytering och förstå att det finns mycket omedveten diskriminering. (Peter). 

  

Vid motivering om vad och varför etnisk bakgrund, kön och ålder bör avidentifieras går att se 
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likheter med tidigare resonemang där risken för etnisk och könsmässig diskriminering samt 

ålderism poängteras vara högre när dessa faktorer får för stort fokus (SOU 2005:24).  

 

Förutom den kompetens- och erfarenhetscentrerade delen har tjänsten även en del som benämns 

mjuka delar. Denna innefattar olika positiva motsatsord vilka gör det möjligt att skapa en mer 

personlig uppfattning om den sökande. Exempel på detta är frågan om individen är mer praktisk 

eller teoretisk i sitt arbetssätt. Momentet mjuka delar fyller funktionen av ett komplement till ett 

personligt brev. I och med tjänstens höga grad av avidentifiering menar Emrah att den bidrar till 

att utesluta diskriminering som kan ske vid utsortering. Han menar att individer sällan gallras ut 

på diskriminerande grunder när de kallats till intervju. Detta stöds av Carlsson och Rooths 

(2007:66) forskning då även de funnit att utsortering inte sker i samma utsträckning under 

rekryteringsprocessens senare faser. 

 

Emrah och Peter liknar sin tjänst med en dejtingsajt då det krävs en acceptans från båda parter 

för att  bryta anonymiseringen och få kontakt. Två olika scenarier kan leda fram till en kontakt. 

Antingen kan företag annonsera ut en ledig tjänst som en arbetssökande kan visa sitt intresse för, 

eller så kan företaget visa sitt intresse för en specifik profil tillhörande en arbetssökande. Först 

när båda två parter accepterar varandras förfrågningar hävs anonymiseringen och företaget får 

tillgång till den arbetssökandes kontaktuppgifter. Det är även i detta moment som Inkognitos 

tjänst avslutas och de två parterna fortsätter vidare enligt eget val och eventuell intervju. 

  

Emrah menar att det finns en effekt som gör att den som rekryterar väljer det som är närmast en 

själv. Detta kallar Emrah och hans kollegor för en indirekt diskriminering, vilket de vill förhindra 

med sin rekryteringstjänst. 

  

Man ska kunna träffa en individ innan man blir bortgallrad liksom... Så de vet vem det är och vad man går miste om 

man säger nej liksom. Och det är vårt största mål att kunna hjälpa bolagen att undvika diskrimineringen och indirekt 

diskriminering och släppa in folk och inte gå miste om kompetens som dom faktiskt gör. (Emrah). 

  

Vidare diskuterar Emrah att följdeffekterna av vem som blir utsorterad skulle kunna bero på 

vilken etnicitet den rekryteringsansvarige har. Han tror att den som rekryterar väljer att anställa 

medarbetare med liknande etnicitet som denne själv. Emrah tar upp att han har en tanke om att 
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vissa rekryteringsansvariga anställer kollegor efter vilken etnicitet denne identifierar sig med. 

Detta går att likna med det Knocke et. al. (2003:7) benämner som etnosocialitet, vilket innebär 

att identifikationen av den etniska tillhörigheten är så stark att den kan påverka valet av 

medarbetare på en arbetsplats. Detta torde förklara varför vissa grupper hamnar utanför och den 

diskriminering som Emrah redogör för, och har som mål att motarbeta, sker. 

  

Folk kan liksom inte rekrytera en tjej för att de vill ha en kille. Det är konstigt. Förhoppningsvis så försvinner den 

med tiden. Men jag tror fortfarande att det är… Att det har att göra att man väljer det som är närmast en själv och 

man är rädd för något som är annorlunda. (Emrah). 

  

Emrah menar att förutfattade meningar och en rädsla för det som är annorlunda bidrar till att 

individer bortsorteras på grund av kön vilket även ger effekt på vem som rekryteras inom 

branschen. I citatet tar Emrah även upp en aspekt om att rekryterare vill känna igen sig i 

individer som de väljer att anställa. Emrahs tankesätt lägger vikt på rädslan för det som är 

annorlunda, medan Lipman-Blumen (1976:16) menar att förklaringen ligger i att den 

identifikationen till andra individer medför en dragningskraft till det egna könet. Emrah påpekar 

vidare att detta tankesätt inte bör existera och att det är egendomligt att nå en sådan teknisk 

utveckling utan att genomgå en liknande modernisering människor emellan. Lipman-Blumen 

(1976:16) menar att det föreligger en psykologisk självklarhet att individer identifierar sig med 

den som besitter kontrollen. Om branschen då är mansdominerad, som Emrah menar, väljer män 

i sin homosocialitet varandra och utesluter kvinnor. Emrahs resonemang angående tryggheten i 

att välja det som står en närmast får även stöd av tidigare forskning som visar att individer 

sympatiserar med den egna ingruppen. Att det råder en positiv inställning gentemot individer 

som är mest lika en själv (Ds 2006:38f). 

