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Förord
Till att börja med skulle vi vilja rikta ett stort tack till alla personer som på något sätt har varit
delaktiga i vårt uppsatsskrivande. Vi är enormt tacksamma för era bidrag i form av tips och
idéer samt den konstruktiva kritik ni givit oss som bidragit till förbättringar av uppsatsen. Ett
speciellt tack till våra respondenter som deltagit i vår studie vilket har inbringat oss en
förståelse utifrån era verklighetsbaserade scenarion och upplevelser. Ännu en gång vill vi
tacka er alla som har medverkat till att vi stolt kan presentera en välskriven kandidatuppsats.
Slutligen vill vi tacka varandra, tack för det välfungerande, goda samarbetet och för att båda
har satsat helhjärtat på vår uppsats under denna process.
Högskolan i Halmstad, Maj 2017.

_________________________
Isabelle Drakenblad

_________________________
Julia Karlsson
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Abstrakt
I rekryteringsprocessen bedömer både arbetssökande och arbetsgivare sin motpart för att
förutse framtida arbetsbeteende alternativt arbetsförhållande. Det var inte förrän under 1990talet forskning om rekrytering utifrån individens perspektiv började uppmärksammas. De fåtal
funna svenska studier som påträffats behandla rekrytering av individer med annan etnisk
bakgrund är fältstudier som visar på att etnisk diskriminering förekommer i den svenska
rekryteringsprocessen. Existensen av etnisk diskriminering på den svenska arbetsmarknaden
belyser att den mest lämpade kandidaten inte alltid når anställning. Med hänsyn till detta och
att populationen i Sverige blivit mer mångkulturell, är uppsatsens syfte att ge en förståelse för
vad som påverkar individer med annan etnisk bakgrunds upplevelse av rekryteringsprocessen.
Insamlade teorier och genomförda intervjuer har tolkats genom ett hermeneutiskt angreppssätt
vilket har kombinerats med den abduktiva ansatsen. Den kvalitativa ansatsen baserad på
personliga intervjuer med individer, från södra Sverige, tillhörande etniska minoritetsgrupper
bidrog till att besvara uppsatsens forskningsfråga: Vad påverkar en individ med annan etnisk
bakgrunds upplevelse av rekryteringsprocessen? Uppsatsens analys mynnade ut i en slutsats
som belyser en mängd samverkande variabler vilka påverkar individer med annan etnisk
bakgrunds upplevelse av rekryteringsprocessen. Dessa variabler är organisationens attribut,
passform mellan individ och organisation samt arbetets egenskaper, human- och kulturellt
kapital från svensk utbildning, språkkunskaper i tillräcklig eller önskad utsträckning för att
accepteras på den svenska arbetsmarknaden och utformning av socialt nätverk.
Nyckelord: Mångfald, etnicitet, rekryteringsprocessen, fördomar, stereotyper, sociala nätverk
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Abstract
In the recruitment process both jobseekers and employers assess their counterpart to predict
future work behavior or working conditions. It was not until the last decade of the 20th
century that research regarding the recruitment process from an individual’s point of view
started to attract attention. Up to today there has only been found a few Swedish studies,
which examine diversity recruitment, these field experiments present that ethnic
discrimination occurs in the Swedish recruitment process. The existence of ethnic
discrimination in the Swedish labor market illustrates that the most suitable candidate does
not always reach employment. With this in consideration, combined with the fact that the
Swedish population is increasingly becoming more diverse, the purpose of the paper is to
raise an understanding of what affects ethnic minorities’ perceptions of the recruitment
process. Gathered theories and conducted interviews have been interpreted from a
hermeneutical point of view, which has been combined with the abductive approach. The
qualitative approach, based on face-to-face interviews with individuals who originate from
ethnic minorities, residing in Southern Sweden, contributed to answer the following research
question: What affects the experience of an individual who originates from an ethnic minority
in the recruitment process? The analysis of the paper emerged in a conclusion that proposes a
variety of interacting variables, which in turn affects these individual’s experiences of the
recruitment process. These interacting variables are organizational attributes, perceived fit
between the individual and the organization, the job characteristics, human and cultural
capital gained from Swedish education, language proficiency to a sufficient extent to become
accepted in the Swedish labor market as well as the composition of social networks.
Keywords: Diversity, ethnicity, recruitment process, prejudice, stereotypes, social networks
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1. Introduktion
Inledningsvis presenteras en bakgrund till forskningsfrågan genom att belysa rådande
situation i Sverige för etniska minoritetsgrupper och vad rekryteringsprocessen är. Bakgrund
följs av en diskussion gällande problemet. Diskussionen lyfter fram etniska minoriteters
svårigheter och varför deras uppfattningar är värda att undersöka i rekryteringsprocessen.
Detta leder fram till uppsatsens forskningsfråga. Kapitlet avslutas med uppsatsens syfte och
resterande disposition.

1.1 Problembakgrund
Populationen världen över blir mer mångkulturell (Chin, 2010). Dock har det inte alltid sett ut
på detta sätt, exempelvis Sverige: Från slutet av 1500-talet fram till slutet av 1800-talet var
Sverige i både etniskt och religiöst avseende ett ”mycket homogent land med ett homogent
folk” genomsyrat av starka nationalitetstankar och enhetligt tänkande (Sander, 1988, s.5). År
2015 var 16% av invånarna i Sverige födda utomlands och 12,5% var andra generationens
invandrare. Andra generationens invandrare syftar till invånare med en eller två föräldrar
födda utomlands (SCB, 2015). På den svenska arbetsmarknaden existerar det enligt Carlsson
(2010) och Carlsson och Rooth (2007) etnisk diskriminering i rekryteringsprocessen.
Förekomsten av diskriminering belyser att marknaden inte fungerar på ett sätt som gör att den
mest lämpade kandidaten alltid når anställning (Oxford Research, 2012).
Rekrytering är en process utförd av organisationen för att hitta och sedan anställa behövliga
kandidater med nödvändig kompetens (Armstrong, 2009; Florea & Mihai, 2014; Granberg
2011). Förnuftiga arbetsgivare försöker vid bedömning av arbetssökandes lämplighet hitta en
kandidat som är bäst lämpad för positionen genom att ta hänsyn till kriterierna för jobbet och
kandidatens färdigheter och förmågor (Wilson & Parker, 2007). Beslutsfattandet i
urvalsprocessen är ömsesidigt. För att förutse framtida arbetsbeteende alternativt
arbetsförhållande bedömer arbetsgivare liksom arbetssökande sin motpart. Båda parter når
tillslut ett beslut om de ska erbjuda eller acceptera ett arbetserbjudande efter att de tagit
hänsyn till alternativa kandidater eller organisationer. Konsekvensen blir att forskning om hur
arbetssökande uppfattar och reagerar i rekryteringsprocessen komplementerar forskning
utifrån organisationens perspektiv (Hulsheger & Anderson, 2009).
Varje individ bidrar i sin anställning med en unik kombination av förmågor, egenskaper och
kvaliteter som reflekterar hans eller hennes bakgrund och erfarenhet (McVittie, McKinlay &
Widdicombe, 2008). Mångfald definieras i vår studie som betydelsefulla karaktärsdrag vilka
särskiljer individer från andra individer (Egenskapad utifrån teoretisk referensram). Mångfald
fokuserar på egenskaper hos individer som gör individer olika eller lika (Awbrey, 2007; van
Ewijk, 2011) och etnicitet är en del av mångfald (Coleman, 2012). Huvudproblemet är inte
endast olikheterna i sig utan att människan tenderar att applicera stereotypiska bilder,
automatiskt kategorisera och döma andra individer baserat på dessa skillnader. I de flesta fall
är även dessa stereotypiska bilder negativt influerade (Coleman, 2012). Vid bedömningen av
vilka faktorer som hindrar inträdandet på arbetsmarknaden finns det ofta en betoning på vad
den enskilde individen saknar när det gäller arbetserfarenhet, socialt nätverk, kunskaper i
värdlandets språk och kännedom om kulturella värderingar (Fangen, 2010).
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1.2 Problemdiskussion
Anställning är generellt betraktat som en kritisk faktor för integration av immigranter.
(Fangen & Paasche, 2013; Lundborg, 2013; Rooth, 2001). Anställning ökar inte bara
individens inkomst utan ökar också dennes kunskap om, till exempel språk, kultur, hur man
skapar nätverk och hur arbetsmarknaden fungerar. Dessa är alla komponenter som främjar
integration (Lundborg, 2013). Liksom i andra länder upplever många invandrargrupper i
Sverige att det är svårt att integreras på arbetsmarknaden. Arbetslivet kan bli besvärligt,
speciellt om man invandrar från ett icke-västerländskt land eller om ens namn är svårt att
uttala eller låter främmande (Åslund & Rooth, 2005).
Det är inte alltid anställningsbeslut grundar sig i en rationell process eftersom beslutet kan
påverkas av fördomar. Forskning som har bedrivits under de senaste två decennierna har
identifierat hur irrelevanta variabler såsom etnisk bakgrund och accent påverkar rekryteringsoch urvalsprocessen. Etnisk bakgrund har visat sig att generera negativa stereotypiska bilder
vilka i sin tur har frambringat negativa konsekvenser för urvalsprocessen. För den
arbetssökande individen bidrar negativa stereotypiska bilder till fördomar och en snedvriden
urvalsprocess, vilket sänker sannolikheten att bli klassificerad som den bäst lämpade
kandidaten för arbetet och att bli erbjuden tjänsten (Wilson & Parker, 2007).
Fangen och Paasche (2013) berättar att det är få intervjupersoner i deras studie som har
upplevt exkludering från arbetsgivaren på arbetsplatsen när de väl har fått arbetet. Det rör sig
snarare om en utmaning i rekryteringsprocessen. Resultatet av Carlssons (2010) studie visar
att arbetsgivare inte gör en distinkt skillnad mellan första och andra generationens
immigranter i rekryteringsprocessen. Ändå menar Midtbøen (2016) att det finns skillnader,
motsatsvis till den första generationens immigranter är den andra generationen oftast flytande
i språket och innehar en inhemsk utbildning. Andra generationen besitter en betydelsefull
kapacitet för att integreras på den Europeiska arbetsmarknaden. Trots detta har andra
generationen inte tillgång till lika anställning som deras jämlikar tillhörande majoriteten
(Midtbøen 2016). Med hänsyn till ovanstående innefattar vår studie både första och andra
generationens immigranter.
Det finns ett antal övertygande argument till varför arbetssökandes perspektiv är värt att
uppmärksamma i rekryteringsprocessen. För det första, missnöjda arbetssökande kan välja att
hoppa av under rekryteringsprocessen och därmed mister organisationen en eventuell
värdefull resurs. Det finns två kostnader associerade till detta scenario, den direkta kostnaden
för rekryteringen och den långsiktiga kostnaden, att förlora en värdefull, potentiell
medarbetare till en konkurrent. För det andra, uppfattningarna arbetssökande bildar sig under
rekryteringsprocessen kan influera attityden gentemot arbetsplatsen och prestationen efter att
de blivit anställda. För det tredje, negativa upplevelser hos arbetssökande kan leda till lagliga
åtgärder. Om kandidater upplever urvalsmetoderna som orättvisa till den grad att det är
diskriminerande eller som en obefogad integritetskränkning kan de inleda en rättslig process. I
värsta fall kan en organisations image lida stora skador av att en arbetssökande inleder en
rättsprocess och kompletterar denna med att lämna uppgifter till press och media. Detta är

2

ekonomiska och praktiska argument till att organisationer bör överväga arbetssökandes
perspektiv i rekryteringsprocessen (Hulsheger & Anderson, 2009).
Tidigare svensk forskning om rekrytering av annan etnicitet har i första hand utgått ifrån
organisationens och ledningens perspektiv (se exempelvis Carlsson 2010; Carlsson och Rooth
2007; Rooth, 2010; Hermelin, 2005). De fåtal svenska studier som påträffats behandla ämnet
är fältstudier såsom av Carlsson (2010), Carlsson och Rooth (2007) och Rooth (2010) som
visar på etnisk diskriminering i den svenska rekryteringsprocessen. Vi har likt Hulsheger och
Anderson (2009) inte funnit forskning riktad mot vad som påverkar en individ med annan
etnisk bakgrunds upplevelse av rekryteringsprocessen. Hulsheger och Anderson (2009) har
argumenterat, i sin granskning av tidigare studier om arbetssökandes perspektiv i
urvalsprocessen, att forskningsområdet blomstrat sedan 1990-talet. Trots detta har de inte
presenterat någon forskning gällande vad som påverkar en individ med annan etnisk
bakgrunds upplevelse av rekryteringsprocessen. Utifrån ovanstående kan vi se att forskningen
är begränsad. Genom att titta på den svenska rekryteringsprocessen, arbetssökandes
perspektiv och etniska minoritetsgrupper skiljer sig vår studie sig från funnen forskning vilket
har lett oss till att undersöka vad som påverkar en individ av annan etnisk bakgrunds
upplevelse av rekryteringsprocessen.

1.3 Forskningsfråga och syfte
1.3.1 Forskningsfråga
Vad påverkar en individ med annan etnisk bakgrunds upplevelse av rekryteringsprocessen?

1.3.2 Syfte
Uppsatsens syfte är att ge en förståelse för vad som påverkar individer med annan etnisk
bakgrunds upplevelse av rekryteringsprocessen.
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1.4 Disposition
Uppsatsen är disponerad enligt följande upplägg:
I andra kapitlet presenteras relevanta teorier för att bearbeta och besvara uppsatsens
forskningsfråga.

2. Teoretisk
referensram
I det tredje kapitlet presenteras uppsatsens teoretiska utgångspunkter samt
tillvägagångssättet och grunden för informationsinsamling. Avslutningsvis
uppmärksammas uppsatsens etiska överväganden.

3. Metod
Fjärde kapitlet inleds med en sammanställning av respondenternas bakgrund därefter
presenteras empirin utifrån uppsatsens fyra teman: rekryteringsprocessen, mångfald
och etnicitet, fördomar/stereotyper och sociala nätverk.

4. Empiri
I femte kapitlet klargörs uppsatsens analysmodell och analysen presenteras utifrån
uppsatsens fyra teman: rekryteringsprocessen, mångfald och etnicitet,
fördomar/stereotyper och sociala nätverk.

5. Analys
I det sjätte kapitlet besvaras forskningsfrågan och härledda slutsatser från analysen
presenteras. Kapitlet avslutas med uppsatsens bidrag samt förslag till fortsatt
forskning.

6. Slutdiskussion
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1.5 Centrala begrepp
Mångfald: Mångfald definieras i form av betydelsefulla karaktärsdrag vilka särskiljer
individer från andra individer, här med fokus på etnicitet (Egenskapad utifrån teoretisk
referensram).
Etnicitet: Etnicitet definieras som identifiering med och känsla av samhörighet till en etnisk
grupp. Etnicitet innefattar yttre synliga attribut (Egenskapad utifrån teoretisk referensram).
Annan etnisk bakgrund: Individer vilka är första eller andra generationens immigranter som
identifierar sig med en sydöst- eller utomeuropeisk etnisk minoritetsgrupp.
Majoritet: Majoritet syftar till flertalet av individer.
Minoritet: Minoritet är motsatsen till majoritet och är den mindre andelen av individer.
Immigranter: Immigranter syftar till både första och andra generationens immigranter
(Egenskapad).
Första generationens immigranter: Första generationens immigranter syftar till invånare
som är födda utomlands men bosatta i Sverige (Egenskapad).
Andra generationens immigranter: Andra generationens immigranter syftar till invånare med
en eller två föräldrar födda utomlands (SCB, 2015).
Diskriminering: Definieras “as judgment based on perception of differences.” (Wilson &
Parker, 2007, s. 29)
Rekryteringsprocessen: Rekrytering är en process utförd av organisationen för att hitta och
sedan anställa behövliga kandidater med nödvändig kompetens (Armstrong, 2009; Florea &
Mihai, 2014; Granberg 2011). Både arbetsgivare och arbetssökande bedömer motparten under
processen (Hulsheger & Anderson, 2009). Uppsatsen behandlar ej intern rekrytering.
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2. Teoretisk referensram
I följande kapitel presenteras relevanta teorier för att bearbeta och besvara uppsatsens
forskningsfråga. Kapitlet inleds med en teorimodell, följt av en konkretisering och överblick
av etnicitet som är en del av mångfald. Sedan presenteras rekryteringsprocessen för att ge
läsaren förståelse för processen och därefter, med bakgrund i tidigare forskning, presenteras
underliggande teorier för att förklara etniska minoritetsgruppers upplevelser i aktuell
process.

2.1 Teorimodell

Figur 1: Egenskapad teorimodell

Figur 1 illustrerar uppsatsens teorimodell som är framtagen och utvecklad med utgångspunkt i
forskningsfrågan. Teorimodellen tydliggör de nyckelbegrepp som behandlas i uppsatsen och
hur den teoretiska referensramen har utformats. Den teoretiska referensramen har sin
utgångspunkt i en konkretisering samt ett tydliggörande av etnicitet som är en del av
mångfald under nyckelbegreppet mångfald och etnicitet. Vidare under rekryteringsprocessen
förklaras just den process med särskilt tyngd på aspekter som kan påverka arbetssökandes
upplevelse. Under rekryteringsprocessen presenteras även rekrytering inriktad mot mångfald
samt hur språkkrav och utbildning är grundläggande för immigranters arbetsmöjligheter på
arbetsmarknaden.
Med hänsyn till att funnen forskning har identifierat etnicitet som en variabel som genererar
negativa stereotypiska bilder vilka snedvrider rekryterings- och urvalsprocessen (Wilson &
Parker, 2007) har fördomar/stereotyper plockats ut som ett nyckelbegrepp. Detta för att förstå
individer med annan etnisk bakgrunds upplevelse av rekryteringsprocessen. Under
fördomar/stereotyper presenteras förändringen av hur fördomar och stereotyper ges till
uttryck, diskriminering, Social Identity Theory (SIT) och Self-categorization Theory (SCT).
De två sistnämnda, SIT och SCT, är väletablerade teorier som används för att beskriva
mänskliga reaktioner på skillnader människor emellan (Awbrey, 2007).
6

Under sociala nätverk presenteras varför sociala nätverk är av betydelse, The similarityattraction paradigm och Homophily. Detta är teorier som förklarar motvilja/vilja till att
associera sig med andra som är olika/lika individen i fråga. Sociala nätverk är ett
nyckelbegrepp i och med dess omfattande effekt på individers möjlighet till att få arbete.

2.2 Mångfald och etnicitet
Vad innebär begreppet mångfald? Etnicitet är en del av mångfald men konceptet i sig
innefattar flera kvaliteter och egenskaper där några är tydliga nog att uppfatta med blotta ögat
såsom kön, etnicitet, religiösa anknytningar och funktionshinder. Andra är svårare att
identifiera såsom klasstillhörighet eller sexuell läggning (Coleman, 2012). Precis som alla
koncept som refererar till olika former av mänsklig samverkan är både etnicitet (Zagefka,
2009) och mångfald en social konstruktion (van Ewijk, 2011). Definitionen av mångfald
influeras av kontexten och därför är det inte förvånande att mångfald inte har ett universalt
uttryck (van Ewijk, 2011).
Mångfald refererar till skillnader människor emellan. För att skapa dessa skillnader behöver
individer ett kriterium i form av ett säreget karaktärsdrag för att indikera existensen av
skillnaderna. Logiskt sett så kan ett oändligt antal karaktärsdrag göra individer eller grupper
olikartade. Vad som särskiljer mångfald från blotta närvaron av olika attribut, det vill säga
artificiella kategorier av människor, är det faktum att karaktärsdragen som särskiljer en
individ är ett betydelsefullt karaktärsdrag. Det är inte endast ett attribut som till exempel
“prata fort” eller “bära en röd skjorta” utan det är ett betydelsefullt karaktärsdrag. Ett
betydelsefullt karaktärsdrag influerar individens identitet och sättet individen lever sitt liv på,
såsom att vara blind eller att vara en lågutbildad anställd på golvet på grund av hudfärg (van
Ewijk, 2011).
Identitet och identifiering är centrala koncept när man strävar efter att förstå mångfald.
Identitet kan betraktas som en konstruktion av jaget med utgångspunkten att särskilja sig och
att vara annorlunda: Vem är jag inte och hur är jag annorlunda? På vilket sätt är jag
annorlunda och från vem skiljer jag mig? Att handskas med problem relaterade till mångfald
är alltid tätt sammanlänkat till individer som upplever sin egen identitet att vara annorlunda
eller att inte vara annorlunda i ett särskilt sammanhang. När individen konstruerar sin identitet
tillskriver individen sig själv sociala identiteter. Detta formar hur individen agerar och hur
individen tolkar händelser (Holck & Muhr, 2016).
Utifrån ovanstående avsnitt har vi skapat följande definitioner: Mångfald definieras i form av
betydelsefulla karaktärsdrag vilka särskiljer individer från andra individer, här med fokus på
etnicitet. Etnicitet definieras som identifiering med, känsla av samhörighet till en etnisk grupp
och innefattar yttre synliga attribut.

2.3 Rekryteringsprocessen
Rekrytering av rätt medarbetare till rätt position är av betydelse för organisationens
utveckling och framgång (Lindelöw, 2008). Rekrytering är en process utförd av
organisationen för att hitta och sedan anställa lämpliga kandidater med nödvändig kompetens
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(Armstrong, 2009; Florea & Mihai, 2014; Granberg 2011). Försök till rekrytering kan vara
formella eller informella. De formella aktiviteterna inkluderar platsannonser, användandet av
internet samt anlitandet av externa rekryteringsfirmor. Detta i kontrast till informell
rekrytering vilket ges till uttryck genom sociala nätverk, rekommendationer från nuvarande
anställda, bilden av organisationen och organisationens rykte. För att förbättra formell
rekrytering och förbättra lämpligheten mellan individ och organisation räknar vissa
organisationer med nuvarande anställdas sociala nätverk som en källa för nya rekryter.
Däremot är de anställdas sociala nätverk ofta homogena och troligen en avbild av den
nuvarande organisatoriska demografin. Rekrytering via en anställds sociala nätverk tenderar
att lyfta fram rekryter från samma etniska bakgrund eller grupptillhörighet som den anställde
har (Myers & Dreachslin, 2007).
Rekryteringsprocessen består av flera steg, från förberedelse av rekrytering då behovet av
rekrytering identifieras (Florea & Mihai, 2014; Granberg, 2011; Lindelöw 2008) till sista
steget av accepterande och integrering av den nyanställda i organisationen (Florea & Mihai,
2014). När ett beslut om rekrytering har fattats måste en fastställning av tjänstens krav ske
(Kahlke & Schmidt, 2002), vilka ligger till grund för de kriterier rekryteraren ska basera
urvalsprocessen på. Kahlke och Schmidt (2002) menar att utförliga och tydliga krav
underlättar bedömningen och urvalet av rätt person till tjänsten. Kravprofilen underlättar
kandidaters förståelse och acceptans av urvalsmetoder eftersom kravprofilen fokuserar på vad
som är relevant för tjänsten minskar den risken för diskriminering (Kahlke & Schmidt, 2002).
Arbetssökandes attraktion till ett arbete och/eller en organisation baseras på objektiv
information som den arbetssökande erhåller från rekryteringskällor såväl som subjektiva
uppfattningar och erfarenheter (Landis & Earnest, 2014). Arbetssökande använder ofta
jobbannonser som publicerats under de tidiga stegen av rekryteringsprocessen för att samla
viktig information om eventuella arbetsgivare. Innehållet i dessa annonser påverkar
arbetssökandes attityd mot företaget (Walker, Field, Giles & Bernerth, 2008). Arbetssökande
bestämmer om den vill söka tjänsten eller inte baserat på tidigare kunskap om organisationen
och informationen de får om jobbet genom rekryteringskällor. Uppfattningen av
organisationens ärlighet representerar till vilken grad en arbetssökande tror att organisationen
är pålitlig. Arbetssökandes uppfattning baseras på informationen som finns tillgänglig om
organisationen (Landis & Earnest, 2014).
Arbetets egenskaper (till exempel typ av arbete), organisatoriska attribut (till exempel image
och rykte) och upplevelse av passformen mellan organisation och individ har visat sig kunna
förutsäga arbetssökandes avsikter till att söka tjänsten eller fortskrida i rekryteringsprocessen
(Landis & Earnest, 2014). Arbetssökande använder den information de förses med under
rekryteringen för att bedöma potentiell passform och därefter ta beslutet om val av arbete.
Överensstämmelse mellan arbetssökande och arbetets egenskaper refereras till som passform
mellan individen och arbetet. Passformen mellan individen och arbetet delas oftast upp i två
dimensioner: färdighet-efterfråga passform och behov-utbud passform. Passformen mellan
färdighet-efterfråga refererar till överensstämmelsen mellan individens färdigheter och
arbetets kravspecifikation. Arbetssökande med förmågorna som krävs för att uppfylla kraven
är mer troliga att attraheras till, prestera bättre och stanna kvar på arbetsplatsen än de som
saknar nyckelfärdigheterna. Passformen mellan behov-utbud uppfylls när individens behov
8

uppfylls av arbetet. Individuella behov kan omfatta tillhörighet, självständighet och
ekonomisk trygghet. I sin tur kan ett arbete förse individen med kollegor, flexibla scheman
och skälig ersättning. Fastän konceptuellt distinkta, har dessa dimensioner ofta kombinerats
till en övergripande uppfattning av passformen mellan individen och arbetet (ibid.).
Efter att organisationen fått in ansökningar från flertalet arbetssökande påbörjas
urvalsprocessen (Granberg, 2011). Urvalsprocessen är en granskning av kandidaters
kvalifikationer, i form av utbildning och tidigare arbetslivserfarenheter, och karaktärsdrag i
syfte att bestämma deras lämplighet för sökt post (Armstrong, 2009; Florea & Mihai, 2014).
Det finns flera urvalsmetoder; till exempel arbetsintervju, referenstagning, personlighetstest
(Kahlke & Schmidt, 2002). En viktig del av urvalsprocessen är arbetsintervjuer (D´Netto &
Sohal, 1999). En arbetsintervju syftar dels till att få information från den arbetssökande som
kan gynna urvalsarbetet och dels till att marknadsföra den egna organisationen (Lindmark &
Önnevik, 2011). Det är viktigt att det bildas ett ömsesidigt förtroende mellan rekryteraren och
arbetssökande samt att beakta det personliga samspelet mellan dessa parter (Kahlke &
Schmidt, 2002). Under rekrytering och urval ska fokus, berättar Kahlke och Schmidt (2002)
ligga på det systematiska arbetssättet där rekryteraren agerar objektivt gentemot kandidaten
vid personbedömning och analys.
Att attrahera kandidater är en nödvändig del av rekryteringsprocessen men detta är
meningslöst om inte kandidaterna accepterar jobberbjudandet (Landis & Earnest, 2014).
Beslutsfattandet i urvalsprocessen är ömsesidigt. Arbetsgivare liksom arbetssökande bedömer
sin motpart med syfte att förutse framtida arbetsbeteende eller arbetsförhållande. Båda parter
tar hänsyn till alternativa kandidater eller organisationer och båda når tillslut ett beslut om de
ska erbjuda eller acceptera ett arbetserbjudande (Hulsheger & Anderson, 2009).
Rekryteringsprocessen avslutas med att den kandidat som anses vara mest lämpad upprättar
ett avtal med organisationen angående tjänsten som ska tillträdas (Lindmark & Önnevik
2011). Enligt Lindmark och Önnevik (2011) är det viktigt att meddela att tjänsten tillsatts för
andra sökande, där man tackar för visat intresse och önskar nekade kandidater välkomna med
nya ansökningar i framtiden vilket är av betydelse för organisationens image.

2.3.1 Rekrytering av mångfald
Effektiv hantering av mångfald erkänner individer från olika bakgrunder, kulturer med olika
erfarenheter (D´Netto & Sohal, 1999). Rekrytering inriktad mot mångfald fungerar som en
positiv signal, att företaget har en öppen företagskultur vilket bidrar till att organisationen
upplevs som en mer attraktiv arbetsgivare. En öppen företagskultur upplevs som särskilt
attraktivt för etniska minoriteter (Baum, Sterzing & Alaca, 2016). Organisationer som
förmedlar en bestående och konsekvent företagspolicy som står för likabehandling ökar
arbetssökandes benägenhet att söka tjänsten. Tekniken används för att få den arbetssökande
att bilda sig uppfattningen av att organisationen högt värdesätter mångfald. Under antagandet
att uppfattningen arbetssökande bildat sig är sann, inträder individen i en organisation som
välkomnar individen för den de är. Däremot är inte detta alltid verkligheten utan flertalet
arbetssökande upplever att det faktiska arbetsklimat i organisationen skiljer sig från vad
organisationen kommunicerar utåt. Om detta är fallet och det faktiska arbetsklimatet inte är
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gynnsamt, kan individen uppleva organisationens rekryteringsstrategi som missledande
(McKay & Avery, 2005).

2.3.2 Språkkrav
Språk är ett verktyg för att tillgodogöra sig kunskap och makt (Fangen & Paasche, 2013). En
immigrant som talar och förstår svenska väl kommer sannolikt ha bättre chans på
arbetsmarknaden (Duvander, 2001). Misslyckad integration återspeglas ofta i immigrantens
misslyckande att lära sig värdlandets språk i tillräcklig eller önskad grad. Språkkunskap har
tydligt visat sig vara en viktig faktor för utfallet på arbetsmarknaden men sträcker sig även till
många områden utanför arbetsmarknaden, särskilt i samband med integration i samhället
(Danzer & Yaman, 2016). Tre stora faktorer som påverkar en immigrants språkinlärning är:
ekonomiska incitament, exponering och individuell förmåga. Immigranter lär sig värdlandets
språk bättre om belöningen för resultatet är högre (ekonomiskt incitament), om de använder
och hör språket oftare antingen genom eget val eller tvång (exponering) och om de har lätt att
lära sig på grund av enskilda och obemärkta skäl som utbildning eller att individen innehar ett
öra för språk (individuell förmåga) (Danzer & Yaman, 2016). Det finns en stor risk att
individen inte lär sig värdlandets språk i tillräcklig eller önskad utsträckning. Om en
immigrant som inte är villig eller kapabel till att lära sig värdlandets språk bestämmer sig för
att bosätta sig i en region som minimerar hans/hennes exponering för det då kan ett samband
mellan hög etnisk koncentration och låg nivå i språkfärdigheter återfinnas (Danzer & Yaman,
2016).
I Sverige kräver ofta arbeten i servicesektorn och moderna industrijobb färdighet i form av
god kommunikationsförmåga, inkluderat goda kunskaper i svenska och engelska. Sådana
färdigheter förbättras med ökad arbetslivserfarenhet och är därav ett hinder för integrationen,
mer så idag än förr i tiden. Intresset från arbetsgivare för immigranter kan vara lågt då det
föreligger en osäkerhet gällande nämnda färdigheter, vilket indikerar diskriminering från
arbetsgivarens sida (Lundborg, 2013). Det är större sannolikhet att individer möts av etniska
fördomar från arbetsgivaren om arbetssökande är engagerad i kundservice (Fangen &
Paasche, 2013). En svårighet gällande anställning av immigranter ur arbetsgivarens perspektiv
är att individer tillhörande etnisk minoritetsgrupp tenderar överskatta sin kompetens där
bristande språkkunskaper påverkar kommunikationsmöjligheterna negativt (Ds 2000:69).
Kommunikationssvårigheter kan bidra till ett sämre samarbete vilket i sin tur kan leda till ett
försämrat
resultat
där
medarbetarnas
prestationsförmåga
tar
stryk
om
kommunikationsproblem inte åtgärdas (Kearney, Gebert & Voelpel, 2009).

2.3.3 Utbildning
En betydande variabel för utfallet på arbetsmarknaden är huruvida den högsta nivån av
uppnådd utbildning är från det svenska utbildningssystemet. Immigranter som har investerat i
en svensk utbildning i betydande mängd har sannolikt bättre chanser på arbetsmarknaden
eftersom de troligen har både kulturellt och humant kapital som passar den svenska
arbetsmarknaden. Humankapital är grundläggande för integration på arbetsmarknaden och
kännetecknas av utbildning och arbetserfarenhet. Kulturellt kapital är specifikt för landet
exempelvis språk, kunskap om ett specifikt sammanhang, om normer och kulturella
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sedvänjor. Den främsta platsen för exponering utav det svenska samhället är för många
immigranter skolgången och deltagandet i det svenska utbildningssystemet. En utbildning i
Sverige ger (eller indikerar) förvärv av formell och informell kompetens som efterfrågas
bland svenska arbetsgivare. I de flesta fall kan en svensk utbildning lättare översättas till ett
lämpligt jobb än en utbildning från ett annat land. En utbildning uppnådd i värdlandet har
därför ett högre värde än motsvarande nivå uppnådd i ett annat land (Duvander, 2001).

2.4 Fördomar och stereotyper
Observerade olikheter individer emellan, vilka baseras på synliga attribut, kan frambringa
negativa stereotypiska bilder och förutfattade meningar (Ayoko & Härtel, 2006). Många
samhällen har idag legala bestämmelser för att förbjuda diskriminering. Olika typer av
organisationer har formella riktlinjer i syfte att förhindra ojämlik behandling. Därav tenderar
vi att tro att stereotyper och diskriminering är ett minne blott (Ellemers & Barreto, 2015). Ny
forskning har fastställt att sättet stereotyper ges till uttryck och hur det leder till
diskriminering har förändrats. Istället för att “förövarna” uttryckligen nedvärderar och
exkluderar “målen” är där en mycket mer subtil och underförstådd cykel. Cykeln består av
gruppbaserade sociala förväntningar som tenderar att underminera självförtroendet hos de
som är missgynnade och försvårar deras förmåga att prestera. I själva verket är dessa mer
subtila och underförstådda gruppbaserade förväntningar oftast sedda som oskadliga och
exakta. Dessa tenderas att stödjas av både de som gynnas liksom de som missgynnas av dem
(Ellemers & Barreto, 2015).
Stereotyper och fördomar kan ges till uttryck på olika sätt. Vissa är väldigt underförstådda
och subtila och kan verka ofarliga. Det kan ta formen av en komplimang till exempel att
betona en kvinnas utseende snarare än kompetens i en arbetsrelaterad kontext. Sådana former
av fördomar kommunicerar inte nödvändigtvis negativa synpunkter till dessa grupper. I själva
verket kan individer som tillhör missgynnade grupper också stödja stereotyper som hänför sig
till den egna gruppen och därmed tro att orättvisa resultat är rättvisa. Vi tenderar att inte
erkänna dessa föreställningar som fördomsfulla (Ellemers & Barreto, 2015).
Vi tenderar att tänka på stereotypifiering och diskriminering som uppenbara negativa synsätt
på andra (exempel immigranter är lata, kvinnor avsaknar ambition) som gör människor
ovilliga att acceptera dem i grannskapet eller att respektera dem som arbetskollegor. Numera
stödjer inte längre många av oss sådana åsikter. Istället är vi motiverade att vara fördomsfria
och hoppas kunna ge alla likabehandling. Men trots detta, tillskriver vi ofrivilligt egenskaper
till individer som verkar passa in med deras gruppmedlemskap. I tur och ordning, är dessa
fördomsfulla associationer mer förutsägbara om vårt riktiga beteende mot andra än det
uttalade försöket att tillhandahålla lika behandling (Ellemers & Barreto, 2015).
Det är svårt att överkomma stereotypiska associationer, än är inte människor villiga att att
med lätthet erkänna (ens för sig själva) att deras preferenser och beslut grundar sig i
individers grupptillhörigheter. Dessutom har “förövare” precis som “mål” typiskt sett endast
fall-till-fall upplevelser, medan sammanlagd information krävs för att upptäcka nackdelar för
hela gruppen. Följaktligen tenderar nutida diskriminering att förbli obemärkt. Ändå avslöjar
experimentella studier att kandidater med identiska kvalifikationer rankas olika beroende på
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deras förmodade grupptillhörighet. Likaledes gör experiment med fiktiva jobbansökningar det
möjligt att utsätta människor för partiskt beslutfattande, i syfte att undersöka huruvida de
uppfattar diskriminering när det inträffar. Detta har avslöjat att människor tenderar att
underskatta, snarare än överskatta, förekomsten av diskriminering på gruppnivå. Dessutom,
närvarandet av representanter tillhörande undervärderade grupper eller av åtgärder för att
säkerställa likabehandling, till exempel i organisationer, gör oss mindre vaksamma mot
fördomar och mindre troliga att uppmärksamma diskriminering när det inträffar (Ellemers &
Barreto, 2015).
Buzzanell (1999) säger att etnicitet är framträdande vid interaktion på grund av att det
vanligtvis är fysiskt observerbart. Fangen (2010) hävdar att det är svårare för vissa etniska
bakgrunder att få arbete än andra. Vidsträckt över Europa finns tendensen för större skepsis
mot muslimer, afrikaner och individer från Mellanöstern än mot Östeuropeer, Sydamerikaner
och Sydöst asiater. Det existerar en etnisk hierarki (ibid.). Arbetsintervjuer utsätter individer
tillhörande etniska minoriteter för risken av att erfara fördomar (Fangen & Paasches, 2013).
Trots risken betonade flera intervjupersoner i Fangen och Paasches (2013) studie att ansikte
mot ansikte interaktion gav möjlighet till att ge ett gott intryck och korrigera för eventuella
negativa stereotyper. Vidare framgick det att det var större sannolikhet att intervjupersoner
som arbetade med kundkontakt rapporterade upplevda etniska fördomar från arbetsgivare än
andraa(ibid.).

2.4.1 Social identity theory och Self-categorization theory
Enligt Social Identity Theory är individens identitet konstruerad, inte endast utav personliga
egenskaper utan även av sociala attribut från gruppmedlemskap (Awbrey, 2007).
Grundprincipen för Social Identity Theory är att en gruppmedlem etablerar en positiv social
identitet och bekräftar anknytning genom att favorisera medlemmar i den egna sociala
kategorin. Genom att identifiera sig själv med att tillhöra en specifik social kategori tillför det
naturliga avgränsningar vilka kan skapa konflikter (Ayoko & Härtel, 2006).
Self-categorization theory bygger på förenkling av beslut om identitet och kategorisering av
individer i grupper. Studier har påvisat att individer regelbundet använder demografiska
egenskaper för att kategorisera och förutse andra individers troliga beteende. Liggandes till
grund för det är att individer som delar samma demografiska egenskaper och livserfarenheter
är följaktligen lika i sin tolkning av beteende och reaktioner. Synliga former av mångfald,
såsom etnicitet är särskilt sannolikt att frambringa negativa stereotypiska bilder (Awbrey,
2007). När en arbetssökande har identifierats som en medlem i en specifik social kategori
formar stereotyper, både direkt och indirekt, arbetsgivarens intryck. Forskning stödjer att
organisatoriska beslutfattare associerar streotyper med arbetssökande etnicitet och andra
sociala kategorier. Om dessa olika sociala kategorier influerar arbetsgivarens omdöme kan det
påverka ett antal olika organisatoriska bedömningar av en arbetssökande, även inkluderat
beslutet om den ska anställas eller ej (Wilson & Parker, 2007).