  

Förutfattade meningar om att en arbetssökandes attribut är kopplat till beteende kan tänkas skapa 

en reaktion hos rekryteringsansvariga. I och med reaktionen på att vissa grupper har ett 

avvikande beteende dras slutsatsen att denna individ bryter mot en etablerad regel även om det 

inte finns belägg för stämplingen. Becker (2006:31) benämner detta som ett falskt anklagande. I 

den situation som Emrah tar upp innehar den rekryteringsansvarige en maktposition i att sätta 

upp de regler för vad som efterfrågas och vad som avviker (Becker 2006:28). Inom rekrytering 

där etnisk bakgrund, kön och ålder framkommer kan detta omedvetet styra valet av medarbetare. 
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Den avidentifierade metoden minskar risken för medveten eller omedveten stämpling av 

individer på arbetsmarknaden, vilket även är målet. Det sker en stämpling gentemot yngre 

kvinnor på grund av antagandet att de vill bilda familj och är därmed en grupp utsatt för att 

sorteras bort vid rekrytering (SOU 2005:24). Liknande typ av stämpling kan tydas i Bursells 

(2007:14) resultat gällande den ökade möjligheten att få arbete om man har ett svenskklingande 

namn. Om de i stället enbart skulle bedömas av kompetensen torde problem likt dessa inte vara 

ett lika stort hinder för individer att få arbete. Peter diskuterar tankar om hur tjänsten kan bidra 

till att uppnå detta och även minska den omedvetna diskrimineringen.  

  

Tanken är ju att alla företag kanske framöver ska ha eller så småningom ska förstå hur de jobbar idag med deras 

rekrytering och förstå att det är mycket omedveten diskriminering. Först ska man förstå och sen kanske behöva 

agera. Hur kan vi nå detta? Hur kan Sverige bli ett land som i Europa, framför allt då kan visa att här rekryterar vi på 

lika villkor. Det skulle vara riktigt stort. Mer värt än att typ… Ja... Att affären går bra.  (Peter). 

  

Peter menar vidare att deras rekryteringstjänst är väldigt simpel samtidigt som det är någonting 

som skapar en positiv effekt på samhället och den svenska arbetsmarknaden. Peter och Emrah 

poängterar att en av de största arbetsuppgifter de har är att kontinuerligt öka företagens förståelse 

av att lägga fokus på den arbetssökandes kompetens. 

  

5.2. Fall 2 

Detta fall innehåller tre intervjuer med de tre informanterna Felicia, Magnus och Yvonne som 

alla är rekryteringsansvariga på olika företag. Valet av tre intervjuer till detta fall gjordes för att 

få en bredare förståelse för hur användandet av en avidentifierad metod kan påverka en 

rekrytering. 

 

5.2.1 Felicia 

Felicia är idag rekryteringsansvarig på ett stort IT-konsultbolag och förklarar att slumpen har 

tagit henne dit hon är idag. Felicia har en civilekonomexamen som hon tog i USA. Efter hennes 

utbildning stannade hon kvar i USA och arbetade inom bank och finans i ungefär tre år. Därefter 

flyttade hon tillbaka till Sverige där hon fick ett jobb inom IT-branschen. Idag har hon varit aktiv 

inom denna bransch i ungefär sju år. 
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Som rekryteringsansvarig började Felicia först med att rekrytera externt åt kunder. Företaget, där 

hon jobbar idag, söker medarbetare dagligen och Felicia använder olika metoder för att finna 

dem. Främst används headhunting och informell rekrytering. Felicia förklarar att valet av dessa 

två tillvägagångssätt beror på att företaget inte är det mest välkända och därför är det sällan 

spontanansökningar skickas in. Det ansvar Felicia innehar inom rekrytering är bland annat att 

hitta lämpliga medarbetare. I det första mötet med de arbetssökande går de igenom den 

övergripande kompetensen. Intervjuns fokus ligger på de mjuka delarna, som personlighetsdrag 

och värderingar. Felicia berättar upprepade gånger om vikten av detta i det första mötet med den 

sökande. Det hon tittar efter är om den arbetssökande kommer att passa in inom arbetsgruppen 

på företaget. Felicia letar dagligen efter kvalificerade profiler på den avidentifierade 

rekryteringstjänsten och tar upp att arbetsintervjuerna genom den har ökat, men ännu har ingen 

anställts via den vägen. 

  

Företaget har ett formulerat jämställdhetsplan och Felicia påpekar det hårda arbetet med att 

främja jämställdhet på arbetsplatsen och inom rekryteringsprocessen. Det är kompetens och 

erfarenhet som ska vara av betydelse vid rekrytering. En jämnfördelad spridning av etnisk påbrå 

och kön eftersträvas på företaget, enligt Felicia. Vidare menar hon att lönen absolut inte får 

påverkas av dessa faktorer. Den etniska spridningen hos de befintliga medarbetarna på företaget 

menar hon är god. 

  

Vi har ganska många som har något utländskt påbrå eller så. Vi har många utländska namn. Den ser väldigt bra ut, 

vi har ingen statistik. Vi har faktiskt inte tittat på den men vi har bra spridning på det. (Felicia.) 

  

Felicia tar upp att hon under sitt yrkesliv inom IT-branschen har noterat att det finns en 

problematik där personer med utländskklingande namn antas ha sämre kunskap i det svenska 

språket. Hon understryker att detta är felaktigt, men att det inte är ovanligt att dessa värderingar 

präglar branschen. 

  

Jag tror att det är mycket för att man direkt kopplar, det här är ju väldigt fel, att man kan koppla, tar något utländskt 

namn så kanske man inte kan svenska lika bra som några som har ett svenskt namn och sådär. Och vi ser ju att det 

fortfarande ligger kvar i IT-branschen. (Felicia.) 
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Felicia visar på en medvetenhet om att det i branschen görs en koppling mellan individers namn 

och vilka språkkunskaper de kan tänkas ha. Att en individs namn per automatik kopplas till 

dennes språkkunskaper kan ses som en stämpling. I och med reaktionen på utländskklingande 

namn antas de svenska språkkunskaperna vara sämre vilket stämmer överens med Beckers 

resonemang (2006:22). Då det går att finna ett tankesätt i branschen där etnicitet kopplas till 

brister i språkkunskaperna har denna konsensus fått ett etablerat bevarande. I det citatet framgår 

det vidare att det är det utländska som avviker i sammanhanget. Omgivningen, branschen, lyckas 

därmed med sin stämpling oavsett om det finns bevis eller inte för att individen i realiteten brutit 

mot regeln att inte kunna svenska (Becker 2006:18, 23). Felicia poängterar dock att vid 

rekrytering på sitt företag värderas individers språkkunskaper i svenska på lika villkor, oavsett 

vilken etnisk bakgrund denne har. 

 

När det gäller könsfördelningen påpekar Felicia att det är ett underskott av kvinnor på företaget, 

men att detta inte är ovanligt då branschen är mansdominerad. Även om de vill ha en jämnare 

könsfördelning så existerar ingen kvotering. Felicia poängterar att val av medarbetare inte görs 

på grund av deras kön utan även här baseras rekryteringen på arbetserfarenheter och social 

kompetens. Ålder är en annan central faktor då det efterfrågas en lång erfarenhet, ungefär 11-12 

år inom branschen, för att kompetensmässigt kunna nå en mer senior roll. Dock menar Felicia att 

det indirekt kan påverka att individer bortsorteras på grund utav åldern på flera sätt och förklarar 

att utsorteringen inte endast påverkar unga arbetssökande med mindre erfarenhet, utan även 

individer nära pensionsåldern. 

 

Åldern ska egentligen inte spela någon roll men indirekt så blir det så. Tyvärr spelar åldern lite roll och om jag får 

mail av någon idag: ”Hej jag skulle vilja jobba hos er.” ”Aa men jättekul”. Och så ska man börja titta på det och är 

den personen liksom 61, 62 år gammal idag, så kommer vi behöva tänka en extra gång. Okej men kan vi ge vad den 

här personen behöver just nu i sina sista år i branschen? (Felicia.) 

  

Felicia menar att rekrytering går att se som en investering i företaget. Hennes ovanstående 

resonemang, om branschen i stort, går att förknippa med den statistiska diskrimineringen. Det 

framgår under intervjun att äldre arbetssökande kräver en extra tanke gällande om företaget kan 

tillgodose denne individs behov genom anställning. Dock påvisar detta att ålder väger tungt vid 

val av medarbetare. Vilket De los Reyes (2008:5) menar att en ökad vikt på faktorer som ålder 
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medför att mindre fokus läggs på den individuella kompetensen. Felicias citat visar på hur 

statistisk diskriminering kan vara rationell när fokus på ålder tar över vad individen kan bidra till 

företaget.  

 

Felicia menar att den avidentifierade metoden är ett gynnsamt tillvägagångssätt där alla 

arbetssökande får samma chans. 

 

Och då tror jag att det tyvärr är så att omedvetet i varje rekrytering så blir det då att vissa personliga värderingar som 

spelar roll. Och därför tycker jag att det är jättebra. Där får alla samma chans i avidentifierade forum. Det tycker jag 

är jättebra. (Felicia). 

  

Efter uttalandet fortsätter Felicia att påpeka att svårigheten i utformningen av den avidentifierade 

metoden ligger i att informationen gällande kompetens inte är tillräckligt specifikt. Felicia tar 

vidare upp att detta kan tänkas ses som problematiskt då samma yrkesroll på olika företag kan ge 

olika erfarenheter. Då det, i Inkognitos tjänst, endast framkommer antal yrkesår i branschen tar 

Felicia upp att det även finns en svårighet i att tyda hur många år den arbetssökande spenderat 

med olika arbetsuppgifter. Vikten av arbetslivserfarenhet är vad hon betonar som mest centralt 

vid rekrytering. Felicia menar att det skulle underlätta för de registrerade företagen att få mer 

information om profilernas tidigare kunderfarenhet och arbetsuppgifter för att kunna göra en mer 

lönsam rekrytering via Inkognitos tjänst. 

  

5.2.2 Magnus 

Magnus har arbetat på ett etablerat företag i fem och ett halvt år, men har under de senaste tre 

och ett halvt åren arbetat som rekryteringsansvarig där. Företaget har idag även kontor utanför 

Stockholm där Magnus är ansvarig för den rekryteringen som sker. Magnus har inte gått någon 

specifik utbildning för att arbeta med rekrytering utan har arbetat sig fram till där han är idag.  

Magnus berättar om hur valet att arbeta med rekrytering har tett sig naturligt. Hans stora intresse 

för människor har bidragit till egenskapen att lätt kunna finna passande kandidater för företaget. 

Dessutom anser han sig kunna finna balansen mellan kund- och kandidatmarknaden. 

 

Rekryteringen sker periodvis via olika metoder men Magnus föredrar den informella, eftersom 

de personliga tipsen av medarbetare försäkrar en kvalificerad rekrytering. I övrigt används 
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dessutom sociala medier och annonsering vid rekrytering. Företaget har även försökt testa den 

avidentifierade metoden, dock utan resultat. Magnus ser den avidentifierade metoden mer som en 

nackdel i hur den i dagsläget är utformad. Han menar även att den avidentifierade metoden känns 

opersonlig då han inte får veta vem den arbetssökande är. Detta menar Magnus bidrar till ett 

minskat intresse vid sökande av nya medarbetare. 