2.4.2 Diskriminering
På individnivå kommer diskriminering till uttryck genom negativa stereotypifieringar som
grundas i fördomar (Awbrey, 2007). På den svenska arbetsmarknaden existerar det enligt
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Carlsson (2010) och Carlsson och Rooth (2007) etnisk diskriminering i rekryteringsprocessen.
Detta trots att Sverige inkorporerat allas lika värde i grundlagen (RF 1974:152) och har en
diskrimineringslag (SFS 2008:567) som syftar till “att motverka diskriminering och på andra
sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett [...] etnisk tillhörighet” inom arbets- och
samhällslivet i stort. Förekomsten av diskriminering belyser att marknaden inte fungerar på
ett sätt som gör att den mest lämpade alltid når anställning (Oxford Research, 2012). Termen
diskriminering har en negativ klang i arbetsmässiga sammanhang, trots att definitionen är
utan negativ eller positiv betoning. Diskriminering definieras “as judgment based on
perception of differences.” (Wilson & Parker, 2007, s. 29)
Etnisk diskriminering är när arbetssökande möts av etniska fördomar från arbetsgivaren
(Fangen & Paasche, 2013). Rasism är i klassisk bemärkelse tron på att det finns en överlägsen
ras och fördomar baserat på detta konceptet. Rasism är också en teori om att människors
förmågor och andra egenskaper bestäms av ras. Etnisk diskriminering kan vara resultatet av
rasistiska attityder eller åtminstone främlingsfientlighet vilket kan ses som skepsis mot
människor som ser utländska ut (Fangen & Paasche, 2013). Diskriminering på grund av etnisk
bakgrund i rekrytering- och urvalsprocessen är svår att identifiera. För att identifiera om
diskriminering av individ tillhörande etnisk minoritetsgrupp har inträffat måste följande fråga
kunna besvaras: Vad hade hänt om samma person i samma situation vore av annan etnicitet?
(Blommaert, Coenders & van Tubergen, 2014).
Fangen och Paasches (2013) berättar att det är få intervjupersoner från deras studie som
beskriver att de ha upplevt exkludering från arbetsgivaren på arbetsplatsen när de väl har fått
arbetet och att det rör sig snarare om en utmaning i rekryteringsprocessen. Arbetsgivare kan
exkludera arbetssökande individer tillhörande etniska minoritetsgrupper på olika grunder när
de väljer vem som får och inte får tjänsten. Det kan ske i form av statistisk diskriminering
vilket är när asymmetri i information leder till att arbetsgivaren förlitar sig på gruppbaserade,
stereotypiska generaliseringar. Det kan även grundas i preferensdiskriminering vilket inträffar
när en arbetsgivares preferenser är så starka att denne diskriminerar även om det innebär
förlust av inkomst (ibid.). I en norsk fältstudie gjord av Midtbøen och Rogstad (2012)
presenterades två fiktiva och lika kvalificerade arbetssökande, en med ett norskt namn och en
med ett utländskt klingande namn, för verkliga arbetsgivare. Resultaten visade att en kandidat
med utländskt låtande namn hade 25 procent lägre sannolikhet att erbjudas intervju än lika
kvalificerade kandidater med norskt namn. Efterföljande intervjuer med arbetsgivare
avslöjande att resultaten inte kunde förklaras av en ensam faktor. Diskrimineringen härrör sig
från en kombination av arbetsgivares varierande bekantskap med etniska minoriteter, deras
egna erfarenheter, etniska stereotyper och osäkerheten flera känner när de ställs inför
utländskt klingande namn (ibid.).

2.5 Sociala nätverk
Sociala nätverk definieras som informella kommunikationsnätverk (privata) eller
vänskapsförbindelser på arbetsplatsen (arbetsrelaterade). Det sociala nätverket är ett viktigt
medel för kommunikation, information, avancemang och påverkan (Ds 2000:69). Det är en
rätt komplex uppgift att mäta individers sociala nätverk eftersom det finns faktorer som
tenderar påverka omfattningen av kontakter. Dessa faktorer är bland annat platsen för
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individens hem och utformningen av familjens sociala nätverk som individen tillhör (Bask,
2005). Skillnader i utbildning, avsaknaden av kunskap om landet man kommit till eller sociala
nätverk kan i sin tur leda till skillnader i arbetslivserfarenhet hos individer tillhörande etniska
minoritetsgrupper (Blommaert et al., 2014). Bristen av mångfald i arbetslivet grundar sig i de
sociala skillnaderna i samhället. Det finns ett samband mellan den grupp en individ tillhör och
tillgången till kontakter som påverkar individens ställning i arbetslivet. Oftast saknar
individer tillhörande etniska minoritetsgrupper de informella tillgångar i arbetslivet som
infödda svenskar har (Ds 2000:69).

2.5.1 The similarity-attraction paradigm
The similarity-attraction paradigm bygger på Homophily. Homophily är en individs tendens
till att associera sig med andra individer som liknar en själv i termer av egenskaper eller
attribut såsom etnicitet eller värderingar. Hur och varför Homophily inträffar pekar på en
mängd olika faktorer. Det kan vara allt från geografisk segregation till kognitiva processer av
många olika slag, bland annat sociala förmåner i interaktion mellan likasinnade personer och
det ökade förtroende samt solidaritet som genererats från personer med ökad likhet i
egenskaper (Lozares, Verd, Cruz & Barranco, 2014).
Wells och Aicher (2013) förtäljer att the similarity-attraction paradigm är en av de tidigaste
teoretiska modellerna som använts inom relation- och demografi forskning. När en parallell
har identifierats och kunnat dras mellan individers demografi, personlighet, sociala status eller
värderingar har en likhets-attraktion formats. The similarity-attraction paradigm antyder att
två eller fler lika personliga attribut mellan individer är direkt relaterade till deras ömsesidiga
attraktion och bildar positiva förväntningar på framtida relationer. Attraktionen ökar desto
mer likheter som upptäcks och identifieras. Tvärtom bildas motvilja i de fall olikheterna ökar.
Med hänsyn till detta antagande kommer individer som delar flertalet egenskaper ha en större
attraktion till varandra (Wells & Aicher, 2013).
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3. Metod
Först introduceras de teoretiska utgångspunkter i uppsatsen: det hermeneutistiska
angreppssättet, abduktiva ansatsen, kvalitativa metoden och ad hoc som analysmetod. Sedan
presenteras informationsinsamlingen med utgångspunkter i urval, datainsamling,
litteraturstudie, operationalisering samt validitet och reliabilitet. Kapitlet avslutas med etiska
överväganden med hänsyn till respondenternas integritet.

3.1 Teoretisk utgångspunkt
3.1.1 Forskningsansats
Uppsatsen utgick från ett hermeneutiskt perspektiv där förståelse, tolkning och förmedling av
människors upplevelser och handlingar står i centrum (Fejes & Thornberg 2015; Ödman,
2007). Hermeneutik är ett begrepp inom samhällsvetenskapen där det är centralt att se saker
ur andra människors perspektiv (Bryman & Bell, 2013). Kontexten är för det mesta helt
avgörande för individens tolkning och förståelse där den hermeneutiska vetenskapen innebär
en kontextualisering och de-kontextualisering. Individen pendlar mellan del och helhet för att
tolka samt förstå och på så sätt bilda sig en uppfattning om sammanhanget (Ödman, 2007).
En hermeneutisk ansats låg till grund för vår uppsatsprocess. Hermeneutik har använts som
synsätt i uppsatsen för att skapa en djupare förståelse för vad som påverkar individer med
annan etnisk bakgrund upplevelse av rekryteringsprocessen. Under materialinsamlingens
gång har vi processat materialet med utgångspunkt ur en neutral synvinkel där vi försökt att
vara objektiva. Efter att materialinsamlingen färdigställts krävdes det en subjektiv
utgångspunkt eftersom det behövdes egna tolkningar. Uppsatsens empiriska undersökning
bestod av intervjuer med kvinnor och män tillhörande annan etnisk bakgrund. Våra egna
uppfattningar kring insamlade intervjusvar låg till grund för uppsatsens empiri och analys,
därmed var subjektiva tolkningar en naturlig del av uppsatsens metod. Med detta i åtanke kan
synsättet i vår uppsats ses som subjektivt vilket i sin tur stämmer bra in på hermeneutiken där
forskaren ses som engagerad, öppen och subjektiv, samtidigt som forskaren undersöker
forskningsobjektet utifrån sin egen förståelse (Patel & Davidsson, 2003).

3.1.2 Förklaringsmodell
I forskningen brukar, enligt Alvesson och Sköldberg (2008), förklaringsmodeller skiljas åt
vad gäller induktion och deduktion. Den induktiva ansatsen hävdar ett samband genom att
utgå från en mängd enskilda fall medan den deduktiva ansatsen snarare har sin utgångspunkt i
en generell regel och hävdar att den generella regeln förklarar ett specifikt enskilt fall.
Alvesson och Sköldberg (2008) förklarar att på så vis har den induktiva ansatsen sin
utgångspunkt i empirin och deduktiva ansatsen sin utgångspunkt i teorin. Utöver induktion
och deduktion finns även abduktion, som utgår liksom induktion från empirisk fakta.
Abduktion framställs ofta som ett mellanting mellan induktion och abduktion. Alvesson och
Sköldberg (2008) förklarar att abduktion har inslag av både induktion och deduktion, dock
ska abduktion inte anses vara en mix av dem två eftersom “den tillför nya och helt egna
moment” (Alvesson & Sköldberg 2008, s.55). Abduktion tillåter nya iakttagelser under
arbetsprocessens gång och är en så kallad processinriktad ansats. ”Under processens gång
utvecklas det empiriska tillämpningsområdet successivt, dels justeras och förfinas även
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teorin.” (Alvesson & Sköldberg 2008, s.55) Alvesson & Sköldberg (2008) menar på att
fördelen med abduktion, jämfört med induktion och deduktion, är att abuktion tillför ett djup
och inbegriper förståelse.
Utgångspunkten var för den här uppsatsen den abduktiva ansatsen, vilket även var
angreppssättet på problemet. Att arbeta med ett abduktivt angreppssätt innebar att vi under
arbetets gång var mottagliga för nya fakta och infallsvinklar. Ett traditionellt uppsatsskrivande
sätter tydliga gränser mellan uppsatsens olika kapitel. Vanligtvis pendlar författarna inte
mellan teori och empiri vilket vi gjort i denna uppsats. Det abduktiva angreppssättet har givit
oss möjligheten till just detta eftersom abduktion är processinriktat och på så sätt tillåter oss
att successivt utveckla vår uppsats. Konsekvensen blev att gränserna mellan de traditionella
kapitelindelningarna suddades ut.
Vi har även använt oss av den abduktiva ansatsen eftersom den var förenlig med det
hermeneutiska synsättet, det vill säga att kunskap är något som växer fram. Alvesson och
Sköldberg (2008) skriver att det talas om den hermeneutiska spiralen. Spiralen innebär att
forskaren börjar i någon utgångspunkt och låter tolkningen växa fram med hjälp av nya
belysningar (ibid.). Uppsatsprocessen började med teoriinsamling då vi skapade oss en
generell förståelse för individer med annan etnisk bakgrund i ett rekryteringssammanhang.
Den mer djupgående förståelsen har vuxit fram med hjälp av personliga intervjuer.
Intervjuerna var i detta fall de nya infallsvinklarna som klargjorde förståelsen för individens
upplevelse av rekryteringsprocessen.

3.1.3 Tillvägagångssätt
Typen av data som samlas in utgör skillnaden mellan den kvantitativa och den kvalitativa
metoden. Den förstnämnda metoden, kvantitativ, fokuserar på siffror medan den kvalitativa
metoden fokuserar på ord och meningar. Givet att erfarenheter och känslor är högst
individuella anser Bonaccio, Gauvin och Reeve (2014) att det är viktigt att låta respondenten
utforma sina upplevelser i egna ord, istället för att be respondenterna att matcha sina
erfarenheter till ett förutbestämt ramverk framtaget av forskare. Eftersom vi under
materialinsamlingens gång har använt oss av den kvalitativa metoden undvek vi att tvinga
respondenten att ta ställning till en fast fråga med givna svarsalternativ. Vi kunde på så sätt få
fram den riktiga förståelsen eftersom det är de undersökta som definierar vad som anses
korrekt (Jacobsen, 2002). Enligt Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013) är det den
kvalitativa ansatsen som ska bistå oss med att bilda en helhetsförståelse för det enskilda fallet
genom förståelse, förklarande och tolkning av information. Alvesson och Sköldberg (2008)
poängterar att vår närvaro och vårt tolkningsarbete är centralt i arbetet med den kvalitativa
ansatsen. Där det centrala kriteriet är att ta hänsyn till och fokusera på en öppen, flertydig
empiri som utgår från det enskilda fallet, respondentens perspektiv.
Viktigt att ha i åtanke var att vi inte var skilda från fenomenet vi studerat, vilket kan leda till
att våra personliga uppfattningar påverkade slutresultatet (Eriksson Barajas et al., 2013).
Därmed var det relevant att behandla vår inverkan på uppsatsens resultat. Båda författarna är
intresserade av globaliseringen vilken nu är mer aktuell än någonsin och den fortgående
omstruktureringen av människors liv världen över. Detta kunde leda till svårigheter att
urskilja vad som var intressant och vad som var relevant för problemformuleringen. Vi har i
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enlighet med vad Eriksson Barajas et al. (2013) beskriver inlett uppsatsens kvalitativa
forskning med en problematiseringsfas, det är då problemet identifieras och uppsatsens
struktur bestäms. Denna fas gav sig till uttryck genom identifiering av teorier som behandlar
problemets bakgrund och att data om fenomenet samlades in vilket sedan låg till grund för vår
utformning av problemformuleringen. På så vis fokuserade vi i största möjliga mån på vad
som var relevant för problemformuleringen.

3.1.4 Bearbetning av information
Ad hoc är en av de fem huvudmetoder för kvalitativ analys (Kvale, 1997). Ad hoc är enligt
Kvale (1997) en av de vanligaste metoderna för intervjuanalys eftersom den tillåter olika
tekniker för att skapa mening bland datan, således använder Ad hoc ingen standardmetod för
att analysera data.
Forskaren kan således först läsa igenom intervjuerna och skaffa sig ett
allmänt intryck, sedan gå tillbaka till särskilda avsnitt, kanske göra vissa
kvantifieringar som att räkna yttranden som anger olika attityder till ett
fenomen, göra djupare tolkningar av speciella yttranden, omvandla delar av
intervjun till berättelser, utarbeta metaforer för att fånga materialet, försöka
visualisera resultatet i ett flödesdiagram och så vidare.
- Kvale (1997, s.184)

Inom hermeneutik pendlar forskaren mellan del och helhet för att tolka och förstå och på så
sätt bilda sig en uppfattning om sammanhanget (Ödman, 2007). Med hänsyn till detta är det
vid analys av kvalitativa intervjuer vanligt att först skapa sig en allmän bild genom att se över
utförd intervju. För att sedan gå in på mindre delar av intervjun såsom särskilda uttryck för att
utveckla dess betydelse vilket i sin tur leder till en djupare förståelse för intervjuerna i sin
helhet (Kvale, 1997). Vår analysprocess har sin utgångspunkt i det hementutisktiska
perspektivet då vi pendlat mellan del och helhet. Detta har skett mellan enskilda respondenter,
respondenterna som grupp och mellan våra fyra teman för analysen; rekryteringsprocessen,
mångfald och etnicitet, fördomar/stereotyper och sociala nätverk. Dessa genomgående teman
har sammanställts och bidragit till en helhet i form av vår slutsats om rekryteringsprocessen
och annan etnisk bakgrund.
Genom ad hoc har vi kunnat använda oss av olika tekniker för att skapa mening. I och med att
vi pendlat mellan del och helhet, uppmärksammat mönster och attityder, tolkat vissa avsnitt
mer djupgående har vi kunnat få en översikt över datan och vad som kunde kopplas samman
med de kvalitativa intervjuerna. Jämförelser och kontraster i empiriunderlaget har bidragit till
bättre förståelse. Sammanställningen av analysens delar bidrog till en helhetlig bild vilket
genererade bättre förståelse för empiri och teori eftersom den sattes i ett begreppsligt
sammanhang.

3.2 Informationsinsamling
3.2.1 Urval
Denna uppsats har fört med sig begränsningar i form av tid och resurser. Med hänsyn till
begränsningarna identifierades inledningsvis teoretiskt betydelsefulla kriterier för att förenkla
urvalet. Kriterierna minskade populationen till en grupp som vi ansåg var viktig för att
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besvara uppsatsens problemformulering (Eriksson Barajas et al., 2013; Jacobsen, 2002):
individer med annan etnisk bakgrund och erfarenhet av rekryteringsprocessen. Valet av grupp
grundar sig i uppsatsens syfte. Vi sökte oss först till olika myndigheter såsom
Arbetsförmedlingen för att komma i kontakt med respondenter men de var inte
samarbetsvilliga och det ledde till en långdragen process. Med hänsyn till detta fick vi söka
oss till andra källor för respondenter. Konsekvensen blev ett subjektivt urval kombinerat med
snöbollsmetoden.
Ett subjektivt urval innebär att forskaren medvetet gör sina val av respondenter baserat på
urvalets relevans eller kunskap om vad som åsyftas att studeras (Denscombe, 2016).
Denscombe (2016) berättar att subjektivt urval används när forskaren innan urvalet har en
viss kännedom om vad som ska studeras. Ett subjektivt urval var lämpligt för oss då vi
skapade oss en kännedom om ämnet i förväg eftersom vår uppsatsprocess utgick från
teoriinsamling. Vi fick genom det subjektiva urvalet tillgång till relevant information genom
att välja ut individer som uppfyllde våra kriterier. Genom vårt subjektiva urval gynnas vi,
liksom Denscombe (2016) säger, av att vi tillåts närma oss de företeelser och individer som
sannolikt kan antas vara relevanta för undersökningen. Vi gynnas eftersom vi undersöker
individer av annan etnisk bakgrund samt vad som påverkar deras upplevelse av
rekryteringsprocessen. I vårt fall är det fördelaktigt att få deras subjektiva syn.
Vilket tidigare har presenterats, har uppsatsen utgått från ett subjektivt urval och
snöbollsmetoden. Snöbollsmetoden var användbar eftersom studien har en kvalitativ
forskningsansats (Bryman & Bell, 2013). Snöbollsmetoden är ett urval som tillåter
respondenter rekommendera ytterligare respondenter. Metoden kan medföra problem med
utfallets subjektivitet eftersom respondenterna tenderar hänvisa vidare till individer med
samma åsikter och detta bör man därför beakta (ibid.). I uppsatsen försökte vi motverka detta
genom att se över huruvida de uppfyller våra ovan nämnda kriterier innan intervjun
genomfördes med varje enskild respondent eftersom det inte går att kontrollera hur
likasinnade individerna är. Utöver detta talar även våra begränsningar i tid och resurser samt
svårigheter med att finna respondenter för användandet av snöbollsmetoden. Detta eftersom
snöbollsmetoden enligt Denscombe (2016) är en effektiv metod för att utöka antalet
respondenter under kort tid. Med hänvisning till studiens begränsningar och svårigheter
begränsades antalet intervjuer till tio respondenter med sydöst- eller utomeuropeisk bakgrund.
Enligt Ekberg och Rooth (2003) möter både första och andra generationens immigranter från
utanför eller sydöst Europa mer svårigheter på den svenska arbetsmarknaden.