 

Det blir väl lite baksidan av Inkognito kan jag tycka, att man får inte så mycket information och det är klart att då 

blir man kanske inte lika intresserad av, det tar längre tid att få fram den informationen som man eftersöker, kan jag 

tycka. Sen, jag gillar tanken men jag tror att de kanske behöver vidareutveckla så att dom blir lite mera öppna. 

(Magnus.) 

  

Om den avidentifierade tjänsten skulle vara mer utformad och på så sätt få fram mer relevant 

information om den arbetssökande menar Magnus att sökandet skulle vara mer aktivt. Detsamma 

påpekas gälla svarsfrekvensen av de annonser som lagts ut. Magnus berättar att hans intresse för 

den avidentifierade metoden skulle växa om fler kandidater skulle ansöka via den vägen. Detta 

skulle bidra till en ökad entusiasm samt öka viljan att rekrytera via tjänsten. Magnus menar 

vidare att på grund av att han har fått in få svar på utlagda annonser avtar även intresset för att 

använda Inkognitos tjänst.  

 

När det gäller spridningen av etnicitet eftersträvar Magnus en god fördelning på företaget och 

menar att individens namn eller bakgrund inte har ett betydande värde utan att vikten ligger i att 

inneha höga språkkunskaper i svenska. Dock menar han att språkets betydelse kan variera 

beroende på verksamhetsområde och att Sverige behöver ta sig igenom en mognadsfas här. I sitt 

företag menar Magnus att språket ändå bedöms vara en avgörande faktor vid anställning då god 

språkförmåga är något som starkt efterfrågas av kunder samt underlättar arbetet i olika projekt. 

Vid fråga om vad som väger tyngst vid rekrytering poängteras, förutom språket, kundinflytandet 

vara betydande då konsulterna är i ständig kontakt med kunder. 

  

Ja det är svårt, särskilt i vår, när man är konsult så är det ännu lite svårare på grund av att vi ska hyra ut de här 

personerna till en av våra kunder som har sin… ”det här vill vi ha, annars är vi inte intresserade” och då måste vi 

följa det. Och tar vi in massor med personer som inte passar det mönstret då har vi ett problem. Då kommer inte vår 

verksamhet funka och då kommer inte vårt bolagssystem till slut att, då går det bara back, back, back. Så det är klart 

att vi styrs ju mycket av det. Så jag tror att, sen exakt vad man ska göra åt det, det är jättesvårt att svara på. 
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(Magnus.) 

  

Gällande språket och kundinflytandet går att tyda att det finns en risk att individer utsätts för en 

negativ särbehandling. Denna typ av särbehandling benämns även som institutionell 

diskriminering där en underordnad grupp utsätts för en handling med en negativ påföljd. I detta 

fall tar det sig uttryck i att arbetssökande, utan belägg, antas ha svårigheter i att behärska det 

svenska språket (SOU 2005:32, Ds 2006:14). Magnus beskriver att omfattande problem kan 

uppstå om de på företaget inte följer sina kunders krav gällande val av konsulter. Dessa krav har 

stor betydelse vid rekrytering för att deras verksamhet att fungera. Kundernas kriterier kan tänkas 

bidra till att vissa individer riskerar att sorteras bort för att undvika risken att förlora kunder. 

  

För att vara ett mansdominerat yrke har bolaget en jämnfördelad spridning mellan könen, där 40 

procent av de anställda är kvinnor och 60 procent är män. Magnus understryker detta som en 

positiv utveckling och eftersträvar en målbild där det finns lika många kvinnliga anställda som 

manliga. Tonvikten ligger dock på tanken av kvalité och kompetens, ingen anställs på grund av 

vilket kön denne har. När Magnus diskuterar åldersaspekten finns två olika resonemang till 

ålderns betydelse. Han menar att den erfarenhet och kompetens kunderna efterfrågar hos en 

konsult kräver flera års arbetslivserfarenhet, därför kan äldre medarbetare vara mer gynnsamma. 

Å andra sidan poängterar Magnus att driv och vilja att lära sig nya saker oftare finnas hos yngre 

mer oerfarna medarbetare, vilket ses som positiva egenskaper enligt honom. Däremot kan det 

skapa svårigheter att ha yngre personer i kundmöten då kunder ofta har strikta önskemål och 

krav på det säljande företaget. Även i detta resonemang poängterar Magnus hur kundinflytandet 

har en avgörande påverkan till vem som rekryteras; där har kunderna skapat kategoriseringar 

utifrån egna värderingar om vad som är eftertraktat vid användandet av det företag Magnus 

arbetar på. Detta kan tänkas medföra en risk att statistisk diskriminering sker då de personliga 

värderingarna får ett inflytande vid val av medarbetare (De Los Reyes 2008:5). 

  

5.2.3 Yvonne 

Yvonne har erfarenhet av flera konsultföretag inom olika branscher men arbetat sig fram till att 

idag arbeta som rekryteringsansvarig på ett företag inriktat på IT-konsult. Hon är även 

konsultchef för 24 konsulter inom IT, utveckling och mjukvara och ansvarar för dem och att leda 

dem genom arbetet vid behov. 
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Inom företaget sker majoriteten av rekryteringen via informella kanaler. Företaget använder sig 

även av viss traditionell annonsering och Inkognitos avidentifierade metod. Företaget har ännu 

inte anställt någon via den avidentifierade metoden, men de har kallat några till intervju. Yvonne 

menar att tillvägagångssättet för att upprätthålla en avidentifiering bidrar till att jobbansökningar 

blir opersonliga och lite tråkiga. 

 

Framförallt är det lite trevligare och få liksom personen. Gärna en bild liksom, för det känns lite mera personligt då. 

En avidentifierad är ju ändå lite så, neutral. Sen så kompetensen kommer ju fram i båda, men det är lite opersonligt. 

Det är ju trevligare att få ett ansikte till liksom: ”Aha, det där var Bengt eller, Sofia” liksom. Men annars tror jag inte 

att det gör så mycket, vi läser ju väldigt mycket CV:n när vi, för vi jobbar mycket med underkonsulter så lägger inte 

så stor vikt på det, men lite opersonligt, lite tråkigare. (Yvonne.) 

  

När företaget Yvonne jobbar på får in en ansökan som inte är avidentifierad menar hon att det är 

att lättare att skapa en bild om vem den arbetssökande är genom att hon ser ett namn och 

eventuell bild på individen. Yvonne menar ändå att den avidentifierade metoden kan bidra med 

positiva effekter på den svenska arbetsmarknaden genom att förhindra diskriminering 

  

Det är väl bättre i den mån att vissa kan bli diskriminerade för att dom heter nåt konstigt, det tror jag händer tyvärr. 

(Yvonne.) 

  

Vidare har namnet även visat sig vara betydande då tidigare forskning visar att individer som 

genomgått namnbyten, från ett utländskklingande till ett svenskklingande, har fått en ökad 

inkomst. Att namnet tar bort fokus från den kompetens individen besitter tyder än en gång på en 

statistisk diskriminering där de formella kvalifikationerna individen har inte avgör 

arbetsmöjligheten (Arai et. al. 2006:31ff). Detta tar även Yvonne upp då hon, utifrån sin egen 

erfarenhet, berättar om en gammal klasskamrat som har bytt namn på grund av att få ökad chans 

till arbete. Yvonne poängterar att den avidentifierade metoden förhindrar människor att agera 

utifrån en rädsla och ett obehag för det som är annorlunda vilket hon menar är ett resultat av 

okunskap. 

 

Rädsla kanske. För det man inte känner till, inte vet någonting om. Det är lite obehagligt, obekvämt. Och okunskap. 

Är det så att det bara är killar, så ska man ta in en tjej. Oj då, hur blir det här? Tio grabbar och en tjej. Blir det 
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jobbigt? Eller om man kommer från en annan kultur, hur beter man sig här? Det är väl det. Jag har inga belägg men 

jag tror att har man ett ovanligt namn så tror jag att det kan bli lite svårare, tyvärr. (Yvonne.) 

  

Inom företaget som Yvonne arbetar på ligger snittåldern idag på ungefär 42 år, men hon betonar 

att de vill ta in mer yngre personal. Alla kandidater måste dock uppnå företagets kriterium vilket 

är advokat utbildning, god arbetslivserfarenhet samt behärska det svenska språket. Dessa 

kriterier är en fördel för att företaget ska kunna sälja sina konsulter till kunderna. Yvonne 

berättar även om den aspekt där äldre konsulter riskerar att väljas bort om alternativen står 

mellan de och en yngre konsult med samma kompetens. Dock påpekas vidare önskan om att 

anställa yngre och nyexaminerade medarbetare men att svårigheten ligger i att företaget, i 

dagsläget, kännetecknas av att vara seniora och har därmed ett annat tillvägagångssätt vid 

säljandet. Att rekrytera nyexaminerade kandidater betyder att företaget först måste utveckla en 

ny metod för hur de säljer sina medarbetare och definierar sitt arbete till kunderna. Yvonne 

berättar vidare om könsfördelningen på bolaget och menar att det vore av fördel om spridningen 

var jämnare. Hon poängterar dock att det är svårt att eftersträva detta då det inte finns många 

kvinnliga civilingenjörer. Bland de kvinnor som är utbildade civilingenjörer är konsultyrket inte 

heller lika eftertraktat. 

  

5.3. Jämförande analys 

Det är viktigt att ta hänsyn till att de två olika fallen representerar olika perspektiv gällande den 

avidentifierade metoden. Fall ett inkluderar Emrah och Peter, grundarna till Inkognito vilka 

förmedlar en tjänst som Felicia, Magnus och Yvonne, som representerar fall två, tar del av. Med 

synvinkeln att vilja utveckla en alternativ form av rekrytering arbetar Emrah och Peter mot ett 

proaktivt jobbytande och mot olika former av diskriminering. I och med dessa mål påpekas den 

avidentifierade metoden vara en möjlig lösning för att förhindra utsortering av kompetenta 

arbetssökande. Det andra fallet bidrar med en annan synvinkel av tjänsten. Detta i och med att 

Felicia, Magnus och Yvonne använder tjänsten för att finna kompetenta medarbetare och 

förmedlar därmed ett perspektiv där de utgår ifrån att konstant ha företagets bästa i åtanke vid 

varje rekrytering. 