3.2.2. Datainsamling
Inom forskningen för den kvalitativa ansatsen är intervjuer den mest använda metoden
(Bryman & Bell, 2013). Qu och Dumay (2011) hävdar att den grundläggande anledningen till
detta är att intervjuer ger forskare möjligheten att få en insikt i respondentens värld. En
begränsning för studien är att metoden baseras på självrapportering. Däremot menar vi i
enlighet med Taggar och Kuron (2016) att självrapportering är en lämplig metod för
uppsatsen. För det första, upplevelse snarare än verklighet utlöser kognitiva processer. För det
andra, den enskilde arbetssökande har den mest korrekta informationen gällande hens
ansträngning och kognitiva processer. För det tredje, en tredje part eller indirekta
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mätinstrument kan medföra att metoden inte reflekterar arbetssökandes hela ansträngning och
beteende eller helt och hållet fångar arbetssökandes uppfattningar och erfarenheter,
exempelvis ser rekryterare bara en bråkdel av arbetssökandes beteende (ibid.).
En väl genomförd intervju tillbringar forskaren ett djupt och ändamålsenligt datamaterial. Det
finns två olika upplägg på utförandet av intervjuer, semistrukturerade samt ostrukturerade,
båda utgör ytterligheter men det finns även möjlighet till väldig variation mellan dessa två
upplägg (Qu & Dumay, 2011). Uppsatsen har tillämpat en semistrukturerad intervjumetod
vilken enligt Eriksson Barajas et al. (2013) ger respondenten friheten att själv utforma svaren.
Det semistrukturerade upplägget är att föredra när forskaren besitter en relativt tydlig bild på
hur analysen ska genomföras (Bryman & Bell, 2013). Den semistrukturerade intervjun
inkluderar enligt Qu och Dumay (2011) planerade frågor som bestäms i enlighet med
forskarens utvalda teman på detta sätt kan forskaren få fram mer ingående och omfattande
svar från respondenten. I vårt fall har vi utgått från följande fyra teman;
rekryteringsprocessen, mångfald och etnicitet, fördomar/stereotyper och sociala nätverk.
Fördelarna från det semistrukturerade upplägget, som vi får ta del av, är enligt Bryman och
Bell (2013) ökad möjlighet till jämförelser. Den framarbetade intervjuguiden är ett stöd för att
veta vilka delar och intervjufrågor som ska täckas in. Intervjuguiden följer de fyra teman och
används som ett manus. Frågorna behöver inte följa den förutbestämda ordningen, det vill
säga det är inte väsentligt i vilken ordning frågorna ställs. Fördelaktigt för intervjuaren är
flexibiliteten med att kunna justera framtoning, tempo samt ordningsföljd av frågor för att få
fram täckande och fullständiga svar (Eriksson Barajas et al., 2013; Qu & Dumay, 2011).
Det som är intressant för kvalitativ forskning är vad respondenten uttrycker och hur, det vill
säga, på vilket sätt respondenten uttrycker det (Bryman & Bell, 2013). En av
förutsättningarna är att intervjuaren är uppmärksam på vad som sägs under intervjuns gång.
Uppmärksammandet av eventuella inkonsekvenser i det intervjupersonen uttrycker och att
ställa relevanta följdfrågor är väsentligt, därför valde vi att inte föra anteckningar under
intervjuns gång. Antecknande under det att intervjun fortskrider kan ses som ett
distraktionsmoment, för att undvika detta spelade vi in intervjuerna. Fördelen med att spela in
intervjuerna är att vi i efterhand både kan transkribera dessa samt ges möjligheten att i kunna
gå tillbaka och gå igenom intressanta delar.
För att kunna föra en konversation baserad på många öppna frågor är en intervju ansikte mot
ansikte att föredra före telefonintervju (Jacobsen, 2002). Vår uppgift som forskare var att hela
tiden både registrera och tolka vad som sades eller inte sades. Ansiktsuttryck, tonfall och
kroppsspråk säger ibland lika mycket som ord gör, därför är även dessa viktiga att lägga
märke till (Kvale, 1997). Patel och Davidsson (2003) menar att det är lika viktigt att vara
medvetna om våra egna beteenden, exempelvis kan ett missbelåtet ansiktsuttryck leda till att
respondenten ändrar eller omformulerar sitt svar (Patel & Davidsson, 2003).
Intervjuareffekten är en nackdel vid personliga intervjuer, framförallt vid känsliga ämnen
eftersom det innebär att intervjuarens identitet påverkar respondentens svar. Det går att
minska effekten genom att till exempel vara artig, neutral och försöka få respondenten att
känna sig bekväm, detta för att få sanningsenliga svar (Denscombe, 2016).
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En personlig intervju gav oss möjligheten att observera respondenten samt att läsa av dennes
reaktioner eller kroppsspråk och vice versa. En möjlighet som hade försvunnit om vi istället
skulle ha använt oss av telefonintervju. Fysisk närvaro skapade en situation där ansiktsuttryck
och kroppsspråk kunde avläsas. Problemet som då kan uppstå är att respondenten känner sig
obekväm eftersom att vår uppsats kan anses behandla ett känsligt ämne. För att minimera
risken för att denna potentiella effekt eller att intervjuareffekten skulle uppstå har vi strävat
efter att vara professionella och tänkt på våra egna beteenden i enlighet med det Patel och
Davidsson (2003) samt vad Denscombe (2016) ovan berättar. Dessutom har intervjuerna ägt
rum på en neutral plats som respondenten inte har en personlig anknytning till.

3.2.3 Litteraturstudie
Sekundärdata baseras på information insamlad av andra personer vars information ofta har ett
annat ändamål och en annan problemställning. Uppsatsens sekundärdata har samlats in från
tidigare forskning i form av litteratur och vetenskapliga artiklar i enlighet med vad Jacobsen
(2002) menar är sekundärdata. Centralt i litteraturstudien har varit att agera kritiskt gentemot
funnen information, vilket är essentiellt enligt Jacobsen (2002). Utgångspunkten för
litteraturstudien i uppsatsen grundar sig i fyra centrala områden, rekryteringsprocessen,
mångfald, fördomar/stereotyper och sociala nätverk. Litteraturen har förvärvats från tidigare
forskning inom de fyra centrala områdena. Fokus har legat på att bilda oss en förståelse för
individ med annan etnisk bakgrunds upplevelse av rekryteringsprocessen. För att kunna
genomföra en helhetsmässig, illustrativ beskrivning, liggandes till grund för en djupgående
förståelse, utarbetades den teoretiska referensramen utifrån allmän forskning i anknytning till
de fyra centrala områdena.
I sökandet efter tidigare forskning har diverse sökmotorer nyttjats för att finna relevanta
vetenskapliga artiklar för uppsatsen, främst ABI Inform Global men även Högskolan i
Halmstads OneSearch, Google Scholar och Sociological Abstracts. Inledande forskning för
litteraturstudier påträffades genom kombinationer av sökord i form av: diversity, recruitment,
job search process, job seeker, prejudice, social network och ethnicity. Likväl användes
källor i de initialt påträffade vetenskapliga artiklarna för att hitta sammankopplingar mellan
olika teorier och få en djupare förståelse för teorierna. Sammantaget resulterade detta i ett
brett spektrum av vetenskapliga artiklar som berör samma fenomen dock utifrån olika
synvinklar. För övrigt har annan relevant litteratur för ämnet samt litteratur för metodiken
erhållits antingen genom tidigare kurslitteratur, via Högskolan i Halmstads Bibliotek eller
Halmstads stadsbibliotek.

3.2.4 Operationalisering
Operationalisering innebär att abstrakta begrepp görs mätbara genom att skapa konkreta
frågor (Jacobsen, 2002). Vid upprättandet av intervjuguiden (se bilaga 1) formulerade vi
frågor utifrån uppsatsens fyra olika frågeområden. De utvalda frågeområdena är härledda från
den teoretiska referensramen och utgör huvudteman för uppsatsen. Inledningsvis ställdes
övergripande frågor med avseendet att värma upp och skapa oss en bild av respondenten.
Följande frågeområden har koppling till forskningsfrågan och har legat till grund för
analysarbetet. Operationaliseringsschemat återfinns i bilaga 2.
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3.2.5 Validitet och reliabilitet
Det har diskuterats hur pass relevanta dessa begrepp, validitet och reliabilitet är inom
kvalitativ forskning. Forskarna kom fram till att det krävs en anpassning av begreppen för att
passa den kvalitativa forskningsansatsen (Bryman & Bell, 2013). Kritiskt tänkande och
ifrågasättning av det insamlade datamaterialet är enligt Jacobsen (2002) avgörande för att vi
ska kunna bedöma validitet och reliabilitet.
Validitet
Två ord som används för att beskriva begreppet validitet är giltighet och relevans. Validiteten
kan både vara intern och extern. Vidare, syftar begreppet i sig till att diskutera om uppsatsen
faktiskt mäter det den strävar efter att undersöka (Jacobsen, 2002).
Intern validitet
Intern validitet i kvalitativa studier syftar till att granska om det finns god överensstämmelse
mellan den teoretiska idé (studiens data) forskaren utvecklar och forskarens observationer
(verkligheten) (Bryman & Bell, 2013). Uppsatsens teoretiska referensram och forskningsfråga
ligger till grund för intervjuguiden och därmed överensstämmer vår teori med empiri. Bryman
och Bell (2013) uppger att intern validitet är sett som en styrka vid utförandet av kvalitativa
undersökningar eftersom den långvariga delaktigheten och höga närvaron är vad som
möjliggör säkerställandet av överensstämmelse mellan begrepp och observation (ibid.). I
enlighet med Bryman och Bell (2013) anser vi att den kvalitativa ansatsen såsom uppsatsens
personliga intervjuer har bidragit till samklang mellan teori och empiri. De personliga
intervjuerna gav oss möjlighet att på plats utvärdera huruvida teori och respondenternas svar
överensstämde samt vidta eventuell åtgärd för att säkerhetsställa överensstämmelse. Däremot
begränsades vår delaktighet och närvaro av begränsningar såsom tid och pengar exempelvis
kan vi inte observera och närvara under rekryteringsprocessen.
Extern validitet
Vid det kvalitativa genomförandet illustrerar Bryman och Bell (2013) hur extern validitet
ligger till grund för säkerställandet av kvalité. Med extern validitet syftar Bryman och Bell
(2013) på i vilken utsträckning undersökningen kan appliceras på den nuvarande populationen
och om den går att generalisera till andra situationer eller miljöer. Extern validitet kan utgöra
ett problem eftersom vid ett kvalitativt genomförande använder forskaren begränsade urval
(ibid.). Uppsatsens urval har varit begränsat dels på grund av tidsbrist och dels eftersom det
inte finns möjlighet att intervjua alla individer av annan etnisk bakgrund i Sverige. Vi valde
att genomföra tio intervjuer med respondenter från varierade etniska minoritetsgrupper och
med erfarenhet av rekryteringsprocessen för att ge mer nyanserat och större empiriskt
underlag.
Reliabilitet
Begreppet reliabilitet beskrivs med hjälp av orden tillförlitlig och trovärdig (Jacobsen, 2002).
Reliabiliteten i uppsatsen kan anses vara hög på grund av att de vetenskapliga artiklar som
använts har blivit referentgranskade likväl som de har citerats upprepade gånger. Dessutom
har vi använt oss av semistrukturerad intervjumetod vilket har ökat uppsatsens reliabilitet
eftersom det tillåter respondenten formulera sina egna svar utan att tvingas ta ställning till ett
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givet svarsalternativ. Vi har även vidtagit åtgärder för att motverka intervjuareffekten enligt
vad vi under rubriken 3.2.2. Datainsamling förklarat vilket kan anses öka vår reliabilitet.
Extern reliabilitet
Extern reliabilitet avser i vilken utsträckning en undersökning kan replikeras. Problematiskt
för den kvalitativa forskningen är svårigheten med att uppnå extern reliabilitet vilket grundas i
att den sociala omgivning är under ständig förändring. Detta har en negativ inverkan på hur
väl en studie kan genomföras på nytt och ge samma resultat (Bryman & Bell, 2013). Om vår
uppsats skulle genomföras på nytt enligt Bryman och Bell (2013) krävs det att den nya
forskaren träder in i samma sociala roll som oss för att en jämförelse mellan
undersökningarna ska vara möjlig. Uppsatsens svårigheter bottnar i att den bygger på
intervjuer eftersom för att uppnå fullgod reliabilitet krävs det bland annat att personen som
gör om uppsatsskrivandet intervjuar samma personer. Nya intervjupersoner har andra åsikter,
upplevelser och livserfarenheter. Det går att få tag i samma personer men det är svårt då vi
använt ett subjektivt urval i kombination med snöbollseffekten. Vidare kan respondenternas
upplevelser av rekryteringsprocessen ha förändrats med tiden vilket ligger till nackdel för den
externa reliabiliteten. En fullgod reliabilitet kan därav inte uppnås. Däremot har vi arbetat för
att öka vår replikerbarhet genom att eftersträva tydlighet i delar som kräver tolkning och
bearbetning såsom analys och teoretisk referensram. Vi har lagt vikt vid en noggrann
källhänvisning för att läsaren ska kunna urskilja textens källa.
Intern reliabilitet
Den interna reliabiliteten uppfylls i en undersökningsprocess där flera forskare är inblandade
om deras gemensamma bild av en specifik företeelse överensstämmer. Om det föreligger
tidigare samarbeten anses den interna reliabiliteten hög (Bryman & Bell, 2013). Vi har ökat
vår interna reliabilitet genom att ständigt föra en öppen dialog och se till att komma överens
om hur tolkningar ska genomföras. Under empiri och analys sker tolkningsarbete och därför
har tolkning och bearbetning skett under båda författarnas uppsyn.

3.3 Etiska övervägande
Vid undersökningar som bryter sig in i enskilda individens privata sfär kan det uppstå etiska
dilemman (Jacobsen, 2002). Kvalitativa undersökningar bör genomföras med vissa etiska
aspekter i åtanke (Bryman & Bell, 2013). Eftersom studien återspeglar människors
erfarenheter och upplevelser framgår privat och känslig information uti uppsatsen. En intervju
kan för somliga respondenter innebära emotionella upplevelser. Återberättande kan framkalla
visuella minnen och riva upp gamla sår för respondenter som inte tidigare haft möjlighet att
bearbeta eller berätta om sina erfarenheter. Med hänvisning till att det kan anses vara ett
känsligt ämne och tidigare nämnda intervjuareffekten har vi beaktat vårt förhållningssätt
gentemot respondenterna. Vi har exempelvis undvikit att ifrågasätta eftersom det kan
upplevas som skuldbeläggande. Jacobsen (2002) har med hänsyn till etiska dilemman
formulerat tre grundkrav; informerat samtycke, krav på privatliv och krav att bli korrekt
återgiven. Bryman och Bell (2013) har också skapat ett antal krav som mer eller mindre
överensstämmer med Jacobsens tre grundkrav.
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Informerat samtycke handlar om frivilligt deltagande i undersökningen och att deltagaren ska
kunna ta beslut på rätt grunder. Dessa grunder innebär att personen har rätt kompetens, inte
utsätts för påtryckningar, har full information om studiens syfte och har förstått informationen
från forskaren (Jacobsen, 2002). Vi har beaktat detta eftersom vi riktat oss mot personer med
förmågan att själva ta ett beslut kring deltagandet samt i vår kontakt med respondenter
beskrivit intervjuns syfte i tillräcklig omfattning. Genom att upplysa respondenterna om
intervjuns syfte, om att deltagandet är frivilligt samt att vi har besvarat eventuella frågor
beträffande undersökningen följer vi även Brymans och Bells (2013) informations- och
samtyckeskrav.
Krav på privatliv bottnar i hur känslig och privat den insamlade informationen är och
möjligheten till att identifiera individen utifrån datan, det vill säga huruvida respondenten bör
vara anonym eller inte (Jacobsen, 2002). Bryman och Bells (2013) konfidentialitets- och
anonymitetskravet i likhet med Jacobsens grundkrav innebär att respondenternas
personuppgifter samt övriga uppgifter ska hanteras med maximal anonymitet.
Respondenterna är i vår uppsats anonyma i den utsträckningen att inga personliga uppgifter
framgår som kan utvisa vem respondenten är. Detta eftersom uppsatsen behandlar ett ämne
som kan anses känsligt där respondentens egna åsikter och upplevelser framträder. Ett
offentliggörande av respondenternas identitet och berättelser kan inverka på deras framtida
anställningsbarhet. Likväl kan konsekvensen av att en anställd uttrycker sina erfarenheter
påverka dennes nuvarande anställning (om hänsyn tas till att den anställde har en underordnad
maktposition till sin arbetsgivare). Detta motiverar varför anonymitet genomsyrar hela
uppsatsen.
Krav på att bli korrekt återgiven betyder att forskaren i den utsträckning det är möjligt ska
återge resultat fullständigt och i rätt sammanhang (Jacobsen, 2002). Efter varje enskild
intervju transkriberade vi direkt efteråt för att minnas och anteckna eventuella reaktioner,
kroppsspråk och ansiktsuttryck korrekt. Under intervjuerna hade vi i åtanke att reda ut
eventuella missförstånd. Dessutom försäkrade vi oss om att vi fick lov att kontakta
respondenten ifall frågor vid ett senare tillfälle skulle dyka upp. För vara säkra på att vi
korrekt återberättat respondenternas utsägelser har vi gett varje enskild individ möjlighet att
granska och kontrollera sammanställningen av intervjun.
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4. Empiri
Inledningsvis presenteras respondenternas bakgrund i den utsträckning det anses relevant
och går utan att bryta kravet på anonymitet. Alla namn är fingerade. Empirin delas upp efter
våra fyra teman; rekryteringsprocessen, mångfald och etnicitet, fördomar/stereotyper och
sociala nätverk.

4.1 Bakgrund

Figur 2. Egenskapad tabell över respondenternas bakgrund

Alla våra respondenter har erfarenhet av rekryteringsprocessen i termer av att det varit
arbetssökande och har varit på arbetsintervju inom ett års intervall.
● Amira kom till Sverige på slutet av 90-talet som barn. Hon har gått hela sin skolgång i
Sverige, har tagit svensk högskoleexamen och innehar ett arbete.
● Bianca har bott i Sverige i nästan fem år. Dessförinnan var hon bosatt i ett
engelsktalande land men hon kommer ursprungligen från Afrika. Hon har svensk
yrkesutbildning och har utländsk utbildning i ekonomi och statistik. Hon är idag
kommunalt anställd.
● Cesar har gått hela sin skolgång i Sverige, innehar svensk högskoleexamen och
arbetar.
● Dario har har en svensk högskoleexamen. Han har gått hela sin skolgång i Sverige
men är för tillfället arbetslös.
● Elena lägger hälften av sin tid på svenska högskolestudier och resterande tid på
hennes arbete, hon har gått hela sin skolgång i Sverige.
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● Flora har gått hela sin skolgång i Sverige och hennes högsta utbildning är en
masterutbildning i Sverige. Hon har berättat att hon sökt ett hundratals arbeten innan
hon fick sin nuvarande kommunala anställning.
● George är utan arbete för stunden, innehar en svensk högskoleexamen och har gått
hela sin skolgång i Sverige.
● Hassan har bott i Sverige i lite mer än tio år. Han studerar vid svensk högskola för
tillfället, driver egen verksamhet i Sverige och arbetar vid sidan av. Hassan vill inte
driva eget längre och söker därför andra arbeten.
● Isma har ett arbete och hennes högsta utbildning är en svensk högskoleexamen, all
hennes skolgång har genomförts i Sverige.
● Josef har gått hela sin skolgång i Sverige, han har svensk högskoleexamen och innehar
ett arbete.

4.2 Rekryteringsprocessen
De gemensamma för alla intervjupersonerna förutom Hassan och Josef är att alla använder sig
av internet för att söka efter lediga arbeten. Bianca, Ceasar, Dario, Elena, George, Hassan och
Josef berättar alla också att det använder sig av sina sociala nätverk för att söka arbete.
Amiras strategi för att söka arbete innebär att hon först och främst tänker på vad hon vill
arbeta med, för att sedan titta på annonserna. Hon lägger inte fokus vid efterfrågade
erfarenheter i platsannonserna eftersom hon har liten arbetserfarenhet då hon började studera
vid en svensk högskola direkt efter sin gymnasiegång i Sverige. Amira väljer att söka jobb
trots liten arbetslivserfarenhet eftersom hon anser att sitt personliga brev är starkt. En styrka
för det personliga brevet är att anpassa det exakt efter vad som eftersöks i platsannonserna,
vilket även Flora instämmer om. Jämförelsevis med Elena som fokuserar mer på vad det
skrivs i platsannonsen och vad som berättas om arbetet. Elena uppmärksammar språket i
platsannonserna, är det en välskriven platsannons så är det en seriös arbetsplats och vice
versa.
Hassans strategi för att söka arbete innebär inte att han letar lediga arbeten utan söker endast
det han vill jobba med, det vill säga inte bara vilket jobb som helst. Han studerar olika företag
och söker direkt till det företag som fångar hans intresse. Josef använder sig framförallt av
kontakter i sitt arbetssökande. Josef har alltid försökt få kontakt med den ansvarige för
rekryteringen och försöker “få in en liten fot redan från början” för han vet själv hur liten
chansen är att få ett jobb bara genom att lämna in ett CV. Hassan söker arbeten genom att
skicka in sitt CV, om han inte får ett gensvar följer han efter någon vecka upp med ett samtal
till den ansvarige. Ofta möts han av “ja, vi hör av oss”, dock brukar detta inte realiseras, i
detta fall ringer han upp ytterligare en gång alternativt besöker han personligen den sökta
arbetsplatsen.
Det är jättehöga krav på arbetsmarknaden och många söker övermänskliga människor anser
Flora. Amira, Ceasar, Dario, Isma och Josef nämner att erfarenhet och utbildning är det som
arbetsmarknaden framförallt kräver. Däremot upplever Bianca med sin utländska men
gedigna 15-åriga arbetslivserfarenhet i en högt uppsatt position att Sverige inte går efter
utbildning och erfarenhet i rekryteringssammanhang. Bianca har en utländsk utbildning i
ekonomi och statistik för att kunna arbeta inom kundtjänst. Vidare har hon arbetat som chef
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inom kundtjänst i samma land som utbildningen fullföljts i. Dock kunde hon inte fortsätta
inom samma arbetsområde i Sverige eftersom lagarna länderna emellan skiljer sig åt. Om
Bianca önskade fortsätta arbeta inom kundtjänst i Sverige krävdes det att hon lärde sig de
svenska reglerna men istället valde hon att gå en svensk yrkesutbildning för att få ett helt
annat yrke på den svenska arbetsmarknaden. Hon menar på att i Sverige måste man gå
igenom “samhället och språket” till skillnad från det engelsktalande landet. När hon flyttade
till det engelsktalande landet tittade de på hennes utbildning och anställde henne. Detta till
skillnad från Sverige där hon måste legitimera sig för att kunna ges anställning inom samma
arbetsområde, trots att hon har sin utländska utbildning. Bianca som kom hit för bara några år
sedan återberättar upprört att hon en gång var på en intervju där hon var kvalificerad för
jobbet i termer av utbildning, erfarenhet och referenser. Trots detta fick hon en snabb blick på
hennes papper och ett svar, “vi ska se”. Bianca blev “riktigt irriterad” och hennes magkänsla
sa att det var någonting som inte stämde. När hon ifrågasatte deras svar fick hon endast till
svar att det är helt annorlunda i Sverige. När hon vidare ifrågasatte vad som var annorlunda
var arbetsgivare oförmögen att ge ett konkret svar. Återigen drar Bianca paralleller till det
engelsktalande landet där upplevde hon att det inte spelade någon roll varifrån hon
införskaffat sig sin utbildning och erfarenhet.
Alla våra respondenter har erfarenhet av rekryteringsprocessen i termer av att det varit
arbetssökande och har varit på arbetsintervju inom ett års intervall. Amira tycker att
återkoppling som sker efter ansökningen skickas in är “extremt viktigt”. Samtliga utan Flora
instämmer att de blivit bra bemötta under arbetsintervjuer. Däremot motsäger Bianca sig själv
omedvetet. Hon återberättar ovan om en situation där hon blev “riktigt irriterad” på ett
företags bemötande. Bianca svarar “Ja, kanske, jag tänkte så i början...” på om hon tror att
det hade varit annorlunda om hon varit infödd svensk i den situationen. Fortsättningen på
samma historia utspelar sig hemma hos henne när hon samtalar med sin sambo med svenskt
ursprung. Han lugnade henne med att berätta att han varit med om en liknande situation och
blivit bemött på liknande vis. Han utvecklade med att berätta att det kanske var många som
sökt samma tjänst, att det var därför företaget inte kunde säga mer, att det blev “krångligt”.
Flora säger prompt att hennes etniska bakgrund absolut inte påverkar hennes förutsättningar i
rekryteringsprocessen. Hon understödjer sitt svar med resonemang om att hon upplever att
hon blir vald för intervju på grund av sin kompetens. Hon är uppväxt i Sverige, talar flytande
svenska och har en bra vokabulär. Cesar säger spontant nej men vid närmare eftertanke ifall
hans etniska bakgrund kan påverka hans förutsättningar i rekryteringsprocessen överväger
han att fallet kan vara så. Vid en första anblick tror han att hans icke-svenska namn kan
påverka hans förutsättningar men att det förändras när rekryteraren träffar honom för första
gången i samband med intervjun. Detta understödjer också Isma. Hassan tror att det gör en
väldigt stor skillnad om han besöker arbetsplatsen personligen och presenterar sig efter han
har skickat in arbetsansökan. Amira tror “definitivt” hennes bakgrund från mellanöstern
påverkar hennes förutsättningar i rekryteringsprocessen men hon kan inte säga att att hon
utsatts för “någon form av rasism eller vad man ska kalla det i rekryteringsprocessen”.
Isma menar att en viktig faktor vid rekrytering är huruvida man passar in i gruppen som du
arbetar med. Flora har varit på en arbetsintervju för cirka ett år sedan som hon minns än idag.
Viktigt för henne är ett professionellt bemötande utav rekryteraren, i detta fall chefen. Hon
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menar att om rekryteraren är medveten om att hon behöver ta ett viktigt samtal, då är det
väsentligt att tala om innan intervjun börjar. I detta fall ringde telefonen och rekryteraren gick
ut ur rummet i en kvart medan Flora fick sitta kvar och vänta med rekryterarens kollegor som
inte hade någon koll på intervjuprocessen. Vid rekryterarens återkopplande klargjorde Flora
att hon inte ville ha tjänsten oavsett om hon fick den eller inte, oavsett hur hög lön eller vilken
erfarenhet det innebar. Vidare förklarade Flora att hon bara ville skratta och gå vidare efter
det dåliga bemötandet.

4.3 Mångfald
Amira anser att det generellt är väldigt noga bland svenska organisationer att kommunicera
utåt att alla ska behandlas lika vilket övriga respondenter instämmer med. Hassan uttrycker att
det är klart att man kommunicerar utåt att alla ska behandlas lika för det är lagen. Josef
instämmer, han tror att det kan vara på grund av att Sverige är “Ett land som står för
jämställdhet, då är det väl också rätt normalt att statens organisationer borde stå för det.”
Vidare utvecklar Hassan att svenska myndigheter och privatägda organisationer inte alltid gör
det som är skrivet. Å andra sidan poängterar Bianca att svenska myndigheter och svensk
sjukvård behandlar alla lika och alla ges samma rättigheter medan privata företag säger en sak
men handlar annorlunda. Bianca upplever att svenska myndigheter och regeringen säger
precis vad de gör. Flora har också uppmärksammat att det är de kommunala annonserna som
utåt kommunicerar att de står för mångfald medan hon inte ser samma tendens hos privatägda
företag.
Amira har upplevt att de organisationer hon varit på har haft rättvisande platsannonser
gällande likabehandling. Hon har observerat att många platsannonser uttryckligen säger att
“du är välkommen att söka oavsett etnisk bakgrund, religionstillhörighet, sexuell läggning
som att man nästan ska försöka förespråka det sen tror jag definitivt att det är promotion grej
också.” Alla har sina fördomar och därför tror Amira att marknadsföringen av att alla ska
behandlas lika även har en baksida. Företagspolicyn är inte endast till för att ge en rättvis,
likabehandling utan kan även användas i syftet att förbättra företagets image.
“Men om typ på skolan eller jobbet eller så, det finns folk med olika
bakgrund och jag tittar och ser att alla är olika då känner jag mig hem, då
tänker jag här får jag plats. Om jag kommer in, tittar och alla är blond med
blå ögon, då jag tänker neej, det är fel plats för mig direkt, utan att ge dem
chans, det är automatik i huvudet.”
- Bianca, Personlig kommunikation, 2017-03-28.

4.4 Fördomar och stereotyper
Alla respondenter utan Flora upplever att de inte möts av fördomar i rekryteringsprocessen
men däremot har somliga mött fördomar i samhället och utav kunder på nuvarande eller
tidigare arbetsplats. Trots att Bianca tror att de flesta är öppna mot alla, anser hon att de flesta
är “rädda” även om hon inte har belägg för att kalla någon rasist. Hon förklarar att flera
svenskar är rädda för “de vet inte hur de ska prata med mig” eftersom “när man vet inte då
blir man lite försiktig.” Hassan har även upplevt och hört av svenskar “att de är rädda för
nytt. De vågar inte släppa in en och umgås med dem som det skulle vara något problem.”
Svenskar har sagt till Hassan att “Vi kan hälsa ute, det räcker.”
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Ett scenario som gav Elena en dålig magkänsla var när både hon och hennes sambo sökte ett
arbete på en välkänd snabbmatskedja. Elena hade erfarenhet inom servering medan sambon
som var “svensk med svenskt efternamn och allting” fick en intervju med detsamma trots han
endast har erfarenhet inom hantverkaryrket. Han fick jobbet och Elena uttryckte att hon inte
visste anledningen till varför hon valdes bort, om det var för att han var svensk eller på grund
av att han var “kille”.
Hassan har precis som Elena varit med om en upplevelse i rekryteringsprocessen som gav
honom en dålig magkänsla. Vid ett tillfälle sökte Hassan och hans vän, som var född i Sverige
med svenskt namn, samma tjänst. Hassan hade körkort, truckkort och erfarenhet från
lagerarbete sedan han var 18 år medan hans vän hade varken eller. I kravspecifikationen stod
det att man måste ha körkort och truckkort. Hassan fick inte jobbet, det gick till hans vän.
Hassan ringde kort därefter upp rekryteraren, i detta fall chefen. Chefen uttryckte då att den
andre kandidaten (Hassans vän) var mer kompetent för arbetet än vad Hassan var. Däremot
visste Hassan att så inte var fallet, hans vän hade ”inte ens jobbat inom lager innan”. Det
Hassan tror kan vara orsaken till utfallet är att chefen lät sitt personliga tycke spela in på
anställningsbeslutet, vilket Hassan grundar i medvetenheten om att den befintliga
arbetskraften var mångkulturell. Hassan ansåg det vara “dålig stil” av chefen att ljuga honom
rakt upp i ansiktet då Hassan hade vetskap om att han hade bättre kompetens för arbetet än sin
vän och därmed bättre lämpad. Hassan var noga med att ringa till chefen och klargöra att han
handlade fel i och med att “han gjorde någonting där han inte kan bevisa varför det är så”.
Människor har överraskats av Floras “bra ordförråd” vilket enligt Flora själv inte är logiskt
eftersom att hon har lika bra ordförråd som vilken annan infödd svensk. Flora har mötts av
fördomar i rekryteringsprocessen hos ett privatägt företag i en stor svensk stad. Däremot var
dessa av positiv karaktär då rekryteraren överraskades av att Flora som var kvinna kunde stå
för sin åsikt. Flora understryker att rekryteraren innan intervjun hade fördomar om att kvinnor
inte kan “motivera till varför de ska ha tjänsten.”
“ ...kvinnor brukar tveka mycket och hon har ju hållit flera intervjuer medan
män som inte har lika mycket erfarenhet kan stå där och skryta hur mycket
som helst. Så hon bara: jag är väldigt förvånad att du liksom kan motivera för
din grej, men jag bara det är ju jag som känner mig själv bäst.”
- Flora, Personlig kommunikation, 2017-03-30.
-

4.5 Sociala nätverk
Alla utom Flora och Isma anser sig har väldigt breda nätverk när de fick berätta om sina
sociala nätverk, privata liksom yrkesrelaterade. Flora berättar att hon inte har brett kontaktnät,
framförallt umgås hon med individer av samma sydöst europeiska ursprung eller infödda
svenskar som ännu inte kommit ut på arbetsmarknaden. Bianca motsäger sig och berättar att
“När det gäller privat, jag har min egen space som jag vill inte att någon kommer in. Jag vet
inte varför men så är jag.” Däremot har hon Facebook-vänner från hela världen. Cesar menar
att hans privata nätverk är brett då han umgås med migranter från alla länder. Likaså har
Amira ett socialt nätverk bestående av alla ursprung. Dario menar att hans nätverk är brett för
det innehåller “underklass, överklass och allt däremellan”. På samma sätt består Georges
nätverk av alla klasser. Dock är majoriteten av Darios kontakter från sydöstra Europa, det vill
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säga både han och majoriteten av hans kontakter är av samma ursprung. Dario talar även om
att han inte har så många kontakter inom arbetslivet liksom Flora. Även om Elena menar på
att hon har ett ganska stort socialt nätverk så består majoriteten av det utav svenskar och
sydamerikaner. Hassans, Josefs och Georges sociala nätverk består framförallt av svenskar
och resterande består av en blandning av andra etniska bakgrunder. Josef påpekar att han
framförallt umgås med individer med härkomst från samma sydöst europeiska land vilket
överensstämmer med hans egna ursprung.
Allesammans upplever att det finns tendenser för individer med samma etniska bakgrund att
dras till varandra. Flora tror att språket kan ha en avgörande roll för vilka man umgås med, en
känner trygghet i sitt modersmål. Likaså ser Bianca, Josef, George och Flora att samma
ursprung underlättar förståelsen för varandra och att det är lättare att klicka med dessa
personer än andra av annat ursprung. Flora menar att det skapas en trygghet utifrån
förståelsen och bekräftelsen umgänget utbyter. Vidare berättar Bianca att fenomenet kan
medföra både för- och nackdelar. Fördelen är att det oftast finns någon som man kan ty sig till
medan nackdelen är att det bidrar till isolering i samhället om ett nätverk endast består av
samma ursprung. När individer inte interagerar med andra kulturer och olika människor blir
det lätt att peka finger.
Det var några stycken som hade utländsk bakgrund och de jobbade som
städerskor. De var tre stycken personer med samma bakgrund och sen var det
en svensk. De tre kunde ju tala samma språk men inte svensken. Och då blev
det att svenskan blev utanför i det här hela och det blev ingen gemenskap på
riktigt och då gick faktiskt chefen in och bara nej nu får ni prata svenska. Det
sa jag också till dem att det här ändå ett svenskt samhälle alla ska kunna
förstå för det finns ju risk att om jag pratar ett annat språk då känner ni att oj
pratar hon skit om mig. Det är jätte stor risk för missförstånd om man inte
pratar samma språk och det kan skapa onödiga konflikter som kanske inte ens
borde vara där. De kände ju, problemet var ju att även om de till viss del
började prata svenska så fort svensken inte var med så gick de tillbaka till
albanskan eller serbiskan eller vad det nu var för språk. Så de gick tillbaka till
steg ett, för det var ju den tryggheten de hade.
- Flora, Personlig kommunikation, 2017-03-30.

Alla respondenter förutom Josef kan se nackdelar med att individer med samma etniska
bakgrund tenderar dras till varandra. Både Cesar, Dario, Flora och Hassan reflekterar över att
tendensen att dras till individer med samma bakgrund kan utgöra en svårighet att komma in
på arbetsmarknaden. Liggandes till grund för detta är att individen fastnar i en umgängeskrets
och söker sig inte till andra människor. Hassan säger “klart det blir nackdel i arbetslivet om
du bara bor på ett område och inte lär dig språket”. Amira belyser att många migranter vid
ankomst till Sverige placeras i samma område och eftersom individer av samma ursprung
tenderar dras till varandra lever de fortfarande kvar i sina ursprungliga kulturer.
Slumområdena menar Amira är utav väldigt likartad befolkning och “...för att komma in i ett
samhälle så måste du integrera med andra kulturer…”. Konsekvensen av detta blir ett
begränsat socialt nätverk samt brist på motivation till att fortsätta bli en del av den svenska
kulturen eftersom man kan leva kvar i sin ursprungliga kultur. Vidare tar hon upp sig själv
som ett exempel, om hon och hennes familj hade stannat kvar i det område de först var
bosatta i när de kom till Sverige, hade hon förmodligen haft samma integrationsproblem.
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Problemet blir en nackdel i rekryteringssammanhang och anledningen säger hon är att man
inte får det svenska språket. “...språk är så mycket mer än bara ord. Språket i sig är ett sätt
att integreras, kommunicera och komma fram. Har du inte språkkunskaperna kan du inte
förklara dig heller”.
“Klart det blir nackdel i arbetslivet, om du bara bor på ett område och inte lär
dig språket, inte kommer in i svenskt samhälle /.../ hamnar med fel kompisar
kanske, vilket leder till att du aldrig får utbildning eller arbete. /.../ Jag brukar
inte säga till folk hur det är utan hur jag själv upplevt mina första två år. Två
år hade jag inte en enda svensk kompis, jag såg svenskar när jag var ute på
stan jämfört med när jag flyttade till staden, nio av tio kompisar som jag
umgås med nu är svenskar. Man väljer själv vart man bor och vilka man
umgås med.”
- Hassan, Personlig kommunikation, 2017-04-04.

Liksom Amira undvek Hassan integrationsproblem genom att flytta från ett område med hög
koncentration av immigranter, på så sätt har han breddat sitt sociala nätverk. Han förklarar att
han förmodligen inte hade klarat av en intervju om han bott kvar i samma område med tanke
på att han isåfall misslyckats med att lära sig det svenska språket. Detta på grund av att det
svenska systemet är bristfälligt när det gäller utbildning av det svenska språket i områden med
hög etnisk koncentration. De andra eleverna i hans klass hade alla olika etniska bakgrunder
från all världens hörn, och hans svenska lärare var av arabisk härkomst. Under den tiden var
det meningen att han skulle lära sig svenska, istället lärde han sig arabiska. Även Elena
resonerar kring att individer med samma etniska bakgrund dras till varandra vilket kan ligga
till nackdel då man inte integreras med “svenska befolkningen”. Man går miste om den
svenska kulturen vilket hämmar utvecklingen och möjligheten att lära av varandra, hur andra
tänker, resonerar och tycker.
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5. Analys
Kapitlet inleds med ett klargörande av uppsatsens analysmodell. Fortsättningsvis fortskrider
kapitlet med utgångspunkt i våra fyra teman: rekryteringsprocessen, mångfald och etnicitet,
fördomar/stereotyper och sociala nätverk.