  

Det råder många likheter de två fallen emellan. Alla informanter ser vad den avidentifierade 

metoden syftar till att åstadkomma men Felicia, Magnus och Yvonne finner svårigheter i att 



36 

 

kompetensen inte framkommer specifikt nog. Magnus uttrycker detta som en nackdel med 

tjänsten och att det är en avgörande faktor till att metoden inte används i en större utsträckning 

på sitt företag. Både Magnus och Yvonne upplever att den avidentifierade metoden ger ett 

opersonligt intryck då de framför vikten av att veta mer om vem som söker arbete. I och med den 

bristande informationen poängterar de båda vidare att intresset riskerar att minska vid 

ansökningar som är så anonymiserade. 

  

När intervjupersonerna diskuterar vad orsaken till att arbetssökande sorteras ut på grund av 

etnisk bakgrund, kön och ålder är lyfter Yvonne fram rädslan för det som är annorlunda och 

menar att detta i grunden bygger på en okunskap. Emrah diskuterar också denna rädsla och 

menar att det kan skapa en effekt av att individer väljer det som är närmast en själv. 

Resonemanget Emrah och Yvonne för torde gå att förstå med hjälp av den identifikation och 

attraktion som poängteras vara grunden i homosocialitet samt etnosocialitet, vilket kan förklara 

att individer som inte överensstämmer med igenkännandet sorteras ut (Lipman-Blumen 1976:16, 

Knocke et. al. 2003:7). Yvonne och Emrahs diskussion angående den okunskap som påstås råda 

tas även upp i tidigare forskning. Där påpekas att rekryteringsprocessen kan präglas av individers 

känsla av tillhörighet till sin egen ingrupp, vilket kan avgöra anställningsmöjligheter. Detta är en 

aspekt som inte direkt behöver vara kopplat till kön eller etnicitet, men som ändå behandlar 

varför människor känner tillhörighet gentemot vissa individer. Sympatin för den egna ingruppen 

är större än för dem som avviker från gruppens kännetecken och därmed exkluderas dem (Ds 

2006:38ff). 

  

Att kunna behärska det svenska språket till fullo är ett krav som Felicia, Magnus och Yvonne har 

i sina anställningskriterier. Företagen har dagligen kontakt med sina kunder. Felicia, Magnus och 

Yvonne uppmärksammar även att det stora kundinflytandet ofta avgör vem som anställs och att 

konsulter som behärskar god svenska är ett kriterium. Dock påpekar alla tre att språkkunskaperna 

inte härleds till vad den arbetssökande heter. Felicia resonerar om att hon tror att det, inom 

branschen, görs en koppling om att en arbetssökande med svenskklingande namn kan behärska 

språket bättre än en sökande med ett utländskklingande namn. Det är ett tankesätt, som Felicia 

också lyfter fram, är problematiskt men som ligger kvar i branschen sen tidigare. Att individers 

namn förknippas med språkkunskaper gör att föreställningar och fördomar oavsiktligt får en plats 
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i rekryteringsprocessen. Felicia diskuterar vidare tanken om att rekryterarens personliga 

värderingar kan påverka vem som anställs och att den avidentifierade metoden döljer sådana 

avgörande faktorer. Hon menar att metoden bidrar till att värderingar inte kan styra rekryteringar 

i samma utsträckning. Eftersom Felicia menar att det inte är ovanligt att personliga värderingar 

inom branschen tillåts finns därmed en risk att den statistiska diskrimineringen uppkommer. 

Rekryteraren generaliserar istället individer med utländskklingande namn och sammankopplar 

namnet med någonting negativt, i denna kontext att de innehar bristande kunskaper i det svenska 

språket (Ds 2006:15,53). För att återkoppla till Emrahs och Yvonnes resonemang om okunskap 

kan tänkas att den statistiska diskrimineringen också kan ses som en konsekvens av den 

bortsortering som skapas av etnosocialitet, homosocialitet och känslan av tillhörighet till den 

egna ingruppen. 

  

Felicia, Magnus och Yvonne benämner branschen som mansdominerad och att det finns ett 

underskott av kvinnliga medarbetare är något som poängteras, dock anges orsaken vara olika. I 

fall ett anges orsaken bero på att rekryterare väljer män framför kvinnor och därmed inte grundar 

beslut på vilken kompetens de ansökande besitter. Medan orsaken i fall två benämns vara att det 

finns ett underskott av utbildade och erfarna kvinnor i branschen samt att kvinnor mer sällan 

söker sig till arbetet som konsult. Felicia, Magnus och Yvonne menar dock att det är extremt 

viktigt med en jämn könsfördelning på arbetsplatsen och att detta är någonting som eftertraktas. 

Däremot förtydligar både Felicia och Magnus att de fortfarande baserar rekryteringen på de 

kvalifikationer som krävs för det specifika arbetet och inte på behovet att upprätthålla en jämn 

könsfördelning på företaget.   

  

I fall två framkommer att åldern är en faktor som är av stor vikt vid anställning av medarbetare. 

Utifrån vad Felicia, Magnus och Yvonne berättat, går det att se att kompetens är sammankopplat 

med arbetslivserfarenhet vilket vidare kan förknippas med ålder. Eftersom företagen i viss mån 

anpassar sina rekryteringar efter vad som efterfrågas av kunderna, vilket är erfarna och 

kompetenta konsulter, blir ålder många gånger ett avgörande kriterium. Även om Felicia, 

Magnus och Yvonne ser svårigheten i att sälja en yngre konsult så är det endast Yvonne som inte 

har anställt någon nyexaminerad kandidat. Yvonne menar att anledningen till detta är att yngre 

konsulter inte passar in i den säljprocess de har till sina kunder. Det är processer som dessa som 
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Inkognitos tjänst syftar till att undvika. 