5.1 Analysmodell

Figur 3: Egenkonstruerad analysmodell

Analysmodellen syftar till att redogöra för hur studiens analysarbete genomförts för att
besvara dess forskningsfråga. A till J i figur 3 representerar studiens respondenter. En
pendling mellan del och helhet, i enlighet med den hermeneutistiska ansatsen, har använts för
att skapa en uppfattning av sammanhanget genom förståelse- och tolkningsarbete. För att nå
ett svar på forskningsfrågan har vi först gemensamt tolkat det empiriska underlaget, vidare
har vi betraktat helheten av alla intervjuer och jämfört individerna emellan. Likt den
abduktiva ansatsen har vi i omgångar förfinat den teoretiska referensramen och utvecklat det
empiriska underlaget. Teorin har förfinats utifrån den empiri som samlats in. Empirin har
utvecklats i takt med analysarbetet och i takt med att förståelsen ökat för vad som är relevant
för att besvara forskningsfrågan.

5.2 Rekryteringsprocessen
Rekryteringsförsök kan vara både formella och informella. Platsannonser, användandet av
internet samt anlitandet av externa rekryteringsfirmor är exempel på formella
rekryteringsförsök. Informell rekrytering ges istället till uttryck genom sociala nätverk och
rekommendationer från nuvarande anställda (Myers & Dreachslin, 2007). Alla respondenter
utan Hassan och Josef nyttjar internet för att finna lediga tjänster och agerar därför på
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organisationers formella rekryteringsaktiviteter. I somliga fall räknar organisationer med att
kunna nyttja nuvarande anställdas sociala nätverk som en källa för rekrytering. Detta för att
komplettera formell rekrytering och förbättra passformen mellan individ och organisation
(Myers & Dreachslin, 2007). Hassan och Josef drar framförallt nytta av sina sociala nätverk
för att söka arbete vilket betyder att de handlar efter företagens informella rekryteringsförsök.
Bianca, Cesar, Dario, Elena och George kompletterar användandet av internet med sina
sociala nätverk. De anställdas sociala nätverk är ofta homogena och troligen en avbild av den
nuvarande organisatoriska demografin. Rekrytering via anställdas sociala nätverk tenderar
därför lyfta fram kandidater från samma etniska bakgrund eller grupptillhörighet (Myers &
Dreachslin, 2007).
Informell rekrytering kan även ges till uttryck genom bilden av organisationen och
organisationens rykte (Myers & Dreachslin, 2007). Det har visat sig att arbetssökandes avsikt
till att ansöka eller fortskrida i rekryteringsprocessen kan förutsägas av organisatoriska
attribut (till exempel image och rykte), arbetets egenskaper (till exempel typ av arbete) och
upplevelse av passformen mellan organisation och individ (Landis & Earnest, 2014). Hassan
söker endast tjänster hos organisationer som har fångat hans intresse. Arbetssökandes
attraktion till ett arbete eller en organisation baseras på objektiv information som den
arbetssökande erhåller från rekryteringskällor (till exempel sociala nätverk, platsannons) såväl
som subjektiva uppfattningar och tidigare erfarenheter (Landis & Earnest, 2014).
Enligt Walker et al. (2008) påverkas arbetssökandes attityd gentemot företaget av vad som
uttrycks i platsannonserna. Elena lägger stor vikt vid vad som skrivs i platsannonsen, språket
och vad som berättas om arbetet. Om det är en välskriven platsannons drar hon slutsatsen att
det är en seriös arbetsplats och vice versa. Arbetssökande beslutar om den vill söka tjänsten
eller inte baserat på tidigare kunskap om organisationen och informationen de erhåller om
tjänsten via rekryteringskällor (Landis & Earnest, 2014).
I rekryteringsprocessen tar båda parter hänsyn till alternativa kandidater eller organisationer
och båda når tillslut ett beslut om de ska erbjuda eller acceptera ett arbetserbjudande
(Hulsheger & Anderson, 2009). Amira anser att det är extremt viktigt med återkoppling efter
att ansökan har skickats in. Detta i enlighet med Lindmark och Önnevik (2011) som också
poängterar vikten av att meddela att tjänsten tillsatts för andra sökande, där man tackar för
visat intresse och önskar nekade kandidater välkomna med nya ansökningar i framtiden,
vilket är av betydelse för organisationens image. Organisationens attribut såsom image har
visat sig kunna förutsäga arbetssökandes avsikt till att ansöka eller fortsätta söka arbete hos
organisationen (Landis & Earnest, 2014).
Överensstämmelse mellan arbetssökande och arbetets egenskaper refereras till som passform
mellan individ och arbete. För att bedöma potentiell passform och därefter ta beslutet om
valet av arbete använder arbetssökande den information de förses med under
rekryteringsprocessen. Passformen mellan individ och arbete delas oftast upp i två
dimensioner: färdighet-efterfråga passform och behov-utbud passform. Passformen mellan
färdighet-efterfråga refererar till överensstämmelsen mellan individens färdigheter och
arbetets kravprofil (Landis & Earnest, 2014). Amiras strategi för att söka arbete innebär att
hon trots liten arbetserfarenhet visar på god färdighet-efterfråga passform. Detta genom ett
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personligt brev som är anpassat exakt efter vad som efterfrågas i platsannonsen. Flora anser
att en sådan strategi är fördelaktig. Passformen mellan behov-utbud uppfylls när individens
behov uppfylls av arbetet. Individuella behov kan exempelvis omfatta tillhörighet och i sin tur
kan ett arbete förse individen med kollegor (Landis & Earnest, 2014). Isma upplever att en
viktig faktor är huruvida man passar in i gruppen som man ska arbeta med. Dessa
dimensioner (behov-utbud och färdighet-efterfråga) har ofta kombinerats till en övergripande
uppfattning av passformen mellan individen och arbetet (Landis & Earnest, 2014).
Flora konkretiserar sina känslor för huruvida hon passar in på ett företag genom att berätta att
hon absolut inte var intresserad av tjänsten längre oavsett hur hög lön eller vilken erfarenhet
det kunde medföra. Detta efter rekryteraren (chefen i detta fall) under arbetsintervjun hade
bemött henne illa, hon ville bara skratta och gå vidare. Även detta tyder på betydelsen av
passform mellan individ och organisation från arbetssökandes perspektiv eftersom ett illa
bemötande av rekryteraren fick Flora till att vilja tacka nej till arbetsplatsen (oavsett om hon
erbjöds tjänsten eller inte). Arbetsgivare liksom arbetssökande bedömer sin motpart med syfte
att förutse framtida arbetsbeteende eller arbetsförhållande (Hulsheger & Anderson, 2009).
När Flora bedömde arbetsgivaren och medförande framtida arbetsförhållande kände hon att
det var fel. Bakgrund till detta kan vara att hennes individuella behov av att känna tillhörighet
inte kunde uppfyllas. Med detta sagt, upplevelsen av passformen mellan individen och arbetet
tycks spela en viktig roll i rekryteringssammanhang för arbetssökande.

5.2.1 Utbildning
Hälften av respondenterna har upplevt att erfarenhet och utbildning är vad arbetsmarknaden
framförallt ställer krav på. En betydande variabel för arbetsmarknads möjligheter för
immigranter är huruvida den högsta nivån av uppnådd utbildning är från det svenska
utbildningssystemet. Det är sannolikt att immigranter som i betydande mängd investerat i en
svensk utbildning har bättre chanser på arbetsmarknaden eftersom de troligen har både
kulturellt (informellt) kapital och humant (formellt) kapital passande för den svenska
arbetsmarknaden. Den främsta platsen för exponering utav det svenska samhället är för
många immigranter skolgången och deltagandet i det svenska utbildningssystemet. En
utbildning i Sverige ger (eller indikerar) förvärv av formell och informell kompetens som
efterfrågas bland svenska arbetsgivare (Duvander, 2001). Bianca som inte har gått största
delen av sin skolgång i Sverige, vilket övriga respondenter har, upplever mer svårigheter i
rekryteringsprocessen än övriga. Med endast två års svensk yrkesutbildning kan hon sakna en
del av efterfrågad formell och informell kompetens. I de flesta fall kan en svensk utbildning
lättare översättas till ett lämpligt jobb än en utbildning från ett annat land och därför har en
utbildning uppnådd i värdlandet ett högre värde än liknande nivåer uppnådda i andra länder
(Duvander, 2001). Bianca utbildades utomlands i ekonomi och statistik för att kunna arbeta
inom kundtjänst men hon accepterades inte för att arbeta inom svensk kundtjänst.
Anledningen kan ha varit att hennes utländska utbildning inte väger lika tungt i Sverige vilket
bland annat kan bero på att lagarna inom kundtjänst är olika mellan Sverige och det
engelsktalande landet.

5.2.2 Språk
Anledningen till att man inte går vidare i rekryteringsprocessen är enligt Flora att man inte
kan uttrycka eller motivera varför man ska anställas. Amira berättar att språk är så mycket
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mer än bara ord. Språket i sig är ett sätt att integreras, kommunicera och utvecklas.
Avsaknaden av språkkunskaper resulterar i att individen inte kan förklara sig vilket ligger till
nackdel för individen i rekryteringssammanhang. Detta styrker Fangen och Paasche (2013),
språket är ett verktyg för att tillgodogöra sig kunskap och makt. En immigrant som talar och
förstår svenska väl kommer sannolikt ha bättre chans på arbetsmarknaden (Duvander, 2001).
Misslyckad integration återspeglas ofta i immigrantens misslyckande att lära sig värdlandets
språk i tillräcklig eller önskad grad. Språkkunskap har tydligt visat sig vara en viktig faktor
för utfallet på arbetsmarknaden men sträcker sig även till många områden utanför
arbetsmarknaden, särskilt i samband med integration i samhället (Danzer & Yaman, 2016).
En annan förklarande aspekt till varför Bianca inte erbjuds arbete inom kundtjänst i Sverige
kan vara att Biancas svenska är bristfällig. I Sverige kräver ofta arbeten i servicesektorn
färdigheter i form av goda kommunikationsförmågor, inkluderat goda kunskaper i svenska
(Lundborg, 2013). När arbetsgivaren beslutar om vilken kandidat som ska tilldelas tjänsten
kan arbetssökandes accent inverka på beslutet till det negativa för en arbetssökande med
bristfällig svenska (Wilson & Parker, 2007). Intresset från arbetsgivare för immigranter kan
vara lågt då det föreligger en osäkerhet gällande kommunikationsfärdighet vilket indikerar
diskriminering från arbetsgivarens sida (Lundborg, 2013). Denna osäkerhet i kombination
med Biancas accent och bristfälliga svenska kan ha legat till nackdel för henne i svenska
rekryteringssammanhang. Faktumet att hon vill arbeta inom ett yrke med hög kundkontakt
kan även vara bidragande då det är större sannolikhet att individer möts av etniska fördomar
från arbetsgivaren om arbetssökande ska engageras i kundservice (Fangen & Paasche, 2013).
Biancas avsaknad av kunskap om Sveriges lagar, skillnader i utbildning såsom att hennes
utbildning troligen var anpassad för utlandet och att hon inte vill utvidga sitt begränsade
sociala nätverk kan i enlighet med Blommaert et al. (2014) bidra till svårigheterna hon
upplever i arbetslivet.
En svårighet gällande anställning av immigranter ur arbetsgivarens perspektiv är att individer
med annan etnisk bakgrund tenderar överskatta sin kompetens där bristande språkkunskaper
påverkar kommunikationsmöjligheterna negativt (Ds 2000:69). Kommunikationssvårigheter
kan bidra till ett sämre samarbete vilket i sin tur kan leda till ett försämrat resultat för
företaget eftersom medarbetarnas prestationsförmåga tar stryk om kommunikationsproblem
inte åtgärdas (Kearney et al., 2009). Detta kan förstärka den tidigare nämnda osäkerhet
arbetsgivaren upplever inför beslutet att anställa en immigrant, åtminstone gällande
individens kommunikationsförmågor (Lundborg, 2013). Varför en arbetsgivare tvekar vid
anställning av individer med annan etnisk bakgrund kan illustreras genom Floras exempel om
fyra städerskor: Tre med samma sydöst europeiska bakgrund och en infödd svensk. De tre
städerskorna, med samma etniska bakgrund, kunde samma språk och talade gärna det. Detta
ledde till att den infödda svenska städerskan hamnade utanför, det skapades ingen gemenskap
emellan dem. Det gick så långt att chefen sa till de tre med annan etnisk bakgrund att tala
svenska på arbetsplatsen. Flora menar att det är väldigt stor risk för missförstånd om inte
samma språk talas vilket i sin tur kan skapa onödiga konflikter som hade kunnat undvikas.
Problemet var enligt Flora att så fort den svenska städerskan inte befann sig i rummet gick de
övriga tre tillbaka till att tala sitt gemensamma språk för det var deras trygghet. Floras
upplevelse är illustrerande för vad Kearney et. al (2009) påpekar, god kommunikation är
grundläggande för ett gott samarbete.
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Flera intervjupersoner i Fangen och Paasches (2013) studie betonade att ansikte mot ansikte
interaktion gav möjlighet till att ge ett gott intryck och korrigera för eventuella negativa
stereotyper rekryteraren kan ha. Både Cesar, Isma och Hassan upplever att träffa
arbetsgivaren ansikte mot ansikte gör skillnad för deras möjligheter att få arbete. Detta kan ha
att göra med att de på plats kan motbevisa att de har bristfällig svenska och stereotypen om att
individer med utländsk bakgrund har sämre svenska. Stereotypen formar arbetsgivarens
intryck enligt Wilson och Parker (2007) när arbetssökande har identifierats som medlem i en
specifik social kategori. Här identifieras möjligtvis arbetssökande som individ med utländsk
bakgrund i och med sitt främmande namn på CV:t. Språkkunskap har tydligt visat sig vara en
viktig faktor för utfallet på arbetsmarknaden. Om individen behärskar språket i tillräcklig eller
önskad grad indikerar det att individen integrerats i det svenska samhället vilket i sin tur leder
till bättre möjligheter på arbetsmarknaden (Danzer & Yaman, 2016).

5.3 Mångfald och etnicitet
En öppen företagskultur upplevs som särskilt attraktivt av individer med annan etnisk
bakgrund (Baum et al., 2016). Bianca exemplifierar genom att förklara att hon känner sig
välkommen på en mångkulturell arbetsplats medan hon känner sig malplacerad där alla har
“blont hår och blåa ögon”. Vidare förklarar Baum et al. (2016) att rekrytering inriktad mot
mångfald signalerar en positiv signal om att organisationen har en öppen företagskultur.
Alla respondenter är enade om att svenska organisationer generellt kommunicerar utåt att alla
ska behandlas lika. Josef, andra generationens immigrant, förklarar att statens organisationer
genomsyras av att alla är lika värda eftersom Sverige är ett land som står för jämställdhet.
Principen om allas lika värde återfinns i grundlagen (RF 1974:152) och den tillsammans med
diskrimineringslagen (SFS 2008:567) existerar för att främja allas lika rättigheter och
möjligheter oavsett etnisk tillhörighet inom arbets- och samhällslivet. Däremot menar Hassan
som är första generationens immigrant att det är klart organisationer kommunicerar utåt att
alla ska behandlas lika för det är lagen men att det inte alltid efterföljs. Likaså poängterar
Bianca att svenska myndigheter, regeringen och svensk sjukvård behandlar alla lika och alla
ges samma rättigheter. Det är alla exempel på statliga organ som handlar efter vad de säger
till skillnad från privatägda bolag. Bakgrunden till Biancas uppfattning kan rimligtvis vara att
hon anställdes av en kommunal myndighet och inte möttes av samma problem som när hon
sökte arbete inom privata sektorn. Det kan uppmärksammas att det endast är första
generationen som påpekar att svenska organisationer, trots en generell upplevelse av att de
kommunicerar allas lika värde, ändå inte följer vad som sägs. Alla andra generationens
immigranter i vår studie, tenderar tro att alla behandlas lika i Sverige vilket kan bero på att de
växt upp i Sverige och är präglade av att Sverige är jämställt genom förvärv av kulturellt och
humant kapital.
Upplevelsen av organisationens ärlighet mäts enligt Landis och Earnest (2014) i vilken grad
arbetssökande anser att organisationen är pålitlig. Svenska myndigheter och privata
organisationer följer inte alltid vad de kommunicerar berättar Hassan, vilket indikerar att han
upplever svenska organisationer som inkonsekventa och opålitliga. Subjektiva uppfattningar
och erfarenheter påverkar den arbetssökandes attraktion till ett arbete eller företag (Landis &
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Earnest, 2014). En parallell kan dras till att Hassan endast söker tjänster hos organisationer
som har fångat hans intresse, en bidragande faktor till hans visade intresse kan vara att han
upplever dessa organisationer som konsekventa och pålitliga.
Arbetssökande använder ofta jobbannonser som publicerats under de tidiga stegen av
rekryteringsprocessen för att samla viktig information om potentiella arbetsgivare. Innehållet i
dessa annonser påverkar arbetssökandes attityd gentemot företaget (Walker et al. 2008).
Arbetssökandes benägenhet att söka utannonserad tjänst ökar i samband med att
organisationen kommunicerar en konsekvent företagspolicy som står för likabehandling
eftersom det bildar uppfattningen hos arbetssökande att företaget högt värdesätter mångfald
(McKay & Avery, 2005). Amira har observerat att många platsannonser uttryckligen säger att
alla är välkomna att söka oavsett etnisk bakgrund, religionstillhörighet eller sexuell läggning.
Amira har upplevt att de organisationer hon varit på har haft rättvisande platsannonser
gällande likabehandling. Enligt McKay och Avery (2005) bör hennes benägenhet att söka
utannonserad tjänst öka i detta samband eftersom hon observerat likabehandling uti annonser
vilket skapar uppfattningen om att organisationerna högt värdesätter mångfald.
Organisationer som utåt kommunicerar en konsekvent företagspolicy för likabehandling
skapar en uppfattning hos arbetssökande om att företaget högt värdesätter mångfald (McKay
& Avery, 2005). Amira resonerar om att företagspolicyn inte endast är till för att ge rättvis
likabehandling, utan kan även användas i syftet att förbättra företagets image. Organisationer
kan välja att ha en företagspolicy för likabehandling för egen vinning och för att förbättra sin
image vilket kan få Amira att uppleva att organisationen inte accepterar henne för den hon är.
I själva verket kanske företaget inte värdesätter mångfald och följer därför inte sin policy för
en rättvis likabehandling. Enligt McKay & Avery (2005) upplever arbetssökande emellanåt
att det faktiska arbetsklimatet inte stämmer överens med sin uppfattning av företagspolicyn. I
sådana fall kan individen uppleva organisationens rekryteringsstrategi som missledande
(McKay & Avery, 2005). Däremot har Amira troligen inte blivit missledd av företagets
rekryteringsstrategi på grund av att hon upplevt att de organisationer hon arbetat hos har haft
rättvisande platsannonser gällande likabehandling.

5.4 Fördomar och stereotyper
Många samhällen har idag legala bestämmelser för att förbjuda diskriminering (Ellemers &
Barreto, 2015). Sverige har bland annat diskrimineringslagen (SFS 2008:567). Organisationer
har formella riktlinjer i syfte att förhindra ej likabehandling därav tenderar vi att tro att
stereotyper och diskriminering är ett minne blott (Ellemers & Barreto, 2015). Flora möttes av
fördomar av positiv karaktär när rekryteraren överraskades under arbetsintervjun av att Flora
som var kvinna kunde stå för sin åsikt. Flora understryker att rekryteraren innan intervjun
hade fördomar om att kvinnor inte kan motivera varför de ska tilldelas tjänsten. Människor
tenderar att tänka på stereotypifiering och diskriminering som uppenbart negativa synsätt på
andra (till exempel kvinnor avsaknar ambition) som gör människor ovilliga att acceptera och
respektera dem som arbetskollegor. Många av oss stödjer inte längre sådana åsikter utan
människor är motiverade att vara fördomsfria och hoppas kunna behandla alla lika. Trots
detta, tillskriver individer ofrivilligt egenskaper till andra som verkar passa med deras
gruppmedlemskap. Dessa fördomsfulla associationer berättar mer om vårt riktiga beteende
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mot andra än det uttalade försöket att tillhandahålla lika behandling (Ellemers & Barreto,
2015).
Anställningsbeslut är inte alltid grundade i rationella processer utan irrelevanta variabler
såsom etnisk bakgrund och accent inverkar. Variablerna som kunnat identifieras har alla
bidragit till negativa stereotypiska bilder vilket i sin tur påverkar urvalsprocessen negativt.
Detta minskar på så vis sannolikheten för till exempel individer av annan etnisk bakgrunds att
klassificeras som bäst lämpad för tjänsten (Wilson & Parker, 2007). Detta kan varit vad som
skett när Elena och hennes sambo som är “svensk med svenskt efternamn” ansökte till samma
tjänst hos en snabbmatskedja. Elena hade, till skillnad från sin sambo, erfarenhet inom
restaurangbranschen medan han endast hade erfarenhet inom ett hantverksyrke. Han blev
direkt kallad på intervju och tilldelades så småningom tjänsten. Elena uttryckte att
anledningen var okänd vilket indikerar att företaget inte underrättat henne med en klar orsak
till varför hon valdes bort i urvalsprocessen. Hon tror att hennes kön eller etniska bakgrund
kan ha varit påverkande variabler. Detta kan hon ha rätt i då det på den svenska
arbetsmarknaden existerar etnisk diskriminering i rekryteringsprocessen (Carlsson, 2010;
Carlsson & Rooth, 2007).
Vid bedömningen av arbetssökandes lämplighet för tjänsten tar förnuftiga arbetsgivare
hänsyn till kriterierna för jobbet, kandidatens färdigheter och förmågor (Wilson & Parker,
2007). Flora upplever att hon blivit erbjuden arbetsintervju på grund av sin kompetens och att
hennes etniska bakgrund inte inverkat på beslutet. Hon menar att så måste vara fallet då hon
är uppväxt i Sverige, talar flytande svenska och har ett gediget ordförråd. Detta kan kopplas
till att hon är andra generationens immigrant och har kulturellt och humant kapital som passar
den svenska arbetsmarknaden. I och med att Flora påvisar att hon har god kunskap i svenska
för att förklara att hennes etniska bakgrund inte påverkat rekryteringsbesluten så indikerar det
att hon undermedvetet stödjer fördomen om att immigranter skulle ha språksvårigheter. Enligt
Ellemers & Barreto (2015) stöds subtila och underförstådda stereotyper vanligtvis också av
individer som tillhör en missgynnad grupp.
Self-categorization theory bygger på förenkling av beslut om identitet och kategorisering av
individer i grupper. Studier har påvisat att individer regelbundet använder demografiska
egenskaper för att kategorisera och förutse andra individers troliga beteende (Awbrey, 2007).
Alla respondenterna förutom Flora upplever att de inte möts av fördomar i
rekryteringsprocessen. Däremot har alla första generationens respondenter samt Flora bemöts
med fördomar i samhället och utav kunder. Trots att alla respondenter uppger att de inte möts
av fördomar i rekryteringsprocessen är det sannolikt att synliga former av mångfald, såsom
etnicitet skapar negativa stereotypiska bilder och förutfattade meningar (Awbrey, 2007;
Ayoko & Härtel, 2006). Eftersom respondenterna upplever att de möts av fördomar i
samhället, där individen är friare att uttrycka sig än i rekryteringsprocessen är det sannolikt att
respondenterna mött fördomar i rekryteringsprocessen. Detta med hänvisning till att vissa av
dagens fördomar och stereotyper är subtila, underförstådda och kan verka ofarliga. De kan
komma till uttryck i form av komplimanger (Ellemers & Barreto, 2015). Människor har
överraskats av Floras “bra ordförråd” vilket är ologiskt för henne själv. Hon menar att hon
har lika bra ordförråd som vilken annan infödd svensk. Hon refererar till att hon är född och
uppvuxen i Sverige som andra generationens immigrant. I de fall en fördom uttrycks i form
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av en komplimang, kommunicerar fördomen inte nödvändigtvis negativa åsikter till utsatt
grupp (Ellemers & Barreto, 2015).
Cesar överväger, efter en stunds funderande, att hans icke-svenska namn vid första anblick
påverkar hans förutsättningar i rekryteringsprocessen negativt, men att det förändras när han
träffar rekryteraren under arbetsintervjun. Om ditt namn är svårt att uttala eller låter
främmande kan din situation på arbetsmarknaden bli besvärlig enligt Åslund och Rooth
(2005). Detta antyder, liksom Wilson och Parker (2007) förklarar, att när en arbetssökande
har identifierats som medlem i en specifik social kategori formar stereotyper arbetsgivarens
intryck. Forskning inom området understödjer att organisatoriska beslutfattare associerar
stereotyper med arbetssökandes etnicitet och andra sociala kategorier (ibid.).
Diskrimineringen härrör sig från en kombination av arbetsgivares varierande bekantskap med
etniska minoriteter, deras egna erfarenheter, etniska stereotyper och osäkerheten flera känner
när de ställs inför utländskt klingande namn (Midtbøen och Rogstad 2012). Statistisk
diskriminering är när asymmetri i information leder till att arbetsgivaren förlitar sig på
gruppbaserade, stereotypa generaliseringar (Fangen & Paasche, 2013) vilket inträffar när en
arbetsgivare väljer bort arbetssökande på grund av immigranters främmande namn vid första
anblick av ansökan.
Buzzanell (1999) säger att etnicitet är framträdande vid interaktion på grund av att det
vanligtvis är fysiskt observerbart. Fangen (2010) hävdar att det är svårare för vissa etniska
bakgrunder att få arbete än andra. Vidsträckt över Europa finns tendensen för större skepsis
mot afrikaner och individer från Mellanöstern än mot östeuropéer, sydamerikaner och sydöst
asiater. Därmed existerar det en etnisk hierarki (ibid.). Trots att Bianca som är född i Afrika
tror att majoriteten är öppensinnade anser hon att de flesta är rädda. Detta även om hon inte
har belägg för att kalla någon rasist. Etnisk diskriminering kan vara resultatet av
främlingsfientlighet vilket kan ses som skepsis mot människor som ser utländska ut (Fangen
& Paasche, 2013). Hon upplever att många är rädda, de vet inte hur de ska tilltala henne
eftersom att osäkerhet tenderar göra människor försiktiga. Hassan med bakgrund från
mellanöstern har även upplevt att svenskar är främlingsfientliga och ovilliga att släppa in
honom nära inpå livet. Han känner att svenskar upplever ett problem med att umgås med
honom, de föredrar att vara bekanta med honom. Endast Bianca och Hassan tar under
intervjun upp infödda svenskars rädsla för det främmande, vilket bekräftar Fangens (2010)
teori, att människor från Afrika och Mellanöstern tenderar bemötas med större skepsis i
Europa. Konsekvensen blir att Bianca och Hassan i enlighet med Fangens (2010) resonemang
får det svårare att få arbete än andra (infödda samt andra etniska minoriteter). Dock kan det
även bero på att Bianca och Hassan är första generationens immigranter. Även om Amira
också är första generationens immigrant och därmed bör uppleva samma svårigheter har hon
spenderat hela sin barndom i Sverige. Detta kan medföra att hon har integrerats bättre i
samhället och förvärvat humant och kulturellt kapital som Bianca och Hassan saknar.
För att identifiera om diskriminering av individ med annan etnisk bakgrund har inträffat
måste följande fråga kunna besvaras: Vad hade hänt om samma person i samma situation vore
av annan etnicitet? (Blommaert et al., 2014). Bianca befann sig i en situation som fick hennes
känslor att svalla, hon blev ofantligt irriterad. Hon var kvalificerad för jobbet i termer av
utbildning, erfarenhet och referenser enligt sig själv. Trots det fick hon en känsla av att något
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inte stod rätt till när arbetsgivaren endast kastade en snabb blick på hennes kvalifikationer.
Hon ifrågasatte arbetsgivarens nonchalanta beteende. Hon fick till svar att det var helt
annorlunda i Sverige och företaget hade heller ingen vettig förklaring på vad som var
annorlunda. Bianca tänkte till en början att situationen hade tett sig annorlunda om hon varit
helsvensk, vilket besvarar frågan Blommaert et al. (2014) ställer. Dock inflikade hennes
sambo, infödd svensk, bortförklaringar till varför hon blivit bemött på det viset vilket kan ha
fått henne att tvivla på sin första instinkt.
Ett av de främsta hinder på arbetsmarknaden är upplevd ej likabehandling (orättvisa), vilket
kan infinna sig när det faktiska utfallet av rekryteringsprocessen misslyckas med att matcha
arbetssökandes förväntningar (Taggar & Kuron, 2016). Till exempel när en individ förväntar
sig att hen ska tilldelas jobbet på grund av sitt uppenbara kompetensövertag gentemot andra
arbetssökande men det faktiska utfallet blir annorlunda och individen tilldelas inte tjänsten.
Vid ett tillfälle sökte Hassan och hans vän som var född i Sverige med ett svenskt namn
samma tjänst. Hassan hade körkort, truckkort och erfarenhet från lagerarbete medan hans vän
saknade dessa kvalifikationer. I kravprofilen stod det att man måste ha körkort och truckkort.
Hassan fick inte jobbet, det gick till hans vän. Experimentella studier avslöjar att kandidater
med identiska kvalifikationer rankas olika beroende på deras förmodade grupptillhörighet
(Ellemers & Barreto, 2015). I detta scenario har Hassan till och med bättre kvalifikationer än
den infödda svenska vännen som anställdes. Upplevd orättvisa hotar en individs sociala
identitet genom att signalera låg respekt, illvilja och att han är ovärdig eller oförtjänt vilket
kan leda till lägre motivation och att Hassan undviker liknande situationer i framtiden (Taggar
& Kuron, 2016).
Efter beskedet ringde Hassan upp chefen som agerade rekryterare. Chefen sa att den anställde
kandidaten (Hassans vän) hade mer kompetens för arbetet än Hassan. Hassan var medveten
om att chefen ljög för hans vän hade aldrig arbetat på lager tidigare, vilket han själv hade
erfarenhet av. Hassan ansåg det vara dålig stil av chefen att ljuga honom rakt upp i ansiktet.
Orsaken till detta utfall är enligt honom chefens preferenser, vilket grundas i att Hassan kände
en del anställda på företaget och hade kännedom om att det var en mångkulturell arbetskraft.
Med tanke på att arbetsplatsen var mångkulturell fanns det inget som talade för att Hassan
inte passade in i organisationen. Hassan var noga med att ringa till chefen och klargöra att han
agerade orättvist i och med att chefen handlade utan belägg. Under rekrytering och urval ska
fokus ligga på det systematiska arbetssättet där rekryteraren agerar objektivt gentemot
kandidaten vid personbedömning och analyser (Kahlke & Schmidt, 2002) vilket inte skedde
här enligt Hassan. Arbetsgivare kan exkludera arbetssökande individer av annan etnisk
bakgrund på olika grunder när de gör valet om vem som ska tilldelas tjänsten. Det kan
grundas i preferensdiskriminering vilket inträffar när en arbetsgivares preferenser är så starka
att hen diskriminerar även om det innebär förlust av inkomst (Fangen & Paasche, 2013). Det
är svårt att överkomma stereotypiska associationer (Ellemers & Barreto, 2015). I detta fall var
inte arbetsgivaren i enlighet med Ellemers & Barreto (2015) resonemang villig att med lätthet
erkänna sina preferenser och att hans beslut kan ha grundat sig i Hassans grupptillhörighet.
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5.5 Sociala nätverk
Homophily är en individs tendens till att associera sig med andra individer som liknar en själv
i termer av egenskaper eller attribut såsom etnicitet eller värderingar (Lozares et al., 2014).
Alla intervjupersoner ser att det finns tendenser för att individer med samma etniska bakgrund
dras till varandra. Majoriteten av Josefs sociala nätverk består av individer var bakgrund
överensstämmer med hans egna etniska bakgrund. Flora som är av samma ursprung som
Josef, berättar att hon framförallt umgås med individer som har samma etniska bakgrund som
henne själv. Med hänsyn till the similarity-attraction paradigm som bygger på Homophily
kommer individer som delar flertalet egenskaper uppleva en större attraktion till varandra
(Wells & Aicher, 2013).
Individens identitet konstrueras av personliga egenskaper och sociala attribut från
gruppmedlemskap enligt Social Identity Theory (Awbrey, 2007). Teorins grundprincip är att
gruppmedlemmar etablerar en positiv social identitet och bekräftar anknytning genom att
favorisera medlemmar i den egna sociala kategorin. Genom att identifiera sig själv med att
tillhöra en specifik social kategori tillför det naturliga avgränsningar vilka kan skapa
konflikter (Ayoko & Härtel, 2006). Det finns ett samband mellan den grupp en individ tillhör
och tillgången till kontakter som påverkar individens ställning i arbetslivet. Oftast saknar
individer med annan etnisk bakgrund de informella tillgångar i arbetslivet som infödda
svenskar har (Ds 2000:69). Både Cesar, Dario, Flora och Hassan reflekterar över att
tendensen att dras till individer med samma bakgrund kan utgöra en svårighet att komma in
på arbetsmarknaden, liggandes till grund är att individen fastnar i ett homogent umgänge och
inte breddar sitt kontaktnät. I enlighet med Ds (2000:69) kommer dessa individer att sakna de
informella tillgångar som kan vara nyckeln in på arbetsmarknaden.
Social Identity Theory grundprincip är att gruppmedlemmar etablerar en positiv social
identitet och bekräftar anknytning genom att favorisera medlemmar i den egna sociala
kategorin (Ayoko & Härtel, 2006). Bianca, Josef, George och Flora upplever att samma
ursprung underlättar förståelsen för varandra och att det är lättare att känna samhörighet med
dessa personer än andra av annat ursprung. En underliggande faktor till att Homophily
inträffar är de sociala förmåner likasinnade personer upplever vid interaktion. Även det ökade
förtroende och solidaritet som genereras från andra personer med ökad likhet i egenskaper är
en underliggande faktor till att Homophily inträffar (Lozares et al., 2014).
Flora menar att det skapas en trygghet utifrån förståelsen och bekräftelsen umgänget utbyter.
Hon tror att språket kan ha en avgörande roll för vilka man umgås med, man känner trygghet i
sitt modersmål. Homophily kan även inträffa på grund av geografisk segregation (Lozares et
al., 2014). Amira belyser att många migranter vid ankomst till Sverige placeras i samma
område och eftersom individer av samma ursprung tenderar dras mot varandra lever de
fortfarande kvar i sina ursprungliga kulturer. Slumområdena menar Amira är utav väldigt
likartad befolkning och för att integreras i samhället måste man integrera med andra kulturer.
Konsekvensen av detta blir ett begränsat socialt nätverk samt brist på motivation till att
fortsätta bli en del av den svenska kulturen eftersom individen kan leva kvar i sin
ursprungliga kultur. Vidare tar hon upp sig själv som ett exempel, att om hon och hennes
familj hade stannat kvar i det område de först bodde i när de kom till Sverige hade hon
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förmodligen haft samma integrationsproblem. Faktorer som tenderar påverka omfattningen av
kontakter är enligt Bask (2005) bland annat området för individens hem och utformningen av
familjens sociala nätverk som individen tillhör.
Amiras upplevelse kan kopplas till ett samband Danzer och Yaman (2016) uttrycker. Danzer
och Yaman (2016) menar att det finns ett samband mellan områden med hög etnisk
koncentration och en låg nivå i språkfärdigheter, det finns då en stor risk att individen inte lär
sig värdlandets språk i tillräcklig eller önskad utsträckning. Immigranter lär sig värdlandets
språk bättre om de använder och hör språket oftare antingen genom eget val eller tvång
(ibid.). Hassan undvek enligt sig själv integrationsproblem genom att flytta från ett område
med hög koncentration av immigranter och därför lyckades han tillslut lära sig det svenska
språket och utveckla ett större socialt nätverk. Han berättar att under hans två första år i
Sverige hade han inte en enda svensk kompis. Svenskar såg han endast på stan. Han flyttade
från området med hög etnisk koncentration och idag umgås han framförallt med svenskar.
Han tror inte att han hade kunnat delta i intervjun för uppsatsen om han bott kvar i det
ursprungliga området. Detta på grund av att han då inte skulle lärt sig svenska språket i
tillräcklig utsträckning. Han klargör att ett begränsat socialt nätverk bestående av individer av
samma ursprung ligger till nackdel för individen i arbetslivet. Detta eftersom om en individ är
bosatt i ett område präglat av hög etnisk koncentration riskerar individen att hamna i fel
umgängeskrets, att inte lära sig det svenska språket och då gå miste om att integreras i det
svenska samhället. I sin tur kan detta leda till att individen inte tillgodogör sig utbildning eller
införskaffar sig ett arbete. Även Elena resonerar kring att Homophily kan ligga till nackdel för
individer av annan etnisk bakgrund då man inte integreras med svenska befolkningen.
Drabbade individer går miste om den svenska kulturen vilket hämmar utvecklingen och
möjligheten att lära av varandra, hur andra tänker, resonerar och tycker.

5.6 Sammanfattning av analys
Utifrån tidigare analysavsnitt, dess tolkningar och diskussioner lyfts ett flertal situationer och
perspektiv fram för att bättre förstå vad som påverkar en individ med annan etnisk bakgrunds
upplevelse av rekryteringsprocessen. Liksom det går att urskilja i analysavsnittet är de
påverkande faktorerna samverkande och det finns svårigheter att urskilja kausalitet, vad som
är orsak och vad som är verkan.
Ett centralt område i analysavsnittet är huruvida upplevd passform mellan arbetssökande och
organisation förekommer. Detta tycks enligt Landis och Earnest (2014) vara av betydelse för
individer. Insamlad empiri har även kunnat styrka detta. Organisationens attribut och arbetets
egenskaper har tillsammans med upplevd passform format respondenternas upplevelser
genom tillgänglig information såsom platsannonser och tidigare erfarenheter från
organisationen ifråga. Både teorin och empirin tyder på att humant och kulturellt kapital, som
en immigrant tillgodogjort sig från exempelvis svensk skolgång, har betydelse för upplevt
bemötande i rekryteringsprocessen. Vidare leder skillnader i humant och kulturellt kapital
mellan individer med annan etnisk bakgrund till olika upplevelser av rekryteringsprocessen.
Fortsättningsvis är språkkunskaper av betydelse för hur väl en immigrant integreras i det
svenska samhället, vilket är tätt sammankopplat med utfallet på arbetsmarknaden.
Språkkunskaper påverkar den ömsesidiga förståelsen arbetssökande och rekryterare emellan,
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som i sin tur påverkar individens upplevelse av rekryteringsprocessen. En annan variabel är
det sociala nätverkets komposition som påverkas av individens språkkunskaper. Det sociala
nätverkets utformning har en betydelse för vilka arbetsmöjligheter individen ges, vilka
värderingar och vilken identitet individen har. Därmed påverkar utformning av socialt nätverk
individers upplevelse av rekryteringsprocessen.
Det finns indikationer på att fördomar och stereotyper påverkar arbetssökande med annan
etnisk bakgrunds upplevelse av rekryteringsprocessen genom att arbetssökande liksom
rekryterare ofrivilligt tillskriver egenskaper som verkar passa med individens
gruppmedlemskap. Respondenterna upplever inte fördomar i rekryteringsprocessen men ändå
finns det teori och empiri som indikerar motsatsen. Vidare har vi uppmärksammat ett
mönster: första generationens immigranter tenderar uppfatta att svenska organisationer,
speciellt privatägda, inte följer diskrimineringslagen. Detta medan andra generationen, som
växt upp och präglats av svenska värderingar, tenderar tro att alla behandlas lika i Sverige.
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6. Slutdiskussion
I detta avslutande kapitel presenteras härledda slutsatser och uppsatsens forskningsfråga
besvaras. Sedan förs ett resonemang delvis baserat på egna åsikter gällande funna mönster.
Vidare presenteras uppsatsens teoretiska och praktiska bidrag. Uppsatsen avslutas med
förslag till fortsatt forskning.