 

I flera av de resonemang som förs i fall två går det att finna en medvetenhet hos Felicia, Magnus 

och Yvonne gällande att etnisk bakgrund, kön och ålder har en betydande roll i vem som 

rekryteras eller inte. Informanterna pekar även på att jämställdhet är viktigt och att de på sina 

arbetsplatser jobbar mot särbehandling, men att det finns ett problem inom branschen i stort. De 

två fallanalyserna har visat på flera exempel som tenderar att synliggöra att det råder en 

omedveten stämplings. I denna kontext är rekryterarna den värderande gruppen i Beckers 

(2006:18f) resonemang som sätter upp regler utifrån vad som innefattar en lämplig ansökande. 

Detta medför även att det indirekt framställs regler om vilka kriterier som inte är lika önskvärda. 

Därmed skapas även en bild om vilka egenskaper en regelbrytare innehar och en faktor som 

misstanke om bristande kunskaper i svenska kan tänkas vara en sådan egenskap. Dock är detta 

endast ett falskt anklagande då resonemanget görs innan rekryterarna har träffat individen och 

fått bevis på vilka språkkunskaper denne behärskar. Som tidigare nämnts framkom det i Emrah, 

Peter och Felicias resonemang att normer och värderingar präglar branschens rekryteringsprocess 

vilket medför att de stämplingar som redogjorts för kan fortgå. Magnus resonerar liknande men 

menar att hänsyn även bör tas till att arbetsmarknaden behöver genomgå en mognadsfas för att 

frångå en diskriminerande utsortering. Magnus förklarar vidare att han tror att det finns en 

medvetenhet gällande utsortering som inte grundar sig på kompetens, men att det är en 

omfattande process att komma ifrån.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



39 

 

 6. Slutdiskussion 

 

Ambitionen har i denna studie varit att närmare förstå hur tillämpningen av avidentifierade 

jobbansökningar kan fungera i praktiken. Inkognito har utvecklat en specifik avidentifierad 

metod som är kärnan i studien. Genom att vi har etablerat kontakter med företag och rekryterare 

som använder sig av denna tjänst har vi fått en större inblick i hur denna metod fungerar i 

praktiken. Det har under studiens gång tydliggjorts att avidentifierade ansökningar medför både 

fördelar och nackdelar och att detta påverkar i vilken utsträckning metoden har valts att 

användas. 

 

Under rekryteringsprocessen är det viktigt för rekryterare att få övergriplig och detaljerad 

information om den arbetssökande. Studien visar att den avidentifierade metoden kan göra det 

svårare för rekryterare att uppnå detta på grund av att den utesluter viss information som anses 

vara nödvändigt för en anställning. Den avidentifierade metoden kan bidra till en minskning av 

den institutionella och statistiska diskrimineringen på arbetsmarknaden. Det visar sig dock att ett 

minskat intresse uppstår hos rekryteraren för den arbetssökande när etnisk bakgrund, kön och 

ålder inte synliggörs. Vid borttagandet av faktorerna etnisk bakgrund, kön och ålder vid 

jobbansökningar via Inkognitos tjänst tenderar fokus att istället riktas mot den informationen 

gällande individens kompetens och arbetslivserfarenhet. Detta är även den mest kritiserade delen 

av tjänsten då den anses vara för ospecifik. Inkognitos avidentifierade tjänst kan visa på den 

grundläggande kompetensen hos en individ, men anses i viss mån brista i att redovisa den mer 

detaljerade kunskapsnivån. Det är av stor vikt för rekryterare att veta om den arbetssökande 

exempelvis kan behärska olika arbetsverktyg. De vill även mer specifikt veta hur många år den 

arbetssökande har arbetat och inom vilka arbetsområden. I studien har det framkommit att 

intresset mellan de olika parterna kolliderar med varandra. Inkognitos huvudsakliga syfte är att 

det är lika viktigt att dölja etnisk bakgrund, kön och ålder vid rekrytering, vilket kan skapa 

svårigheter att möta rekryterarnas önskemål om mer specifik information gällande antal arbetsår. 

Inkognito menar att antalet arbetsår kan avslöja en individs ålder.  

 

När en individs namn avlägsnas från en arbetsansökan kan den etniska bakgrunden inte 

synliggöras lika tydligt. Detta medför att föreställningen om att namn och språkkunskaper i 



40 

 

svenska är sammanvävda, inte längre får samma utrymme vid rekrytering. Studien visar att det 

finns en rädsla för det som är annorlunda på den svenska arbetsmarknaden. Egenskaper som 

anses avvika från normen är inte lika attraktiva vid sökandet efter nya medarbetare. Det råder en 

omedveten stämpling av individer när rekryterare baserar individers språkkunskaper i svenska 

genom deras namn. Det går även att uttyda en statistisk diskriminering då rekryterare anställer 

utefter deras egna norm. Valet av medarbetare baseras istället på en trygghet och igenkännande. 