6.1 Slutsats
Uppsatsens syfte är att ge en förståelse för vad som påverkar individer med annan etnisk
bakgrunds upplevelse av rekryteringsprocessen och därför har följande forskningsfråga
besvarats:
Vad påverkar en individ med annan etnisk bakgrunds upplevelse av rekryteringsprocessen?
En mängd samverkande variabler påverkar individer med annan etnisk bakgrunds upplevelse
av rekryteringsprocessen:
● Organisationens attribut, individens upplevda passform mellan denne själv och
organisationen samt arbetets egenskaper vilka fås genom tillgänglig information
såsom platsannonser.
● Human- och kulturellt kapital från svensk utbildning vilket leder till hur väl
individen anser sig passa in i en organisation som genomsyras av svenska värderingar.
Human- och kulturellt kan främja både individ och organisations upplevelse av
passform.
● Språkkunskaper i tillräcklig eller önskad utsträckning för att accepteras på den
svenska arbetsmarknaden. Språkkunskaper kan även spela en roll för att motbevisa
eventuella negativa stereotypiska bilder, vilka kan inverka på rekryterarens beslut.
Goda språkkunskaper bidrar till integrering (och vice versa) som genererar förståelse
och anammande av svenska värderingar och ett socialt acceptabelt beteende.
● Utformning av socialt nätverk vilket kan begränsa eller främja arbetssökandes
möjligheter.
Det finns indikationer på att fördomar och stereotyper påverkar arbetssökande med annan
etnisk bakgrunds upplevelse av rekryteringsprocessen genom att arbetssökande liksom
rekryterare ofrivilligt tillskriver egenskaper som verkar passa med individens
gruppmedlemskap. Majoriteten av våra intervjupersoner har uttryckligen sagt att de inte
upplevt fördomar i rekryteringsprocessen. Däremot har de rapporterat om händelser som
indikerar att de utsatts för ej likabehandling. Med hänvisning till att vissa stereotyper och
fördomar numera är subtila, underförstådda och att missgynnade grupper vanligtvis stödjer
sådana stereotyper kan individen tro att orättvisa utfall i själva verket är rättvisa. Det är
sannolikt att de har utsatts för subtila och underförstådda fördomar och stereotyper men inte
själva uppfattat det eftersom de upplevt det i samhället och det förekommer etnisk
diskriminering på den svenska arbetsmarknaden enligt teori.
En uppmärksammad skillnad mellan första och andra generationens immigranters upplevelse
av rekryteringsprocessen är att första generationens immigranter tenderar uppfatta att svenska
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organisationer, speciellt privatägda, inte följer diskrimineringslagen. Andra generationen, som
växt upp och präglats av svenska värderingar, tenderar tro att alla behandlas lika i Sverige.
Denna skillnad kan grunda sig i skillnaden i human- och kulturellt kapital från svensk
skolgång, vilka bidrar till bättre språkkunskaper. Dessutom kan det ha sin grund och botten i
att andra generationen har svårare att identifiera potentiella samband mellan orättvist
bemötande och annan etnisk bakgrund. Anledningen är troligen att de upplever orättvisa
resultat som rättvisa eftersom de är präglade av svenska jämställdhetsvärderingar. Dock kan
det också bero på att första generationens immigranter är mer benägna att uppfatta detta
potentiella samband även om teorin påpekar att diskriminering oftare underskattas än
överskattas.

6.2 Uppsatsens bidrag
Studien kan genom större medvetenhet och förståelse för rekryteringsprocessen, utifrån
individ med annan etnisk bakgrunds perspektiv, påverka hur organisationer, beslutfattare och
forskare arbetar och undersöker rekrytering. Studien kan anses teoretisk bidra till en djupare
förståelse för vad som påverkar en individ med annan etnisk bakgrunds upplevelse av
rekryteringsprocessen i Sverige. Förståelsen innebär:
● En bättre grund för utveckling av svensk företagspolicy om likabehandling
● En bättre grund för utveckling av forskning om arbetssökandes reaktion i
rekryteringsprocessen
● Djupare kunskap om vad som påverkar individer med annan etnisk bakgrunds
upplevelse av rekryteringsprocessen vilket ger möjligheten att förbättra svensk
forskning för rekrytering av dessa individer
Det praktiska bidraget av uppsatsen är att svenska organisationer och beslutsfattare kan bli
(mer) medvetna och få en (bättre) förståelse för hanterande av individer med annan etnisk
bakgrund i rekryteringsprocessen. Uppsatsen kan bidra till förbättrade likabehandlingspolicys
och en mer ändamålsenlig mångfaldsrekrytering. Svenska organisationer och beslutfattare kan
dra fördel av ökad förståelse för vad som påverkar individernas upplevelser eftersom de
upplevelser som skapas under rekryteringsprocessen kan influera individens attityd gentemot
arbetsplatsen och prestation. Dessutom kan det driva ner kostnaden för rekrytering då det på
kort sikt kan minska risken för att en individ bestämmer sig för att inte fortskrida i
rekryteringsprocessen. Likväl som det kan driva ner den långsiktiga kostnaden, att förlora en
viktig resurs till konkurrenter.

6.3 Förslag till fortsatt forskning
Eftersom vår studie har uppmärksammat vad som påverkar en individ med annan etnisk
bakgrunds upplevelse i rekryteringsprocessen kan ett lämpligt område för fortsatt forskning
vara hur dessa variabler påverkar individens välmående eller om det är olika mellan branscher
i Sverige. Studiens slutsatser och bidrag ger upphov till tankar om olika upplevelser mellan
olika etniska minoritetsgrupper och om skillnad i ålder eller kön kan påverka individens
upplevelse av rekryteringsprocessen. Det kan med tanke på detta vara av intresse att titta på
rekryteringsprocessen utifrån ett intersektionellt perspektiv på den svenska arbetsmarknaden.
Vidare har vi under studiens gång upptäckt att det behövs mer forskning om hur
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uppl.). Lund: Studentlitteratur AB.
Kahlke, E., & Schmidt, V. (2002). Arbetsanalys och personbedömning: att öka träffsäkerheten vid urval och rekrytering.
Lund: Studentlitteratur.
Kearney, E., Gebert, D., & Voelpel, S. C. (2009). When and how diversity benefits team: The importance of team members´
need for cognition. Academy of Management Journal, 52(3), 581–598.
Kvale, S. (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur AB.
Landis, R. S., & Earnest, D. R. (2014). The Importance of Applicant Perceptions When Recruiting Employees to Teams.
International Journal of Business and Social Science, 5(2), 81-91.
Lindelöw, M. (2008). Kompetensbaserad personalstrategi. Stockholm: Natur och Kultur.
Lindmark, A. & Önnevik, T. (2011). Human resource management: organisationens hjärta. 2. uppl. Lund: Studentlitteratur.
Lozares, C., Verd, J. M., Cruz, I., & Barranco, O. (2014). Homophily and heterophily in personal networks. From mutual
acquaintance to relationship intensity. Springer Science & Business Media 48(5), 2657–2670.
Lundborg, P. (2013). Refugees’ employment integration in Sweden: cultural distance and labor market performance. Review
of International Economics 21(2), 219-232.
McKay, P. F., & Avery, D. R. (2005). Warning! Diversity recruitment could backfire. Journal of Management Inquiry, 14(4),
330-336.

47

McVittie, C., McKinlay, A., & Widdicombe, S. (2008). Organizational knowledge and discourse of diversity in employment.
Journal of Organizational Change Management, 21(3), 348–366.
Midtbøen A. H., & Rogstad J (2012). Diskrimineringens Omfang og Arsaker: Etniske Minoriteters Tilgang til Norsk
Arbeidsliv. ISF Rapport 2012: 001. Oslo: Institutt for Samfunnsforskning.
Midtbøen, A. H. (2016). Discrimination of the Second Generation: Evidence from a Field Experiment in Norway. Journal of
International Migration and Integration, 17(1), 253-272.
Myers, V. L., & Dreachsling, J. L. (2007). Recruitment and Retention of a Diverse Workforce: Challenges and Opportunities.
Journal of Healthcare Management, 52(5), 290–298.
Oxford Research AB. (2012). Forskningsöversikt om rekrytering i arbetslivet: Forskning som publicerats vid svenska
universitet och högskolor sedan år 2000. Stockholm: Oxford Research. Uppdragsgivare: Diskrimineringsombudsmannen
(DO), 2012. Projektledare: Emilia Johansson.
Patel, R. och Davidson, B. (2003). Forskningsmetodikens grunder – att planera, genomföra och rapportera en undersökning,
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BILAGA 1. Intervjuguide
Inledning
- Kort presentation av oss: Isabelle Drakenblad och Julia Karlsson. Vi läser sista terminen på
Ekonomprogrammet vid Högskolan i Halmstad och skriver kandidatuppsats ihop. Syftet med
uppsatsen är att undersöka annan etnisk bakgrund och rekryteringsprocessen.
- Informerar om etiska regler samt hur resultaten kommer att presenteras: Vi kommer
anonymisera hela vår kandidatuppsats dvs. inga namn kommer att framgå.
- Fråga om inspelning: Är det okej att vi spelar in vår intervju? Allt är konfidentiellt och
kommer anonymiseras. Det är för att vi ska kunna gå tillbaka och ge en rättvis bild. Om vi
behöver säkerställa eller kontrollera i efterhand kontaktar vi er. Efter det att transkribering av
er intervju är färdigställd kommer vi att sända er ett utkast för kontroll.
- Klargöra Rekryteringsprocessen: Rekryteringsprocessen består av flera steg, från behovet
av rekrytering identifieras till sista steget av accepterande och integrering av den nyanställda i
företaget (Florea & Mihai, 2014)
- Några frågor?

Bakgrund
1. Vad heter du?
2. Hur gammal är du?
3. Kan du berätta lite om dig själv?
- Har du själv immigrerat till Sverige?
- Varifrån kommer du ifrån?
- Har dina föräldrar immigrerat till Sverige medan du är född här?
- Varifrån kommer dina föräldrar ursprungligen ifrån?
4. Vad har du för utbildning?
- Svensk utbildning? Om nej: varifrån?
- Utbildningsnivå?
5. Vad har du för huvudsaklig sysselsättning?
- I vilken omfattning? (deltid /heltid)
6. Har du erfarenhet av rekryteringsprocessen?
- I vilken omfattning? När var du på intervju senast?

Rekryteringsprocessen
7. Hur gör du när du söker jobb? (Strategi)
- Var? Rekommendation? Arbetsförmedlingen?
8. Vilka krav ställs på arbetsmarknaden idag?
- Språkkrav? Erfarenhet? Utbildning?
9. Har du varit på en arbetsintervju?
- Hur upplever du arbetsintervjuer?
- Har du känt dig missförstådd under en arbetsintervju? Hur? Scenario?
- Vad tror du istället hade hänt om du varit helsvensk?
10. Hur har du blivit bemött i rekryteringsprocessen? (Scenario?)
- Hur anser du att din etniska bakgrund påverkar dina förutsättningar i
rekryteringsprocessen? Hur då?
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11. Kan du beskriva den ideala arbetssökande som du tror rekryteraren vill anställa?
- Vilka faktorer tror du rekryteraren värderar högt?

Etnicitet och mångfald
12. Tycker du svenska organisationer kommunicerar utåt att alla ska behandlas lika?
Hur uttrycks det?
13. Hur upplever du att svenska företag värderar mångkultur i form av olika etniciteter
och kön?
14. Har du märkt att människor behandlas olika beroende på etnisk bakgrund? Hur?
(Scenario?)
- Vad tror du istället hade hänt om du varit helsvensk?

Fördomar och stereotyper
15. Upplever du att du möts av fördomar i rekryteringsprocessen?
16. Har du upplevt att rekryteraren har fördomar om dina språkkunskaper?
På vilket sätt? Scenario?
- Vad tror du istället hade hänt om du varit helsvensk?
17. Upplever du att din kompetens att utföra en uppgift har ifrågasatts?
- På vilka grunder ifrågasätts den? (Etniska bakgrund?)

Sociala nätverk
18. Hur ser dina sociala nätverk ut idag? (privat, arbete)
Var? Vilket ursprung har majoriteten av dina kontakter?
19. Har du upplevt att personer av samma ursprung tenderar att dras till varandra?
(Scenario?)
- Nackdelar med detta?
20. Finns det något mer du vill berätta om eller tillägga?
Känner du någon som du tror hade varit lämplig att intervjua?
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BILAGA 2. Operationaliseringsschema
Frågeom
råde

Teori

Delteori

Bakgrund

Rekryterin
gsprocessen

Fråga

Referens

Få en
uppfattning
av
respondente
ns bakgrund
och
säkerställa
att
respondente
n ifråga har
erfarenhet
av
rekryterings
processen.

1. Vad heter du?
2. Hur gammal är du?
3. Kan du berätta lite
om dig själv?
- Har du själv
immigrerat till Sverige?
- Varifrån kommer du
ifrån?
- Har dina föräldrar
immigrerat till Sverige
medan du är född här?
- Varifrån kommer dina
föräldrar ursprungligen
ifrån?
4. Vad har du för
utbildning?
- Svensk utbildning?
Om nej: varifrån?
- Utbildningsnivå?
5. Vad har du för
huvudsaklig
sysselsättning?
- I vilken omfattning?
(deltid /heltid)
6. Har du erfarenhet
av
rekryteringsprocessen?
- I vilken omfattning?
När var du på intervju
senast?
Rekryteringsproces
sen

Språkkrav
Utbildning

Fördomar och
stereotyper

Diskriminering

7. Hur gör du när du
söker jobb? (strategi)
- var? rekommendation?
Arbetsförmedlingen?
8. Vilka krav ställs på
arbetsmarknaden
idag?
- Språkkrav?
Erfarenhet? Utbildning?
9. Har du varit på en
arbetsintervju?
- Hur upplever du
arbetsintervjuer?
- Har du känt dig
missförstådd under en

Syfte
med
frågeomr
ådet

7. Landis &
Earnest,
2014; Myers
&
Dreachslin,
2007;
Walker,
Field, Giles
& Bernerth,
2008
8.
Armstrong,
2009; Florea
& Mihai,
2014;

Få en
förståelse
för
respondente
ns
upplevelse
av
rekryterings
processen
och deras
strategi för
att söka
arbete.
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arbetsintervju? Hur?
Scenario?
Vad tror du istället hade
hänt om du varit
helsvensk?
10. Hur har du blivit
bemött i
rekryteringsprocessen?
(scenario?)
- Hur anser du att din
etniska bakgrund
påverkar dina
förutsättningar i
rekryteringsprocessen?
Hur då?
11. Kan du beskriva
den ideala
arbetssökande som du
tror rekryteraren vill
anställa?
- Vilka faktorer tror du
rekryteraren värderar
högt?

Granberg,
2011;
Kahlke &
Schmidt,
2002
9.
Blommaert,
Coenders,
van
Tubergen,
2014;
D’Netto &
Sohal, 1999;
Kahlke &
Schmidt,
2002
Lindmark &
Önnevik,
2011
10.
Blommaert,
Coenders,
van
Tubergen,
2014;
Carlsson,
2010;
Carlsson &
Rooth,
2007;
Fangen &
Paasche,
2013;
Hulsheger
&
Anderson,
2009;
Landis &
Earnest,
2014;
Lindmark &
Önnevik,
2011;
Taggar &
Kuron, 2016
11.Danzer
& Yaman,
2016;
Duvander,
2001;
Fangen &
Paasche,
2013;
Kahlke &
Schmidt,
2002;
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Lundborg,
2013
Etnicitet
och
mångfald

Etnicitet och
mångfald
Rekryteringsproces
sen

Rekrytering av
mångfald

Fördomar och
stereotyper

Social identity
theory och
selfcategorization
theory
Diskriminering

Fördomar
och
stereotyper

Fördomar och
stereotyper

Social identity
theory och
selfcategorization
theory
Diskriminering

Rekryteringsproces
sen

Språkkrav

12. Tycker du svenska
organisationer
kommunicerar utåt att
alla ska behandlas
lika?
- Hur uttrycks det?
13. Hur upplever du
att svenska företag
värderar mångkultur i
form av olika
etniciteter och kön?
14. Har du märkt att
människor behandlas
olika beroende på
etnisk bakgrund?
Hur? (Scenario?)
- Vad tror du istället
hade hänt om du varit
helsvensk?

12. Baum,
Sterzing &
Alaca,
2016;
McKay &
Avery, 2005

15. Upplever du att du
möts av fördomar i
rekryteringsprocessen?
16. Har du upplevt att
rekryteraren har
fördomar om dina
språkkunskaper?
- På vilket sätt?
Scenario?
- Vad tror du istället
hade hänt om du varit
helsvensk?
17. Upplever du att din
kompetens att utföra
en uppgift har
ifrågasatts?
- På vilka grunder
ifrågasätts den? (Etniska

15. Awbrey,
2007;
Ayoko &
Härtel,
2006;
Carlsson,
2010;
Carlsson &
Rooth,
2007;
Ellemers &
Barreto,
2015;
Wilson &
Parker,
2007

13.
Coleman,
2012;
D’Netto &
Sohal, 1999;
van Ewijk,
2011;
McKay &
Avery, 2005

Få en
förståelse
för
respondente
rnas syn på
etnicitet och
mångfald
och hur
detta
värderas i
svenska
organisatio
ner.

14. Ayoko
& Härtel,
2006;
Blommaert,
Coenders,
van
Tubergen,
2014;
Buzzanell,
1999;
Ellemers &
Barreto,
2015; Holck
& Muhr,
2016;
Wilson &
Parker,
2007
Få en
förståelse
för
respondente
rnas
upplevelser
av fördomar
och
stereotyper i
rekryterings
processen
och hur de
kommer till
uttryck.

16. Ayoko
& Härtel,
2006;
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bakgrund?)

Blommaert,
Coenders,
van
Tubergen,
2014;
Danzer &
Yaman,
2016;
Ellemers &
Barreto,
2015;
Wilson &
Parker,
2007
17. Ayoko
& Härtel,
2006;
Ellemers &
Barreto,
2015;
Fangen,
2010;
Fangen &
Paasche,
2013;
Taggar &
Kuron,
2016;
Wilson &
Parker,
2007

Sociala
nätverk

Sociala nätverk

The similarityattraction
paradigm

18. Hur ser dina
sociala nätverk ut
idag? (privat, arbete)
- Var? Vilket ursprung
har majoriteten av dina
kontakter?
19. Har du upplevt att
personer av samma
ursprung tenderar att
dras till varandra?
(Scenario?)
- Nackdelar med detta?
20. Finns det något
mer du vill berätta om
eller tillägga?

18. Bask,
2005; Ds
2000:69;
Lozares,
Verd, Cruz
& Barranco,
2014; Wells
& Aicher,
2013
19. Bask,
2005;
Blommaert,
Coenders,
van
Tubergen,
2014; Ds
2000:69;
Lozares,
Verd, Cruz
& Barranco,
2014; Wells
& Aicher,
2013

Få en
förståelse
för
respondente
rnas
utformning
av deras
sociala
nätverk och
hur deras
upplevelser
av likheter
och
skillnader
individer
emellan
påverkar
dem.
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