 

Inkognitos syfte är att fokus ska riktas mer på individers kompetens och arbetslivserfarenhet, 

vilket de uppnår. Rekryterarna upplever dock att behovet av att kunna se en individs ålder vid en 

rekrytering är ett kriterium som är betydande vid en anställning. Detta då studien visar att företag 

ser på sina rekryteringar som investeringar. Det är därför viktigt att kunna anställa de mest 

kvalificerade personerna. För att kunna tjäna på sina anställda är det nödvändigt att få fram så 

mycket information som möjligt för att kunna göra en bra investering. Att ålder är så 

sammanvävd med arbetslivserfarenhet och antalet arbetsår menar rekryterarna skapar en 

svårighet att få information som de anses behöva. Avsaknaden av ålder vid rekryteringsförsök 

skapar svårigheter att kunna veta om individen är attraktiv för företaget.  

 

En avidentifiering av ansökningar kan vara en bidragande faktor till minskning av institutionell 

och statistisk diskriminering. Eftersom faktorerna etnisk bakgrund, kön och ålder inte 

framkommer blir det inte lika enkelt att sortera ut individer på grund av dessa. Däremot finns en 

fråga kring vilka arbetssökande som väljer att gå med i Inkognito. Tillhör en individ normen 

behöver denne inte söka sig till andra tillvägagångssätt för att åskådliggöra sitt CV utan är redan 

attraktiv på arbetsmarknaden. Vid sådana situationer står inte etnicitet, kön eller ålder i vägen för 

individens kompetens. Frågan är vad den avidentifierade ansökningsmetoden har för betydelse 

på den svenska arbetsmarknaden om inte alla använder den. Både individer som tillhör normen 

och de som tillhör risken att bli utsorterade.  

 

Inkognitos avidentifierade ansökningstjänst har även betydelse för individer på arbetsmarknaden 

som redan har ett jobb. Tjänsten kan bidra till att erhålla ett proaktivt jobbyte. Det kan finnas en 

oro att visa intresse för nya arbetsmöjligheter på synliga plattformar där den nuvarande chefen 

själv kan vara aktiv i dessa, i sökandet efter nya anställda. Med Inkognitos tjänst kan individer 
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vara öppna för ett jobbyte utan att synliggöra detta för den nuvarande arbetsgruppen. Ur denna 

synvinkel har tjänsten ingen betydelse för en minskad diskriminering utan vill erbjuda individer 

möjligheten att kunna söka efter arbete utan att det ska påverka den aktuella arbetssituationen.  
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Förslag till vidare forskning 

 

För vidare forskning skulle det vara intressant att undersöka vilka arbetssökande som väljer att 

använda Inkognito. Detta för att undersöka om det finns en selektion på personer där faktorer 

som etnisk bakgrund, kön och ålder kan uppmuntra diskriminering. Om detta finns, skulle en 

avidentifierad tjänst eventuellt kunna ses som kontraproduktiv, vilket skulle öppna upp för 

intressanta diskussioner. En annan intressant aspekt att forska om är huruvida en avidentifierad 

metod kan utformas på så sätt att företag skulle övertygas om att metoden ger en ökad 

effektivitet och inte bara finns för att minska en diskriminering på arbetsmarknaden.  
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Avslutande ord 

 

Det främsta som överraskade oss med studien var den missnöjda inställningen gentemot den 

avidentifierade metoden hos våra informanter som konsumerar tjänsten. Det blev tydligare för 

oss att för att kringgå fenomen som diskriminering på arbetsmarknaden kan det krävas mer än en 

avidentifierad anställningsmetod. Vi märkte att vi, trots försöket att vara objektiva, till en början 

hade en föreställning av att Inkognitos tjänst var en möjlig del i lösningen till att förhindra 

diskriminering på arbetsmarknaden. Under studiens gång utvecklades vår uppfattning av 

problemet då det är mer komplext än så.  

 

Utförandet av denna studie har varit en god lärandeprocess. Vi har ökad förståelse för 

rekryteringsprocessen och en del av den svenska arbetsmarknaden. Vi har även fått förståelse för 

hur diskrimineringen på arbetsmarknaden kan se ut och vilka åtgärder som finns för att arbeta 

mot detta. Under intervjuprocessen med informanterna blev de tydligare för oss hur detta 

diskriminerande tankesätt är utbrett och inpräglat hos dem. Ett exempel på detta är när Yvonne 

menar att vissa namn är konstiga eller när Felicia diskuterar ålder.  

 

Då regeringen har som mål att minska försörjningsstödet och utanförskap kan det tänkas att 

fokus även bör ligga på arbetsmarknaden. Individer som inte lika enkelt kan få arbete på grund 

av faktorer som etnisk bakgrund, kön och ålder bör få fler möjligheter till detta. När det finns 

liknande diskriminering som diskuterats i studien, kan det skapa svårigheter för vissa individer i 

samhället. Om de inte får hjälp med sin arbetslöshet kan den sista lösningen vara att vända sig till 

socialtjänsten för försörjningsstöd. Det kan i vissa fall även tänkas vara en faktor till ökat 

utanförskap. Inkognitos avidentifierade metod kan göra det möjligt att arbeta mot diskriminering, 

men i nuvarande skick är tjänsten för outvecklad för att rekryterare ska tycka att den är gynnsam 

för företaget. Denna studie har bidragit till att vi, som blivande socionomer, fått en ökad 

förståelse för hur diskriminering och utanförskap på den svenska arbetsmarknaden kan se ut och 

vilka tankesätt och fördomar individer kan möta i sitt sökande. 
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